
چرا بازار ارز دچار التهاب شده است؟
یک کارشناس بانکى با اشاره به عوامل موثر در بروز التهاب در بازار ارز، تاکید کرد: تنها 
راهکار موثر براى مقابله با تالطم ارزى، هماهنگى بیش از پیش میان دستگاه ها، سازمان ها 
و نهادهاى مسوول است. «یوسف کاووسى» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، مهمترین 
دالیل نوسانات بازار ارز در هفته هاى اخیر را تحریم هاى یک سویه دولت آمریکا، قرار 
گرفتن در لیست سیاه FATF، عدم وجود یا پایبندى به اجراى برنامه ریزى هاى اقتصادى 

و در نهایت مشکالت ناشى از شیوع بحران کرونا دانست.
مدیرکل اســبق بازرسى بانک مرکزى در این گفت وگو با اشاره به شاخص ها و عوامل 
تعیین نرخ ارز گفت: عمده ترین عامل تعیین کننده نرخ ارز، موضوع صادرات و واردات 

کاال اعم از کاالهاى نفتى و غیر نفتى است.
وى با اشــاره به مشــکالت ایجاد شــده براى صادرات و واردات کشور پس از بروز 
تحریم ها، افزود: بعد از بروز پدیده تحریم مقرر شد تا بودجه کشور از نفت جدا شود. به 
همین دلیل در جریان تقدیم الیحه بوده سال 98 به مجلس و پس از رهنمودهاى رهبر 
معظم انقالب براى اصالح بودجه، موضوع اصالح ساختار بودجه ریزى کشور در دستور 
کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. مساله اى که متاسفانه به دالیل متعدد،  مانند عدم 

همراهى مجلس با دولت، همچنان به طور کامل محقق نشده است.
این کارشناس پولى و بانکى مهمترین هدف از انجام این اصالحات را شفاف سازى نرخ 
دقیق میزان درآمدها و هزینه هاى کشور در شرایط اقتصاد بدون نفت دانست و ادامه داد: 
در این میان عالوه بر تحریم و خروج آمریکا از برجام، عدم تحقق وعده هاى دولت هاى 
اروپایى در عمل به تعهدات خود،  مساله تامین ارز مورد نیاز در کشور را با مشکالت 

بیشترى همراه کرد.
وى خاطر نشان کرد: در تامین ارز کشور الزاماتى وجود دارد که مهمترین آن ها داشتن 
روابط خارجى حسنه و همچنین شرکاى خارجى قابل اعتماد است که تحریم در این 

زمینه براى اقتصاد ما ایجاد مشکالت جدى ایجاد کرده است.  
مدیرکل اسبق بازرسى بانک مرکزى افزود: در کشور ما با تغییر مسوولین سیاسى تا 90 
درصد برنامه ها تغییر مى کند، در حال که در نظام هاى ساختاریافته سیاسى، تغییر دولت 

ها حداکثر 10 درصد از برنامه ها را دستخوش تغییرات مى کند.
کاووســى با اشــاره به اینکه در کشور ما سیاســت ها و برنامه ریزى هاى هدفمند و 
چارچوب دار در حوزه اقتصادى یا وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، به درســتى اجرا 
نمى شود، یادآور شد: در موضوع برنامه هاى پنج ساله توسعه، متاسفانه اختالفات سیاسى 
در کشــور به گونه اى پیش رفته اســت که امکان تحقق اهداف پیش بینى شده در این 
برنامه ها را از میان برده و شاهد هستیم از برنامه چهارم توسعه به بعد، میزان تحقق این 

اهداف کاهش پیدا کرده است.
وى خاطر نشان کرد: بنابراین در شرایطى که در داخل کشور به دلیل عدم هماهنگى قوا 
و دستگاه ها با نوعى بى برنامگى مواجه هستیم،  عمال امکان تعامل سازنده با طرف هاى 

بین المللى و تنظیم بازار ارز به حداقل رسیده است.
این کارشــناس پولى و بانکى عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را نیز مشکل مهم 
دیگرى در کنترل نوســانات بازار ارز دانســت و افزود: عدم تصویب این لوایح، سایر 

کشورها را در تبادالت مالى با کشور ما دچار مشکالت زیادى کرد.
کاووسى اضافه کرد: ما شــاهد بودیم که هرچند دولت و مجلس اصرار فراوانى براى 
تصویب این لوایح به خرج دادند، اما نادیده گرفتن مصالح کشور موجب شد که امروز 
حتى در مراودات مالى با کشــورهاى دوست مانند روسیه و چین هم دچار مشکالت 

زیادى باشیم و دیگر عمال امکان مراوده مالى با این کشورها را هم نداشته باشیم.
 FATF این کارشناس پولى و بانکى خاطر نشان کرد: اضافه شدن نام ایران به لیست سیاه
خسارت بار بود.  براى خارج کردن نام ایران از این لیست شاید به 6 یا هفت سال زمان 
نیاز باشد. وى در ادامه به بروز بحران کرونا هم اشاره کرد و آن را تکمیل کننده زنجیره 
 FATF مشــکالت ارزى کشور دانســت و گفت: پس از قرار گرفتن در لیست سیاه
همچنــان از طریق مبادله کاال به کاال یا جابه جا کــردن ارز با چمدان، امکان محدودى 
براى صادرات و واردات در کشور وجود داشت، اما پس از شیوع بحران کرونا و بسته 
شدن مرزها امکان هرگونه جابه جایى کاال و  ارز از میان رفت یا به حداقل ممکن رسید.

کاووسى در ادامه با تاکید بر ضرورت هماهنگى میان دستگاه ها و نهادهاى تصمیم گیر 
و مجرى در امر اقتصاد کشور گفت: در شرایطى که کشور دچار این مشکالت عدیده 
و بنیادین اســت، بروز ناآرامى در بازار ارز امرى گریز ناپذیر است و از آنجا که امکان 
معجزه هم در اقتصاد وجود ندارد، ضرورى است تا مسئولین امر بر ایجاد هماهنگى میان 

سازمان ها و نهادهاى مسوول در این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
سال بیست و نهم شماره 7377

شنبه اول شهریور 1399 
2 محرم 1441 - 22 آگوست 2020
8 صفحه تک شماره 10000 ریال

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس مطرح کرد:

بیش از 100 سال پس انداز براى خرید یک خانه در تهران!
صفحه 4

2 سیاست

6 نفت

 در صفحه هاي دیگر

سخنگوى وزارت بهداشت: کاهش استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومى

وزیر نفت:

روند افزایشى شهرستان هاى قرمز
 در برخى استان ها

دولت بر فروش آنى نفت
 متمرکز است

سخنگوى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: تاکنون 354 هزار و 
764 نفر در کشور به طور قطعى به ویروس کرونا مبتال شده اند. سیما سادات الرى 
درباره آخرین آمار ابتالى قطعى به ویروس کرونا و موارد فوت ناشى از ابتال به این...

وزیر نفت با بیان اینکه دولت بر فروش آنى نفت متمرکز شده است، گفت: فروش آنى نفت 
یعنى آنکه بتوانیم هر قدر مى خواهیم اضافه نفت بفروشیم و کسى هم جلوى ما را از نظر 
داخلى و قانونى نگرفته است. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش مبنى 
بر اینکه بهتر نیست دولت به جاى تکیه بر پیش فروش بلندمدت نفت بر فروش آنى تمرکز 
کند، توضیح داد: در دولت بر فروش آنى نفت متمرکز شده است، در واقع فروش آنى نفت...

سرمقاله

تشدید انگیزه شناسایى سود
 مانعى براى رشد بورس

   رضا توسلى - عضو پژوهشگران جوان
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تحلیلگر

رکوردهاى بورس در سقوط
  وحید میرزائى 

 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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بازار ارز (حواله نیما): دالر  191,231   یورو 230,197
بورس تهران: شاخص کل 1,815,696

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 107,800,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 45/15

استاد دانشگاه کالیفرنیا ادعاى ترامپ براى استفاده از مکانیزم 
ماشــه را مضحک خواند و گفت: شــک ندارم که اگر جو 
بایدن در انتخابات پیروز شود، برجام احیا خواهد شد، گرچه 

اسرائیلى ها ناامید مى شوند.
رونــى لیپ شــوتز، (Ronnie Lipschutz) اســتاد علوم 
سیاسى و روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیاست. وى در این 
حوزه صاحب تالیفات زیادى است. از آثار این استاد دانشگاه 
مى توان به «سیاســت هاى فضاى جهانى»، «رویاهاى جنگ 
سرد» و «اقتصاد جهانى» اشاره کرد. وى در گفت وگو با ایلنا 
به بیان نظرات خود در مورد تنش ها و شرایط فعلى  پرداخت:

از نظر پمپئو برایان هوك به اندازه کافى تندرو نبود
رونى لیپ شوتز در ابتدا در مورد استعفاى برایان هوك گفت: 
تا آنجا که من مى توانم بگویم، برایان هوك فقط یکى دیگر از 
افراد ترامپ بود که شانس خود را از دست داد. البته بسیارى از 
افرادى که استعفا مى دهند مى گویند این کار را انجام مى دهند 
تا «وقت بیشترى را با خانواده خود بگذرانند» ، که این معموالً 

یک دروغ واضح است. من گمان مى کنم که پمپئو فکر مى کند 
هوك فقط بــه اندازه کافى تندرو نبوده یا در انجام کار مورد 
عالقه او عقب مانده است و از وى خواسته شده استعفا دهد. 
الیوت آبرامز یکى دیگر از افراد واجد شرایط در دولت ترامپ 
است، اما این یک راز است که چرا وى استخدام شده است.

ترامــپ و پمپئو از ترس اینکه واقعاً کارى ســازنده صورت 
گیرد، از کســانى که بیش از حد جاه طلب یا شایسته باشند، 

دورى مى کنند.
صحبت از «مذاکره» از سوى ترامپ، مزخرف است

وى درمــورد صحبت هاى ترامپ در مــورد مذاکره گفت: 
شــخصى در رادیوى عمومــى ملى ترامــپ را «معامله گر» 
توصیف کرده اســت ، یعنى مى گوید، او همیشه براى سود 
معامله مى کند و به دنبال تحقیر هر کسى است که با او سر و 
کار دارد. هرگونه صحبت از «مذاکره» مزخرف است. چرا او 
باید  کاپیتوالسیون کند؟ روى چه چیزى؟ من شک ندارم که 
اگر جو بایدن در انتخابات پیروز شود، برجام احیا خواهد شد، 

گرچه اسرائیلى ها ناامید مى شوند.
شک دارم که ترامپ در صورت شکست در انتخابات، بى 

سر و صدا کنار برود
استاد علوم سیاسى و روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیا افزود: 
خیلى زود است که با اطمینان بگوییم ترامپ انتخابات را از 
دست مى دهد یا در صورت از دست دادن بى سر و صدا کنار 

مى رود. اگر او برنده شود، جهان دچار دردسر خواهد شد.
رونى لیپ شوتز تاکید کرد: درست است که طرح آمریکا براى 
تمدید تحریم هاى تسلیحاتى علیه ایران در شوراى امنیت رأى 
نیارد ، اما  ایاالت متحــده دوباره تالش خواهد کرد. در این 
میان حفظ برجام بستگى به این دارد که چه کسى در انتخابات 
ماه نوامبر پیروز شود. من شک ندارم که دولت ترامپ سعى 
خواهد کرد حداکثر صدمات را به ایران وارد کند، خواه ترامپ 

برنده شود یا ببازد.
ادعاى ترامپ براى استفاده از مکانیزم ماشه مضحک است

وى هم چنین در مورد ادعاى توانایى آمریکا براى فعال سازى 

مکانیزم ماشه گفت: ظاهراً توافقنامه اصلى شامل آن ماده است. 
البته، من نمى دانم آمریکا چه شواهد و مدارکى را ارائه مى دهد. 
اما این مضحک  است که ترامپ از مفاد توافقنامه اى که با آن 

مخالفت مى کند و از آن خارج شده است، استفاده مى کند.
استاد علوم سیاســى و روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیا در 
مورد آینده روابط ایــران و آمریکا گفت: آخرین توافق بین 
اسرائیل و امارات حاکى از آن است که موازنه قدرت در منطقه 

بین کشورها سخت شده است.
ایاالت متحــده به آرامى از ســوخت هاى فســیلى فاصله 
مى گیــرد و آمریکایى هــا  به وضــوح مى خواهند دخالت 
در خاورمیانــه را کاهــش دهنــد (آیــا ایــن یــک چیز

 خوب است؟ 
چیز بدى است؟ من نمى دانم.)  اگر بایدن در انتخابات پیروز 
شــود، ما احتماالً به چیزى شبیه به عکس وضعیت موجود 
در مورد ترامپ برگردیم، اگرچه تعداد زیادى از دموکرات ها 

هستند که برجام را دوست ندارند.

استاد دانشگاه کالیفرنیا:

ادعاى آمریکا براى استفاده از مکانیزم ماشه مضحک است

تحلیلگر مســائل بین الملل ضمن تحلیل آنچه که در هفته هاى 
اخیر در رابطه با کنش میان ایران و ایاالت متحده گذشته است 

به پیش بینى اتفاقات هفته هاى پیش رو پرداخت.
آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران ناکام بود اما تاکید دارد که 
مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال مى کند، این درحالى است که 
در هر دو مورد؛ اروپا، روسیه و چین و جو حاکم بر رایزنى هاى 
آنها این هشدار را اعالم داشت که آمریکا موفق نخواهند بود، اما 
این سوال پیش مى آید که چرا آمریکا باید چیزى را که شکستش 

در آن را بدیهى تلقى مى کند بپذیرد؛
«اردشیر سنایى» استاد مسائل بین الملل در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، درباره چرایى این اقدامات آمریکا، گفت: تمام تالش ترامپ 
بعد از خروج از برجام این بود که بتواند جمهورى اسالمى ایران 
را سر میز مذاکره بیاورد و به توافق جدیدى با ایران دست پیدا 
کند، فارغ از اینکه محتواى این توافق و شکل آن چه مى توانست 
باشد، اصًال براى ترامپ هم مهم نبود، بلکه براى او مهم بود که 
بتواند این موضوع را جا بیندازد که توافق قبلى توافق بدى بوده 
است چون به وسیله دموکرات ها و اوباما به نتیجه رسیده است 
و توافق جدیدى که او به نتیجه مى رســاند، تامین کننده منافع 

ملى آمریکا است.
وى افزود: علیرغم فشــارى که ترامپ آورده و تحریم هایى که 
اعمال کردند و همه تالش خود را به کار بردند تا ســایرین را 

هم به این مســیر بکشــانند تا اکنون که چند ماه بیشتر تا پایان 
دور اول ریاســت جمهورى او باقى نمانده موفق نبوده است، 
بنابراین وارد فاز بعدى شده اند تا حداقل قبل از انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا تحریم هاى تسلیحاتى ایران را که در اکتبر به 

پایان مى رسد، تمدید کند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجى ادامه داد: در این رهگذر 
دو راه به نظر آنها رســیده است، نخست اینکه قطعنامه اى را در 
شوراى امنیت درخواســت کنند تا دوباره این تحریم ها اعمال 
شود، همان طور که پیش بینى مى شد این اقدام آن ها ناموفق بود 
البته انتظار آنها این بود کــه بتوانند 9 راى مثبت را لحاظ کنند 
و با راى منفى روســیه و چین قطعنامه وتو شود؛ اما انتظار آنها 
برآورده نشد و این نشان داد که آنها در پیش بینى راى خودشان 

هم ناکام بوده اند.
وى ادامه داد: مرحله بعد این اســت که آنها بتوانند با توسل به 
مکانیزم ماشــه، در ذیل برجام یا قطعنامه 2231 به خواسته اى 
که مى خواهند دســت پیدا کنند، سوالى که مطرح مى شود این 
است که «اگر آمریکا مى دانست که قطعنامه راى نمى آورد چرا 
به آن را در این زمان مطرح کرده اســت؟» پاســخ روشن است 
چون تا انتخابات ریاست جمهورى آمریکا که همزمان با پایان 
تحریم هاى تسلیحاتى است، فرصت چندانى باقى نمانده و این 
انتظــار که آنها چند ماه دیگر صبر کرده و رایزنى هاى شــان را 

افزایش دهند تا شــاید احتمال موفقیت بیشترى برایشان وجود 
داشته باشد، منتفى است.  

این تحلیل گر مسائل بین الملل اضافه کرد: ممکن است مکانیزم 
ماشه هم به چنین سرنوشتى منتهى شود و عمًال امکان استفاده 
آمریکا از مکانیســم ماشه منتفى شود اما ایاالت متحده مى داند 
که چاره اى ندارد و بایــد از همه گزینه هایى که وجود دارد در 
این مدت باقیمانده استفاده کند تا بتواند به هدفى که مى خواهد 
دست یابد. حداقل مى توانند این را در نظر بگیرند که ما تالشمان 
را براى اعمال تحریم ها شــروع کردیم و مى خواهیم به نتیجه 
برسیم حال اینکه به نتیجه مدنظر شان مى رسند یا نه باید چند 

هفته اى صبر کنیم.
وى درباره اینکه آیا ایران و آمریکا به پیشنهاد روسیه تن مى دهند 
و بر سر یک میز مذاکره مى نشینند، گفت: پیشنهادى که پوتین 
مطرح کرد براى حد وسط گرفتن قضیه است، یعنى براى اینکه 
راى منفى روسیه به قطع نامه در شوراى امنیت را تحت پوشش 
قرار دهد و هم به گونه اى ســعى کند به دو طرفه اصلى ماجرا 
یعنــى ایران و آمریکا این پیام را برســاند که چاره اى جز اینکه 
گفت وگو و مذاکره صورت گیرد، وجود ندارد و اگر شــرایط 
بخواهد به همین منوال پیش رود، ممکن است اوضاع از کنترل 

خارج شود و اتفاقاتى بیفتد که به نفع هیچ کسى نباشد.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: پیشنهاد پوتین هم 

پوششى براى راى منفى آنها در شوراى امنیت و براى این بود که 
بتواند در آینده جلوى وقوع اتفاقات پیش بینى ناشدنى را بگیرد 
اما اینکه آیا طرفین راضى به این قضیه شــوند را بعید مى دانم 
که آمریکا حاضر به شــود چراکه حضور آمریکا در یک جلسه 
مجــازى تحت عنوان 5+1 با ایــران به نوعى پذیرش تلویحى 
بازگشــت به برجام است که قطعا ایاالت متحده فعال وارد این 

فضا نخواهد شد.
وى ادامه داد: اما پذیرش ایران مستلزم این است که طرف مقابل 
را راضى کنند در این جلسه حضور داشته باشد که البته تلویحًا 
به معناى بازگشت به برجام مى شود که با توجه به خط قرمزهایى 

که ایران در این زمینه دارد، شاید نظر منفى داشته باشد.
ســنایى درباره اینکه آیا ممکن است حضور نیم بند آمریکا در 
این جلسه به معناى حضور در برجام تلقى و باعث فعال شدن 
مکانیزم ماشه توسط این کشور شود، گفت: اگر چنین تلقى شود 
که شــرکت در یک جلســه با عنوان پنج بعالوه یک به معناى 
بازگشت تلویحى به برجام توسط آمریکا باشد، آن موقع ممکن 
اســت که بتواند استدالل حقوقى بیاورد و ایاالت متحده اعالم 
کند که اکنون مى تواند از مکانیســم ماشه استفاده کند، بنابراین 
شرایط خیلى پیچیده اى شکل گرفته است و شاید اتفاقاتى که در 
همین چند هفته اخیر اتفاق مى افتد روند تحوالت را به سمت 

و سوى خاصى ببرد.

تحلیلگر مسائل بین الملل:

پذیرش پیشنهاد پوتین بازگشت تلویحى آمریکا به برجام است

ســخنگوى حزب کارگزاران، گفت: قرار شــد حزب چارچوب ها 
و برنامه اى را براى انتخابات ســال آینــده آماده کند و پس از آماده 
شدن این برنامه، با همه نیروهاى سیاسى اصالح طلب وارد گفت وگو 
شویم. سید حســین مرعشى عضو شــوراى مرکزى و سخنگوى 
حــزب کارگزاران ســازندگى در گفت وگو بــا ایلنا، در خصوص 
آخرین مواضع این حزب پیرامون انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 

جمهورى و همچنین ششمین دوره شوراهاى شهر، گفت: با توجه 
به ایده ها و برنامه هایى که حزب در خصوص مساله انتخابات دارد، 
تاکنون گفت وگوهاى بسیار مفصلى هم در کمیته سیاسى و هم در 

شوراى مرکزى کارگزاران صورت گرفته است.
وى ادامه داد: در نتیجه این گفت وگوها بنا شد که حزب چارچوب ها 
و برنامه اى را براى انتخابات سال آینده آماده کند و پس از آماده شدن 

این برنامه، با همه نیروهاى سیاسى اصالح طلب وارد گفت وگو شویم 
تا با گروه هایى که عالقه اى نســبت به حضور در انتخابات ریاست 
جمهورى و شــوراهاى آینده دارند، یک ائتالف جدید را پیگیرى 
کنیم. مرعشــى همچنین افزود: شاخص هاى دولت منتخب از نگاه 

کارگزاران هم به همراه این برنامه در دست تهیه است.
گفتنى اســت کارگزاران ســازندگى از جمله احزاب اصالح طلب 

عضو شوراى عالى سیاستگذارى اصالح طلبان است که در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى طرفدار حضور و فعالیت 
در انتخابات بود و پس از اعالم این شــورا مبنى بر عدم ارائه لیست 
انتخاباتى، با تکیه بر مجوزى که شورا به احزاب عضو براى حضور 
مســتقل در انتخابــات داده بود، به صورت مســتقل وارد فعالیت 

انتخاباتى شد و لیست انتخاباتى خود را منتشر کرد.

سخنگوى حزب کارگزاران:

برنامه کارگزاران براى انتخابات آینده در دست تهیه است

چالش عزل عجوالنه رئیس کمیسیون امالك ادامه دارد

تأخیر دو ساله هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران براى ساماندهى کمیسیون هاى تخصصى

براى تقویت بازارسرمایه مدیران بورسى دست به کار شدند

سه خبرخوب براى پایان دادن به اصالح سنگین شاخص

سخنگوى انجمن سازندگان قطعه
 و مجموعه هاى خودرو خبر داد

45هزار خودرو همچنان
 در کف پارکینگ خودروسازان

سخنگوى انجمن سازندگان قطعه و مجموعه هاى خودرو، ضمن تشریح 
مشــکالت مالى قطعه ســازان و ایجاد بدهى 30 هزار میلیارد تومانى 
خودروسازان به آن ها که منجر به انباشت 45 هزار دستگاه خودرو در 
کف کارخانه هر دو شرکت خودروساز شده است، تحقق دستور جدید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صورت عدم رفع بحران 

نقدینگى خودروسازان، برنامه اى بدون عمل دانست.


