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نیم سکه

روایتسیفازشبجنجالیارزی

رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی به بیان جزئیات هشدارهای ارزی سال
 96و نحوه تعیین نرخ  4200تومان برای ارز در جلسه فروردین  97پرداخت
دلخوشیبهجهشبورسهمزمان
بارشدمنفیسرمایهگذاری
رشد بیش از 5برابری شاخص کل بازار سرمایه
درسالهای97و 98وهمچنینرشد 3برابری
آن تنها در سه ماه اخیر ،این ایده را مطرح کرده
که بازار سرمایه می تواند به مأمنی برای در امان
ماندن از تبعات خطرناک نقدینگی در اقتصاد
ایران از جمله تورم تبدیل شود .با این حال ،باید
گفتتازمانیکهاینرشدشاخصدربازارثانویه
بورس،ارتباطنظاممندیبارشدسرمایهگذاری
در بنگاه ها پیدا نکند ،زیاد نباید به تاثیرات ضد
تورمی آن دلخوش بود .چرا که در نهایت منجر
به رشــد تقاضای مصرفی در اقتصاد خواهد
شد .یکی از دالیل تاکید دولت بر عرضههای
اولیه در بورس نیز همین موضوع است .در هر
حال ،گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می
دهد که دقیق ًا در دو سال گذشته ،نرخ رشد
سرمایهگذاریدراقتصادایرانمنفیبودهاست.

بازار خبر

دومین ای تی اف دولتی ،در راه است
باشگاه خبرنگاران  -علی صحرایی ،مدیر عامل
شرکتبورستهران گفت:طبقاطالعاتدریافتی،
دومین صندوق قابل معامله که قرار است در بورس
عرضهشودمربوطبهصنایعفلزیوخودروییاست.
وی اظهار کرد :از آن جایی که متولی صندوق های
قابل معامله وزارت اقتصاد و وزارتخانه های مربوط
هستند ،هر زمانی که آن ها اعــام آمادگی کنند
بورسهماقداماتالزمراانجاممیدهد.

افزایشقیمتخودرودربازارراکد
ایسنا  -بررسی روند بازار خودرو نشان میدهد که
قیمت خودروهای داخلی طی یکی دو هفته اخیر
نشدهواینروندبهرغمحضور
بیشاز ۲۰درصدگرا 
مشتریورسیدنسطحمعامالتبهصفراست.

جلسه ارز  4200تومانی که فروردین ماه 97
برگزار شــد ،منشأ بسیاری از تحوالت بعدی
در اقتصاد کشور شد .ولی ا ...سیف به عنوان
مسئول بازار ارز کشور در آن زمان و عضو ستاد
اقتصادیدولت،دراینبارهگفتوگویمفصلی
با خبرگزاری فــارس داشته که روز گذشته،
گزیدهای از بخش اول آن ارائه شد .امروز بخش
دوم این مصاحبه را که به اتفاقات رخ داده در این
جلسهاختصاصدارد،میخوانیم.
رئــیــس کــل ســابــق بــانــک مــرکــزی در پاسخ
به ایــن ســوال که چطور شد به جلسه معروف
تصمیمگیری برای ارز 4200تومانی رسیدید،
به هشدارهای قبلی بانک مرکزی در خصوص
جهش ارزی در تیرماه  96اشاره کرد و گفت :در
تیرماه 96ارزباالرفتوگزارشنگرانکنندهای
به ستاد اقتصادی ارائه دادیم و در آن جا اشاره
کردیم که اگر میخواهید با این روند جلو برویم
حتم ًا به مشکل برمیخوریم .در آن گــزارش
همچنین با ذکر منابع و مصارف ،پیش بینی از
تغییراتقیمتوپیشنهادهانیزارائهشدهبود.
سیف با بیان ایــن که جلسه ای در نیمه دوم
شهریورماه  96برگزار شد اظهار کرد :در آن
جلسه ،آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت
کــرد و وقتی آقــای رئیس جمهور متوجه شد
موضوع چیست چهرهاش درهم رفت .در این
لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به
من محول کردند .من هم ادامه دادم و صحبت
کردم .آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش
گفتند این حرفها چیست؟ جمع شدهاید این
حرفها را بگویید؟ این که نشد مملکتداری.
جمع کنید این حرفها را.
▪  مصاف با دالالن ارزی در زمستان96

رئیس سابق بانک مرکزی به مشکالت قانونی
در مسیر برخورد با دالالن ارزی و جمعآوری
آنهاازسبزهمیدانوهمچنینبستنکانالهای
تلگرامیاعالمنرخارزاشارهکردوگفت:بهوزارت
ارتباطات میگفتیم دو تا کانال در تلگرام است
و بازار را آتش میزنند .این ها را ببندید .آقای
جهرمی میگفت نمیتوانیم ببندیم .البته مثل

▪ چانهزنیسرپاییبرایاعالمنرخارز

اینکهمشکلفنیبودواالنمیتوانندببندند.
▪ نرخ 4200بدونمحاسبه مطرحشد

سیف با اشاره به استعفای خود از ریاست بانک
مرکزی که  15فــروردیــن ارائــه شــد ،جزئیات
جدیدیازجلسهتصمیمگیریدربارهارز4200
تومانی را که در  21فروردین  97برگزار شده
است ،بیان کرد .وی در پاسخ به این سوال که
نرخ 3800تومانبراینرخارزازکجاآمد،گفت:
همین طوری (مطرح شد) .هیچ محاسبه ای در
کار نبود .ظاهر ًا مدل تصمیم پیشنهادی توسط
بانک مرکزی مورد قبول همه اعضای جلسه بود
که دو محور اصلی داشت .اول نرخ واحدی که
بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و دیگر
اینکهرژیمارزیشناورمدیریتشدهباشدوبانک
مرکزیمسئولیتدارددرگذرزمانآنرامنطبق
با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند به نحوی که
هموارهتعادلبینعرضهوتقاضاحفظشود.وی
با بیان این که نرخ  3800تومان نمیتوانست
مناسب باشد ،افــزود :ولی آقای رئیس جمهور
اصرار داشتند .بانک مرکزی و بعضی از اعضای
جلسه توضیحاتی دربــاره نامناسب بودن نرخ
 3800تومان دادن ــد ...من گفتم نرخ ارز زیر
 4800تومانغیرمنطقیاستوتبعاتخودش
رادارد.ایننرخپیشنهادیمابهشدتبامخالفت
روبه رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی
کردندنرخرااز 4200تومانباالترببرندکهآقای
رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید ،تمام
شد.سیفدرپاسخبهاینسوالکهآقایروحانی
استداللی پشت این اصرار برای نرخ ارز 3800
تومان یا  4200تومان داشت ،گفت :استدالل
اینبودکهنرخارزبایدپایینباشد.

ربع سکه

30/000/۰۰۰ 52/000/۰۰۰

رئیس سابق بانک مرکزی با بیان این که در این
جلسه نگاه ها به سمت من رفت که درباره این
تصمیممصاحبهکنم،افزود :گفتممنمصاحبه
کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر میگویید من
مصاحبه کنم ،نرخ ارز را  4800تومان اعالم
میکنم .بعد از این جمله آقای رئیس جمهور
رو به آقای جهانگیری کرد و گفت :این موضوع،
ی است که معاون
موضوع مهمی است و در حد 
اول باید اعــام کند .پس شما این تصمیم را
اعالم کن .من به آقای دکتر جهانگیری گفتم
آقــای دکتر  4800تومان اعــام کــن .وقتی
آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید :آقای
رئیس جمهور اجازه میدهید  4500تومان
بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت
در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید
 4300تومان بگویم .آقای رئیس جمهور گفت
نه به هیچ وجه از  4200تومان باالتر نرود.
من از نظر خودم عدول کــردم .نظر من همان
 3800توماناستاماچوندیدماکثریتاینرا
میگویید،گفتمتابعنظرشماباشم.سیفادامه
داد :بنابراین روایت آقای آشنا – مشاور رسانهای
رئیس جمهور -که تنها کسی که مخالف بود
آقای رئیس جمهور بود و همه موافق بودند به
تعبیری خیلی هم بیربط نبود و دقیق ًا برعکس
گفته بود .همین هم بود که بعد آقای دکتر نیلی
گفتند :نوار جلسه را بگذارید.
▪ واکنش رئیس جمهور به گزارشهای بانک
مرکزی :این اعداد و ارقام را قبول ندارم

سیف در پاسخ به این ســوال که پرداخت ارز
 4200تومانی به همه مصارف ،اشتباهی بود
که در سال  90انجام و در سال  97عین ًا تکرار
شد.علتچهبود؟گفت:میدانیدعلتچهبود؟
در مقابل آن نگرانیهایی که در مکاتبات بانک
مرکزی درباره محدودیت منابع ارزی با رئیس
جمهور ابراز میشد ،ایشان میگفتند :من این
اعداد و ارقام را قبول ندارم  .این گزارش ها را
عده ای در بانک مرکزی که طرفدار افزایش نرخ
ارز هستند ،تهیه کرده اند.

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

123/138

78/900

تصویبکلیاتطرحساماندهی
سهامعدالتدرکمیسیون
اقتصادیمجلس

گام نخست مجلس
برای جاماندگان
سهام عدالت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از
تصویب کلیات طــرح ســامــان دهــی سهام
عدالت در این کمیسیون خبر داد .به گزارش
ایرنا ،مهدی طغیانی با اشاره به جلسه دیروز
کمیسیوناقتصادیگفت:دربحثجاماندگان
سهام عدالت ،بخشی از آن ها تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی قرار
دارند ،به افراد تحت پوشش افزوده شدهاند یا
متولدین این دوره هستند یا این که در همان
مرحله اول هم به آن ها تخفیفی داده نشده
است .طغیانی اظهار کرد :بحث این است که
اینتعدادبایدتحتپوششقرارگیرند.بخشی
نیزمربوطبهدهکهاییاستکهمشمولبودند
وافرادیدرآنجاماندگیدارندیاخودآنهادر
موعد مقرر مراجعه نکردند یا به هر دلیل احصا
نشده بودندکه قرار شد این افراد نیز مشمول
طرحشوند .پیشازاینبسیاریازکارشناسان
به روند غلط واگــذاری سهام عدالت در دولت
نهم انتقادهای جدی وارد کرده بودند .پس از
آزادسازیسهامعدالتنیزکارشناسانباتوجه
به جاماندن بسیاری از افراد نیازمند از دریافت
این سهام ،خواستار اختصاص سهام عدالت
به افراد جدید شدند .براساس آمار اعالم شده
اکثر مشموالن سهام عدالت ،در سال  95با
وجوددرخواستدولتبرایتکمیلآوردهخود
تا سطح یک میلیون تومان ،اقدامی نکردند و
به این ترتیب نیمی از سهام عدالت حدود 40
میلیون نفر از سهامداران ،به دولت بازگشته
اســت که اگرچه دولــت بخشی از ایــن سهام
برگشتی را در قالب صندوق های ای تی اف
مجددواگذارکردهوخواهدکرد،امابقیهسهام
برگشتیدرقالبسهامعدالتبرایمشموالن
جدیدقابلواگذاریاست.

گزارش خبری

شاخصکلازنیمهکانال
 1.6میلیونواحدگذشت
شاخص بورس ،روز گذشته با  34هزار واحد رشد،
میانهکانالیکمیلیونو 600هزارتومانراردکرد.
به گزارش دنیای بورس ،دیروز نیم ساعت بیشتر
طول نکشید تا مشخص شود عطش خریداران،
نمادهای مختلفی را به صف خرید خواهد رساند.
اگر نمادی هم به سمت صف فروش پیش می رفت،
خریدارانی که به دنبال خرید یک سهم در محدوده
منفی بودند ،تمام عرضهها روی آن سهم را جمع
ـداران ساعت ابتدایی
میکردند .در نهایت خــریـ
ِ
بــازار ،خوشحالترین سهامداران دیــروز بودند تا
شاخص با رشدی  34هزار واحدی به یک میلیون و
 655هزار و  406واحد برسد .در معامالت دیروز
اغلب گروههای بورسی روند صعودی داشتند اما
در این میان برخی گروهها مانند سیمانیها در
محدودهمنفیمعاملهمیشدند.افزایشنرخسیمان
مهمترین مولفه در رشد دسته جمعی نمادهای این
گروه بود و حاال با فروکش کردن تب افزایش نرخ،
سیمانیها مسیر اصالح قیمت در پیش گرفتهاند.
درمیانگروههایپرطرفدار،خودروییهاهمچنان
صدرنشین هستند؛ به گونهای که برای دومین روز
متوالی ،معامالت دو نماد «خساپا» و «خودرو» به
ساعت  13:45موکول شد تا از بار مضاعف هسته
معامالت بکاهد .صف خرید  8میلیاردی این دو
نماد نشان میدهد بی دلیل نیست که هسته
معامالت نمیتواند در زمان عادی بازار ،معامالت
ایران خودرو و سایپا را پردازش کند!
در بین نمادهای فلزات اساسی ،دو نماد «فملی»
و «فــوالد» که لیدر ایــن گــروه به حساب می آیند
در ابتدای بازار معامالت متعادلی داشتند اما با
گذشت یک ساعت از شروع بــازار ،به صف خرید
رسیدند و این صف تا پایان بــازار باقی ماند .در
این میان« ،ذوب» که با حجم عرضه باالیی مواجه
بود ،در ادامه بازار به محدوده صفر تابلو بازگشت.
شرایط معامالت گروه بانکی نیز به همین صورت
بود« .وتجارت» و «وبصادر» در اوایل بازار به صف
خریدی رسیدند که تا پایان بازار پابرجا بود .رکورد
بیشترین حجم و ارزش معامالت دیــروز نیز به
نمادهایبانکیاختصاصداشت .اماپاالیشیهااز
همان ابتدا نشان دادند که تمایلی به اصالح قیمت
ندارند« .شپنا»« ،شبندر»« ،شبریز» و  ...از نمادهای
پرطرفدار این گروه بودند.

