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اقتصاد

معامالت در بازارهای مالی ایران تقریبا متوقف شده و فعاالن بازار از سردرگمی معامله گران می گویند

بازار پیش بینی گریز
شــرق: ریزش شاخص های بورسی در ایران ادامه دارد و خروج سرمایه شدت گرفته است. در بازار ارز هم کرکره مغازه ها نیمه باز است و تابلوهای قیمت 
خاموش شــده و معامالت تقریبا متوقف است. وضعیت بازار طال هم چندان تفاوتی با بازار ارز ندارد. فعاالن بازارهای مالی ایران می گویند که چشم انداز 
روشــنی نسبت به آینده اقتصاد کشور ندارند و همین مســئله پیش بینی بازارها و معامله را دشوار کرده است. آنها می گویند که وضعیت سیاست خارجی 

ایران چندان روشن نیست و اخبار ضد و نقیض و فرسایشی مذاکرات برجام شرایط را برای بازارهای مالی پیچیده تر و دشوارتر از همیشه کرده است.

غافلگیری بازارها
خبر شبانگاهی آزادسازی پول های بلوکه ایران برای چندمین بار منتشر شد. ماجرا 
از این قرار بود که ســخنگوی ســازمان ملل اعالم کرد که باقر نمازی، یکی از زندانیان 
ایرانی-آمریکایی آزاد شــده و برای معالجه خود می تواند از کشــور خارج شــود. این 
خبر همچنین حاکــی از آن بود که به دیگر زندانی ایرانی- آمریکایی یعنی ســیامک 
نمازی که پســر باقر نمازی اســت، مرخصی یک هفته ای داده شده است. بالفاصله 
پس از این خبر نورنیوز خبر داده که مقدمات آزادسازی هفت میلیارد دالر پول بلوکه 
ایران در ازای آزادسازی این زندانیان انجام شده است. خبری که البته بارها و بارها در 
رسانه های ایران منتشر شده؛ اما آزادسازی پول های بلوکه به سرانجامی نرسیده است. 
خبر غافلگیرکننده آزادی یک زندانی ایرانی- آمریکایی و مرخصی یک هفته ای زندانی 
دیگر در شرایطی منتشر شد که چند روز پیش واشنگتن فری بیکن اعالم کرد که دولت 

آمریکا بن بست مذاکرات هسته ای را به کنگره اعالم کرده است.

سخنگوی سازمان ملل در خبری اعالم کرد که باقر نمازی برای معالجه از زندان 
آزاد شده است و خروج او از ایران منعی ندارد و پسر او سیامک نمازی هم برای یک 
مرخصی یک هفته ای از زندان آزاد شــده است. به گزارش ایسنا به نقل از مدیریت 
ارتباطات و اطالع رســانی معاونت امور بین الملل قــوه قضائیه کاظم غریب آبادی، 
دبیر ســتاد حقوق بشر، هم در این زمینه گفته اســت «باقر نمازی به خاطر مسائل 
پزشــکی و درمانی نزدیک به چهار سال است که خارج از زندان و در منزل خود در 
تهران به سر می برد و با توجه به درخواست های مطرح شده برای ادامه معالجه در 
خارج از کشــور، بنا بر مالحظات انسان دوستانه روز چهارشنبه گذشته از باقر نمازی 
رفع ممنوع الخروجی به عمل آمد و هر زمانی که بخواهد، می تواند از کشــور خارج 
شــود». غریب آبادی همچنین توضیح داده است که «در همین چارچوب، یک هفته 
مرخصی نیز به ســیامک، فرزند او داده شده تا بتواند با والدینش دیدار کند». او ابراز 
امیدواری کرد که زندانیان ایرانی در بند آمریکا هم هرچه سریع تر آزاد شوند. اما این 

خبر واکنش های متفاوتی بین رســانه های ایران داشــت. برخی آن را به عنوان یک 
سیگنال برای ازسرگیری دوباره مذاکرات هسته ای تلقی کردند و برخی از آزادسازی 
منابع بلوکه ایــران خبر دادند؛ اما پیش از این ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه، در آخرین روزهای شهریور امسال اعالم کرده بود که با برجام یا بدون برجام 
آمــاده مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا هســتیم و با این اوصاف واکنش بازارهای 
ایران دیروز حاکی از آن بود که ماجرای مبادله زندانی را چندان به از سرگیری دوباره 
مذاکرات هســته ای گره نزده اند. در این میان نورنیوز رســانه نزدیک به شورای عالی 
امنیت ملی مدعی شــد که ایران مذاکراتی برای آزادســازی هفت میلیارد دالر پول 
بلوکه در کره جنوبی انجام داده اســت و «در هفته های اخیر مذاکرات فشرده ای با 
وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی هم زمان زندانیان ایران و آمریکا 
انجام و میلیاردها دالر از منابع ارزی مسدودشــده کشورمان نیز در این چارچوب در 
شــرف آزادسازی اســت. ایران هنوز حســاب های اعالمی برای انتقال منابع مذکور 
را بنا بر مالحظات بانکی نپذیرفته و حســاب های جدیــدی را به این منظور معرفی 
کرده است». روابط عمومی بانک مرکزی هم در توییتی اعالم کرد که مذاکراتی برای 
آزادســازی پول های بلوکه ایران انجام شــده و این مذاکرات پیشرفت زیادی داشته 
اســت. البته برخی منابع خارجی مانند رویترز هم در ایــن زمینه به ادعای نورنیوز 

استناد کردند و خبر بیشتری ندادند.
بازار نیمه تعطیل ارز

امــا در بازار ارز خبر آزادســازی پول هــای بلوکه هرچند کــه در ابتدای روز جدی 
گرفته شــد و قیمت دالر آزاد را در یک روز ۶۰۰ تومان کاهش داد و به کانال ۳۲ هزار 
تومان برگرداند؛ اما نرخ دالر دوباره به ســرعت به کانال ۳۳ هزار تومان صعود کرد. 
فعاالن بازار ارز می گویند که این چندمین باری اســت که دولت خبر آزادسازی هفت 
میلیارد پول بلوکه در کره جنوبی را می دهد؛ اما این خبر بارها تکذیب شــده اســت. 
برخی اقتصاددانان هم با خبر آزادسازی پول های بلوکه شوخی کردند. پیمان مولوی، 
اقتصاددان، در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت که بــرای بار چندم دالرهای 
بلوکه ایران آزاد شــده است و داود سوری، اقتصاددان، هم به شوخی نوشت که خبر 
آزادســازی دالرهای بلوکه تبدیل به یکی از سیاســت های بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ ارز شده اســت! برخی خبرنگاران خارجی هم با اشاره به اخبار نادرست گذشته 
در زمینه آزادســازی پول های بلوکه، این موضــوع را ترفندی برای کاهش نرخ ارز در 
بازار ایران دانســتند. الرا روزن، خبرنگار آمریکایی، هــم در توییتر خود به نقل از یکی 
از مقامات ارشــد ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که برخالف ادعای رســانه هایی در 
ایران، در ازای رفع ممنوعیت خروج زندانیان آمریکایی قرار نیســت منابع بلوکه آزاد 
شود. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، هم در توییتر خود با رد 
آزادسازی منابع بلوکه ایران نوشت که تا زمانی که تمام زندانیان آزاد نشوند، نمی توان 

در این زمینه صحبت کرد.
اطالعات میدانی خبرنگار «شــرق» از سه راه استانبول هم نشان می دهد که بازار 
ارز ایران در حال حاضر نیمه فعال اســت. بسیاری از صرافی ها کرکره های مغازه خود 
را تا نیمه باز گذاشــته و تابلوهای قیمت را خاموش کرده اند. همچنین خرید وفروش 
ارز در بازار تهران رواج چندانی ندارد و صرافی ها می گویند که چشم اندازی نسبت به 
آینده بازار ارز ندارند و این مهم ترین دلیل توقف نســبی معامالت در بازار است. آنها 
به بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام اشــاره کرده و می گویند که اخبار غافلگیرکننده 
مانند مبادله زندانی بین ایران و آمریکا به سردرگمی بازار افزوده است و به همین دلیل 
معامله گران فعال دست از معامله کشیده اند. خریداران بازار ارز هم می گویند که در 
برخی صرافی های ملی دالر ســفید به جای دالر آبی به مشتریان فروخته می شود و 
این مسئله را به نبود ذخایر کافی اسکناس تعبیر می کنند. در بازار ارز دالر آبی یا همان 
اسکناس های صد دالری آبی رنگ، قیمت و ارزش بیشتری را نسبت به دالر معمولی 
که سفید یا ســبزرنگ است، دارد. فعاالن بازار ارز می گویند که امکان جعل دالر آبی 
پایین تر اســت و به همین دلیل آن را گران تر می فروشند! در بازار طال هم هر گرم طال 
به حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان رســید و ســکه بهــار آزادی در کانال قیمت 
۱۵ میلیون تومان معامله شــد. جالب اینکه در بازار طالی تهران ربع  سکه، نیم سکه 
و ســکه یک گرمی کمیاب است و بیشتر تمام ســکه عرضه می شود. فروشندگان طال 
به «شــرق» می گویند که کاهش قدرت خرید مردم ســبب شــده است که ربع سکه، 
نیم سکه و ســکه یک گرمی مشتریان بیشتری داشته باشد و به همین دلیل هم حباب 
قیمت قطعات سکه های نیم و ربع بیشتر است و هم نسبت عرضه آن به تمام سکه 

پایین تر است.
تشدید خروج سرمایه از بورس

در بازار سرمایه هم بورس مدت هاست قرمزپوش شده است و روند خروج سرمایه 
از این بازار تشــدید شــده اســت. در هفته گذشــته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
حقیقی از بازار ســهام خارج شــد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۳۳ میلیارد 

تومان بود که نسبت به هفته پیش از آن رشد هفت درصدی داشته است.
این روند در هفته جاری تشــدید شده است و در ابتدای هفته جاری ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و ۵۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شد. همچنین در معامالت روز شنبه ُنهم مهر ماه، شاخص کل بورس 
پایتخت نســبت به روز کاری قبل ۱۵ هزار و ۶۸۴ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 
۳۳۰ هزار و ۸۷۸ واحد رســید. ریزش شــاخص کل بورس در روز یکشــنبه هم ادامه 
داشــت و شاخص کل بورس در دومین روز کاری هفته، روند کاهشی داشت و با افت 
حدود هشت هزارو ۸۰۰ واحدی به یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد رسید. به گزارش ایسنا، 
شــاخص کل با معیار هم وزن یکشنبه، با افت چهارهزارو ۲۳ واحدی، رقم ۳۸۲ هزار 
و ۱۱۴ واحــد را ثبت کرد. در این بازار ۲۳۷ هزار معامله انجام شــد که ۲۱ هزار و ۱۷۹ 
میلیارد ریال ارزش داشــت، همه صنایع تأثیر گذار روی شاخص بورس روند نزولی را 
تجربه کردند. شــاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۳۷ واحدی همراه شد و روی رقم 
۱۸ هزار و ۱۲۳ واحد ایستاد. در این بازار ۱۲۱ هزار معامله به ارزش ۵۶ هزار و ۶۹ میلیون 
ریال انجام شــد. کارشناسان بازار سرمایه معتقد هســتند که بورس ایران در روزهای 
اخیر بالتکلیف به نظر می رسد و دچار سردرگمی شده است و همین مسئله به خروج 

سرمایه از این بازار دامن زده است.

دوشنبه
۱۱ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

سرطان خون ارمغان نفت برای عراقی ها

میزان ســرطان خون در میان شهروندان عراقی که در نزدیکی میادین نفتی این 
کشور زندگی می کنند، به میزان درخور توجهی افزایش یافته است.

بــه گزارش خبرنــگار مهر، به نقــل از عرب نیوز، ســازمان ملل هشــدار داده 
شهروندان عراقی که در نزدیکی میادین نفتی این کشور زندگی می کنند با احتمال 

باالی ابتالی به سرطان خون مواجه هستند.
ســازمان ملل ایــن مناطــق را قربانگاه های مــدرن نامیده اســت و می گوید 
شرکت های نفتی نظیر بریتیش پترلیوم انگلیسی هلندی و انی ایتالیا در این مناطق 

منافع مالی را نسبت به حقوق بشر و جان انسان ها در اولویت قرار داده اند.
این دو شرکت بخش درخور توجهی از فعالیت های نفتی در میادین نفتی عراق 
به خصوص در بصره را به خود اختصــاص می دهند و دلیل افزایش ابتالی مردم 
عراق به ســرطان خون گاز خطرناکی است که پس از فلر شدن گاز استخراج  شده 

همراه با نفت در این مناطق در هوا پخش می شود.
گاز فلر شــده یا ســوخته در این میادین حــاوی آالینده دی اکســید کربن، متان 
و دوده ســیاه است که بســیار آالینده و خطرناک هســتند. اگرچه بر اساس قانون 
ســوزاندن یا فلر کردن گاز در ۱۰ کیلومتری مناطق مسکونی در عراق ممنوع است، 
اما در برخی مناطق این کشــور فاصله ســکوهای فلر با مناطق مســکونی حدود

سه کیلومتر است.
بر اســاس یک گزارش افشا شده از وزارت بهداشت عراق بین سال های ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۸ نرخ ابتالی به سرطان خون در مناطق مسکونی نزدیک میادین نفتی در این 

کشور ۲۰ درصد باال رفته است.

اوضاع دریاچه ارومیه بحرانی است

پیش بینی ها نشــان می دهد در ادامه سال جاری شــرایط دما و بارندگی برای 
احیای دریاچه ارومیه مطلوب نیست. به گزارش ایلنا، فیروز قاسم زاده، سخنگوی 
صنعت آب با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر تراز دریاچه ۱۲۷۰.۱ ســانتی متر 
و حجم آب آن یک میلیارد متر مکعب اســت، البته از تراز حداقلی باالتر است اما 
شرایط دریاچه متأسفانه بحرانی است به این دلیل که سال گذشته کاهش بارندگی 
و افزایش دما داشتیم. او ادامه داد: در ادامه سال هم پیش بینی ها نشان می دهد، 

شرایط دما و بارندگی برای احیای دریاچه مطلوب نیست.
ســخنگوی صنعت آب با بیان اینکه یک میلیــارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب 
وارد پیکره دریاچه شــده است، گفت: در شــرایط تراز اکولوژیک مساحت دریاچه 
باید چهارهزارو ۶۰۰ کیلومتر مربع باشد، اما اکنون ۷۸۰ کیلومتر مربع مساحت دارد؛ 
یعنی نسبت به تراز سال گذشته نیم متر و نسبت به تراز اکولوژیک حدود ۸۴ درصد 

پایین تر هستیم.
او در ادامه با بیان اینکه در دو ســال اخیر شــرایط کم  آبی در کشور حاکم بوده 
و رتبه های کم بارشــی دو سال آبی اخیر درخور توجه بود، گفت: سال آبی ۱۳۹۹-
۱۴۰۰ کم آب ترین ســال نیم قرن اخیر بود و ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بین ۵۳ سال 
اخیر، رتبه ۴۴ را از نظر میزان بارش ها داشــت و جزء ۲۰ درصد ســال های کم آب 

نیم قرن اخیر کشور بود.
قاســم زاده با اشــاره به پراکندگی نامتوازن بارش ها در کشور گفت: استان های 
ایالم، کرمانشــاه، سمنان، همدان، زنجان و خوزستان، استان هایی هستند که باالی 
۳۰ درصد کاهش بارش نسبت به سال های نرمال، در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ داشتند 
و تنها ســه اســتان سیستان و بلوچســتان، کرمان و هرمزگان بودند که بارش هایی 
بیشتر از سال های نرمال داشــتند و در بقیه استان ها بارش هایی کمتر از سال های 

نرمال به ثبت رسید.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه ســازان گفت: عرضه خــودرو در بورس کاال، 
راهی است تا خودرو از کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شود. امیرحسین جاللی 
درخصــوص اما و اگر های عرضه خودرو در بورس کاال افزود: هیچ کشــوری خودرو را به 
روش عرضه در بورس نمی فروشــد، اما چون در کشور قیمت گذاری دستوری داشته ایم، 
بنابراین تصمیم بر این شــد تا برای به تعادل رسیدن قیمت ها، خودرو و قطعه در بورس 
عرضه شــود. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه ســازان، عرضه خودرو در بورس را 
راهــی برای تبدیل این کاالی ســرمایه ای به کاالی مصرفی دانســت و گفت: مردم برای 
اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند به ســمت خرید خودرو رفتند که همین عامل باعث 
شــد تا خودرو از کاالی مصرفی به کاالی ســرمایه ای تبدیل شــود. جاللی افزود: عرضه 
خودرو در بورس در کوتاه مدت می تواند تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار کند، اما باید 
به این نکته توجه داشت که عرضه به طور طوالنی مدت هم می تواند مشکالتی به همراه 
داشته باشد. وی مشکالت قطعه سازان را محدود به زمان حال ندانست و گفت: چندین 
سال است که قطعه سازان با مشکالت عدیده ای از جمله کمبود نقدینگی و قیمت گذاری 
دستوری دست و پنجه نرم می کنند. جاللی افزود: قیمت خودرو هیچ گاه با توجه به تورم 
افزایش نمی یابد که قیمت گذاری دســتوری عامل این موضوع است. به طور نمونه سال 
گذشــته تورم ۴۰ درصد بود، اما ایــن تورم بر قیمت خودرو اثری نگذاشــت. وی گفت: 
پرداخت خودروساز به قطعه سازان بیشتر با ابزار بانکی صورت می گیرد؛ این موضوع یک 
مشــکل اساســی دارد و آن اینکه درصدی از مبلغ تسهیالت را بانک ها مسدود می کنند. 
جاللی ادامه داد: خودروساز در بهترین حالت می گوید در ۱۲۰ روز کاری بدهی قطعه ساز 

را پرداخت می کند، یعنی اگر بدهی ۱۵۰ میلیارد تومان باشــد در اصل قطعه ساز قدرت 
خریــد صد میلیارد تومــان را دارد، زیرا بقیه مبلغ برای تورم و مسدود شــدن در بانک ها 
خرج می شــود. وی افزود: یکی دیگر از مشــکالت قطعه ســازان، این است که سرمایه 
در گردش کافی برای تولید ندارند. برای اینکه ســرمایه در گردش به دســت آوریم باید 
از بانک تســهیالت بگیریم که آنها هم با توجه به شــرایط قطعه سازان، انقباضی عمل 
می کنند؛ از این رو قطعه سازان از نظر نقدینگی هم در مضیقه هستند. جاللی با بیان اینکه 
قطعه ســازان تاکنون تالش کرده اند چرخ خودروســازان بچرخد، گفت: در ۱۰ سال اخیر 
که سخت ترین زمان برای فعاالن اقتصادی بوده است، قطعه سازان چراغ خودروسازان 
را روشــن نگه داشــته اند. قطعات زیادی در داخل ســاخته شــده که قبال وارد می شد. 
بااین حال، باید در نظر داشت روی قطعه ای که در داخل ساخته می شود، تورم ۴۰ درصد 
اثر می گذارد، اما چون نرخ یورو و دالر ثابت اســت، قیمت قطعات وارداتی چندان تغییر 

نمی کند و بیشتر با تورم کشور مبدأ محاسبه می شود.

عرضه خودرو در بورس
راهی برای تبدیل کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی


