
در جريان مبادالت روز گذش�ته بورس اوراق 
به�ادار تهران ش�اخص كل هر چن�د كمتر از 
1درصد رشد داش�ت، ولي نتوانست قله 400 
هزار واح�د را فتح كن�د. در بازارهاي موازي 
ارز و ط�ا و س�كه نيز ش�اهد صع�ود مجدد 
قيمت ها بوديم. در اين ميان با توجه به رش�د 
حج�م نقدينگي تا م�رز 2200ه�زار ميليارد 
تومان بازار ب�ورس بي توجه به ريس�ك هاي 
سيس�تماتيك روزه�اي را س�پري مي كند. 
به گزارش »ج��وان«، افزايش حج��م نقدينگي از 
ناحيه كس��ري بودجه دولت و همچنين پرداخت 
بهره بانكي به سپرده هاي بيش از 1600هزار ميليارد 
توماني متور محرك قيمت و تورم در بازارها معرفي 
مي شود، مگر آنكه قيمت در بازاري همچون مسكن 
پيش از اين در اثر سفته بازي و خطا در قيمتگذاري 
رشد قيمت را پيش خور كرده باشد يا اينكه به داليلي 
قيمت در بازاري دستوري تعيين شود كه هم اكنون 
ارز و برخي از سهام ها در بازار سرمايه در مظان اتهام 

تعيين دستوري قيمت مي باشد. 
  ناتواني رؤسای بانك مركزی

 در كنترل حجم نقدينگي
حجم نقدينگي ك��ه در اس��فند م��اه 97 كمتر از 
1900ه��زار ميليارد توم��ان بود )پ��ول 285 هزار 
ميليارد تومان و ش��به پول در ح��دود 1600هزار 
ميليارد تومان(، هم اكنون به گفته سيد شمس الدين 
حسيني، وزير اقتصاد دولت دهم در مرز 2200هزار 
ميليارد تومان قرار گرفته است) كه به نظر مي رسد 
پول به مرز 350هزار ميليارد تومان و شبه پول نيز 
در حدود 1850هزار ميليارد تومان باشد(، در اين 
بين با توجه به خطرناك شدن حجم پول و شبه پول 
در اقتصاد ايران به نظر مي رسد عموم رؤساي بانك 
مركزي در مواجهه با كنترل حجم نقدينگي بدون 
پشتوانه منهاي رش��د اقتصادي قدرتي ندارند و با 
اقداماتي چون محدوديت در نظام نقل و انتقاالت غير 
حضوري پول به بهانه كنترل پوزهاي خارج از ايران 
يا تعيين نرخ گذاري دستوري در بازارهايي چون ارز، 
درصدد آن هستند كه ناتواني خود را در ريزش ارزش 

ريال پنهان كنند. 
  س�هامداران دنباله رو اشخاص ثروتمند 

ريسك پذير نباشند
به هر روي به نظر مي رسد رشد نقدينگي بدون 

پش��توانه س��بب افزايش قيمت س��هام در بازار 
سرمايه اس��ت، به ويژه آنكه قيمت در بازارهاي 
ديگر تقريباً دستوري تعيين مي شود و همين امر 
زمينه رشد پر شتاب تر بازار سرمايه را بي توجه به 
ريسك هاي جدي پيرامون بازار فراهم آورده است، 
از همين رو كارشناسان دلس��وز به سهامداران 
و س��رمايه گذاران در هر بازاري توصيه مي كنند 
كه با چشم باز و آگاهي سرمايه گذاري كنند، زيرا 
به نظر مي رسد برخي از اش��خاص ثروتمند كه 
پرتفوي سرمايه ش��ان در بازار بانك، ارز،  س��كه، 
طال، ملك،  خودرو به اصطالح فول است، بخشي 
از سود اخذ شده ناشي از سپرده هاي بانكي شان 
را به بازار س��هام وارد كرده اند و حال آنكه درجه 
ريسك پذيري اين اشخاص ثروتمند زياد است و 
سهامداران نبايد به اشتباه دنباله رو اين اشخاص 
باشد. شاخص كل بورس روز چهارشنبه بيش از 
3هزار و 500واحد ديگر رش��د كرد تا در آستانه 
شكست يك سقف تاريخي بزرگ 400 هزارواحد 
برس��د كه متأس��فانه موفق به فتح اين قله نشد 
به طوري كه اين نماگ��ر در محدوده 399هزار و 

445 واحد جاخوش كرد. 
  بي توجهي به ريسك هاي سيستماتيك

اين روزها همه پارامتره��اي بنيادي و تكنيكال 
در بازار س��هم قرباني ورود نقدينگي س��نگين 
حقيقي ها و شايد بازي سازان حقوقي به بازار شده 
و بازار بي تفاوت به ريسك هاي سيستماتيك به 
رش��د خود ادام��ه مي ده��د. ارزش روز بازار در 
بورس تهران به بي��ش از 1456 تريليون تومان 
رسيد، معامله گران بورس بيش از 6/2 ميليارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مال��ي در قالب 575 
هزار معامله و ب��ه ارزش 3478 ميليارد تومان 

دادوستد كردند. 
  رك�ود و س�ركوب قيم�ت در بازارهاي 

موازي
به گفته كارشناسان، دليل افزايش شاخص كل 
و ركوردشكني بورس تهران، جذب سرمايه هاي 
سرگردان دست مردم است كه اين سرمايه ها به 
علت افزايش بي سابقه قيمت ملك و مسكن طي 
س��ال هاي 96 و 97 قدرت خريد كوچك ترين 
ملك يا مسكن را از مردم گرفته است و همچنين 
به خاطر ركورد در بازاره��اي موازي مانند طال، 

سكه و ارز به ناچار به سمت بازار سرمايه هدايت 
شده اند كه اميد مي رود در جهت تقويت تأمين 
مالي ش��ركت ها براي توس��عه توليد و اشتغال 
به كارگيري ش��ود و نه آنكه مهم��ان چند ماهه 
بورس باشد و بعد از اين بازار به س��اير بازارها را 

به نوسان بكشد. 
  بي تفاوت�ي ب�ازار آزاد ارز ب�ه قيم�ت 

صرافي ها
در اين ميان، در هفته جاري نرخ ارز در صرافي ها 
در ش��رايطي كه حجم نقدينگي بدون پشتوانه 
گوياي وضعي��ت تورمي در اغل��ب بازارها بود و 
ريسك سيس��تماتيك نيز طبيعتاً بازار را بايد با 
رشد مواجه مي كرد، با نوس��ان هاي رو به پايين 
رو به رو بود كه روز گذش��ته ه��ر چند اين روند 
بالعكس شد، اما به نظر مي رسد بازار آزاد به نرخ 
صرافي ها اعتمادش را از دس��ت داده است، زيرا 
نرخ گذاري ه��ا زيادي دس��توري و غير طبيعي 

شده است. 
در اين بين، روز گذش��ته دالر در صرافي بانك 
ملي ايران 13 هزار تومان قيمت خورد كه نسبت 

به گذشته گران شد. 

همچنين براساس اعالم صرافي بانك ملي ايران 
قيمت خريد يورو 14 هزار و600 تومان و قيمت 
فروش يورو 14و هزار و 700 تومان است. قيمت 
دالر در بازار آزاد نيز ت��ا محدوده 13هزار و 600 
تومان جهش كرد و بالطبع اين نرخ ها قيمت در 

بازار طال و سكه نيز صعودي شد. 
 عرضه اي شيرين فقط براي حقوقي ها

در رابطه بازار سرمايه نكته ديگري اتفاق افتاد كه 
مورد انتقاد بخشي از بازار قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار بازار، روز چهارش��نبه عرضه 
اوليه يك ش��ركت بنيادي و س��ودده در بورس 
انجام شد، شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه 
وجوه كه با نماد سپرده در بازار فرابورس عرضه 
شد. نكته مهم اينجاست كه اين عرضه تنها براي 
معامله گران با كد حقوق��ي بود و حقيقي ها حق 

نداشتند، اين نماد با ارزش را خريداري كنند. 
در روز ابتداي��ي اين عرض��ه، اين نماد با س��ود 
1010 درصدي، س��ودي عجيب را به حس��اب 
س��هامداران خود واريز كرد، تعداد معامالت در 
اين نماد عدد 41 بود كه نشان از انحصاري بودن 
آن دارد. در پيام ناظر فرابورس در روز سه شنبه 
آمده است:پيرو پذيرش ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه )س��هامي 
عام( در بازار دوم فرابورس ايران، نماد معامالتي 
شركت مذكور )سپرده1( روز چهارشنبه مورخ 
1398/10/25 در ب��ازار دوم فراب��ورس اي��ران 

گشايش مي يابد. 
سپرده نمادي است كه با 150 ميليارد سرمايه در 
بازار فرابورس معامله شد، شركت سپرده گذاري 
از همگروه ش��ركت هاي ف��راكاب ) بورس هاي 
چهار گانه كشور بورس، فرابورس، انرژي و كاال( 
است. شركت س��پرده يكي از بهترين نمادهايي 
اس��ت كه عمليات روزانه چهار بورس كش��ور را 
به طور انحص��اري در اختيار دارد. يعني رش��د 
آن وابس��ته به رش��د بورس بوده و همواره يكي 
از س��ودده ترين نماده��ا در آين��ده خواهد بود. 
سهامداران اين شركت عبارتند از: سازمان بورس، 
بورس تهران، بورس كاال، بورس انرژي، فرابورس، 
63 كارگزاري، س��هامداران حقيقي و همچنين 
ديگر سهامداران شامل: بانك ها و گروه هاي مالي 

سهامداران شركت سپرده هستند. 
بانك هايي كه مستقيم يا با واسطه سهامدار اين 
نماد طاليي هس��تند، عبارتند از: بانك سامان، 
مس��كن، صنعت و معدن، تجارت، ايران زمين، 
س��په، كش��اورزي، ملت، بانك رف��اه كارگران. 
همچنين گ��روه س��رمايه گذاري س��ايپا نيز از 

سهامداران عمد اين نماد با ارزش هستند.  
 صورت هاي مالي بانك مركزي و سازمان 

بورس به روز نشر يابد
با توجه به عرضه فوق، كارشناس��ان اقتصادي 
نگران اين موضوع هستند كه استقالل نهادي 
چون س��ازمان بورس اوراق به��ادار همچون 
بانك مركزي در سياستگذاري حوزه سرمايه 
و از دس��ت برود و حوزه مالي ايران به طور كل 
در اختيار دولتي ها قرار گيرد، كما اينكه امروز 
اقتصاد ايران از ناحيه ناتواني روس��اي كل در 
كنترل حجم نقدينگي و سياستگذاري صحيح 
پولي با چالش توليد پيوس��ته ت��ورم روبه رو 
هس��تند كه اين پديده به س��ود ثروتمندان و 
زيان فقرا اس��ت، بدين ترتي��ب افكار عمومي 
ايران خواستار آن اس��ت كه صورت هاي مالي 
س��ازمان بورس اوراق بهادار و همچنين بانك 
مركزي با جزئيات بس��يار دقيق نشر عمومي 
يابد و در انتهاي سال جاري مشخص شود سود 
نوسان هاي ايجاد ش��ده در حوزه مالي متوجه 
خزانه عمومي شده اس��ت يا اينكه انتفاعش را 

مجموعه هاي ديگري برده اند.
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 نقدينگي 2200هزار ميليارد  توماني
موتور محرك بورس 

حضور سهامداران با درجه ريسك پذيري باال در بازار سرمايه

 بازگشايي بازارهاي صادراتي
براي شيالت ايران

رئيس س�ازمان ش�يات اي�ران با بي�ان اينك�ه ميزان ص�ادرات 
آبزي�ان در س�ال ج�اري افزاي�ش دارد، گف�ت: بازار ه�اي 
جدي�د ب�ه روي ص�ادرات محص�والت ش�ياتي اي�ران از 
جمل�ه چي�ن، ك�ره و اتحادي�ه اوراس�يا گش�وده شده اس�ت. 
به گزارش »تس��نيم«، نبي اهلل  خون ميرزايي در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا تحريم ها بر صادرات محصوالت شيالتي ايران تأثيري داشته اظهار 
كرد: بر اساس گزاش هاي مركز آمار ايران در شش ماهه ابتدايي سال 
حاكي از رشد حدود 6 درصدي بخش كشاورزي دارد كه اميدواريم تا 

پايان سال نيز ادامه داشته باشد. 
وي افزود: در س��ال گذش��ته بي��ش از 527 ميلي��ون دالر صادرات 
محصوالت شيالتي داشتيم، وجود داشت و تراز تجاري بيش از 475 
ميليون دالر مثبت است و امس��ال نيز ميزان صادرات رو به افزايش 

خواهد بود. 
وي با اشاره به بازار هاي جديدي كه پيش روي محصوالت شيالتي ايران 
گشوده شده است، اظهار كرد: بر اساس رايزني و تفاهمنامه هاي كه ميان 
ايران و چين در سال گذشته توس��ط وزير كشاورزي وقت صورت گرفت 
بازار آبزيان چين به روي محصوالت شيالتي ايران باز شده است كه عالوه 
بر اين بازار اتحاديه اوراسيا و كره نيز از بازار هاي پيش روي ما خواهد بود كه 

ظرفيت هاي مناسبي براي صادرات دارند. 
وي ياد آور ش��د كه در سال گذش��ته بيش از 500 ميليون دالر صادرات 
محصوالت شيالتي وجود داشت. اين مقام مسئول در ارتباط با خسارات 
سيل جديد كشور به بخش شيالت گفت: اين رويداد خسارتي به بخش 
آبزي پروري وارد كرده است كه در حال برآورد خسارت هستيم.  وي افزود: 
سيل و آسيب ها هنوز تمام نشده است و بعد از پايان سيل و فروكش كردن 

آن خسارت ها قابل ارزيابي است. 
وي در ارتباط با وضعيت تأمين ماهي مورد نياز براي ش��ب عيد اظهار 
كرد: براساس برآورد صورت گرفته امس��ال نسبت به سال گذشته در 

وضعيت توليدات شيالتي بهتر است. 
اين مقام مس��ئول اظهار كرد: براي تنظيم بازار شب عيد مقدار جزئي 
ماهي تيالپيال وارد كرديم، ولي امسال نگراني در اين زمينه وجود ندارد، 

 زيرا ميزان عرضه ماهي در بازار زياد است و نيازي به واردات نداريم. 
به گفته وي، سال گذش��ته توليد آبزي پروري يعني ماهيان گرم آبي، 
سردآبي و ماهيان خاوياري 489 هزار تن بود كه براي سال جاري نيز 

بر آورد توليد بيش از 500 هزار تن مي شود. 
.................................................................................................................

  دستمزد كارگران 
چگونه تعيين مي شود؟

عضو كميته مزد ش�وراي عال�ي كار درباره جلس�ات كميته مزد 
گفت: در اين جلس�ات در تاش�يم اقامي را كه در سبد معيشت 
خانوار ه�اي كارگري تأثي�ر ندارد، در محاس�به در نظ�ر نگيريم. 
محمدرض��ا تاجيك در خص��وص وظايف كميته م��زد در تعيين نرخ 
دس��تمزد كارگران اظهار كرد: اولين و مهم تري��ن وظيفه كميته مزد 
مشخص كردن سبد معيشت خانوار هاي كارگري طبق تبصره 2 ماده 
41 است. وي افزود: اعضايي كه در جلسات كميته دستمزد حضور دارند 
در ابتدا در تالش��ند تا درآمد ها و هزينه هاي خانوار كارگري را در سال 
جاري بررسي كنند و در ادامه نسبت به تعيين نرخ دستمزد كارگران 

براي سال آينده اقدام كنند. 
عضو كميته مزد ش��وراي عالي كار بيان كرد: تعداد نفرات خانوار هاي 
كارگري جهت محاس��بات مزدي طبق آخرين بررس��ي هاي سازمان 
ملي آمار 3/ 3 نفر است و اعضای ش��وراي عالي كار بايد درآمد ماهانه 
كارگران را نسبت به مخارج آنها بررس��ي كنند. تاجيك ادامه داد: در 
بررس��ي هزينه هاي يك خانوار كارگري، حداقل هزينه ه��ا را در نظر 
گرفته ايم، يعني فقط هزينه هايي كه مورد نياز افراد بتوانند زنده بمانند، 

نه زندگي كنند. 
وي تصريح كرد: به عنوان مثال از سوي دس��تگاه هاي مربوط به غذا و 
دارو، يك سبد غذايي براي كميته دستمزد تعيين شده كه هر فرد در 
طول ماه به چه ميزان غذا و خوراك نياز دارد، اين كميته نيز بر اساس 

اين معيار ها نسبت به بررسي سبد معيشتي اقدام مي كند. 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار ابراز كرد: در جلسات اخير 
كميته مزد، نمايندگاني از وزارت صنع��ت، اقتصاد، رفاه و مركز 
ملي آمار حضور داش��تند و به اتفاق يكديگ��ر مؤلفه هاي تعيين 
سبد معيشت كارگران بررسي ش��د. وي گفت:گروه كارفرمايان، 
آمار هاي خوبي درخصوص سهم دستمزد در توليد ارائه نمودند، اما 
مورد انتقاد اعضاي كميته دس��تمزد قرار گرفت به اين دليل كه 
وزن كارخانج��ات و توليدي ها جهت احتس��اب ميانگين رعايت 

نشده بود. 
وي اظهار كرد: بر اس��اس معيار هايي كه در س��ال گذش��ته در دست 
داشتيم، هزينه هر خانوار كارگري طي يك ماه 3ميليون و 759 هزار و 
200 تومان تعيين شد، امسال نيز تاكنون معيار ها را بررسي كرده و در 

جلسات آينده، اعداد نهايي را اعالم خواهيم كرد. 
عضو كميته مزد ش��وراي عالي كار ادامه داد: پس از تعيين هزينه هاي 
سبد كارگري آن را با هزينه هاي سال گذشته مقايسه مي كنيم كه با اين 
مقايسه نرخ تورمي كه طي يك سال در هزينه هاي خانوار كارگري به 

وجود آمده، به دست  آيد. 
.................................................................................................................

 جديدترين آمار طرح هاي
 نيمه تمام صنعتي

تع�داد طرح ه�اي نيم�ه تم�ام صنعت�ي و معدن�ي كش�ور ت�ا 
پاي�ان آب�ان امس�ال 53 ه�زار و 624 م�ورد مي رس�د ك�ه 
3 ه�زار و 163 ط�رح يعن�ي مع�ادل 5/6 درص�د كل طرح ه�ا 
هس�تند.  درص�د   99 ت�ا   80 فيزيك�ي  پيش�رفت  داراي 
به گزارش »فارس«، تعداد طرح هاي نيمه تمام صنعتي و معدني 
تا پايان آبان امس��ال 53 ه��زار و 624 مورد بوده ك��ه 36 هزار و 
138 مورد داراي پيش��رفت فيزيكي كمتر از 20 درصد هستند. 
همچني��ن 3 هزار و 518 ط��رح داراي پيش��رفت فيزيكي 20 تا 
40 درصد بوده و 3 هزار و 579 طرح 40 تا 60 درصد پيش��رفت 

فيزيكي داشته اند. 
تعداد طرح هايي كه پيشرفت فيزيكي 60 تا 80 درصدي دارند نيز به 7 
هزار و 226 مورد مي رسد و در عين حال 3 هزار و 163 طرح نيز داراي 
پيشرفت فيزيكي 80 تا 99 درصد هس��تند. سرمايه پيش بيني شده 
براي طرح هايی با پيشرفت فيزيكي 80 تا 99 درصد 62 هزار و 404 

ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
در مورد اش��تغالزايي اين طرح ها نيز بايد به اشتغال 123 هزار و 347 

نفري طرح هاي با پيشرفت فيزيكي 80 تا 99 درصدي اشاره كرد.

 شكست امريكا در دست اندازي 
به اموال ايران 

بان�ك مرك�زي اع�ام ك�رد ب�ا تاش ه�اي ح�وزه حقوق�ي 
اي�ن بان�ك، درخواس�ت خواهان ه�اي امريكاي�ي در م�ورد 
شناس�ايي و اج�راي رأي دادگاه نيوي�ورك در ايتالي�ا  رد ش�د. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پس از آنكه ورثه برخي از قربانيان 
حادثه 11 سپتامبر) هاوليش و ديگران( با تحريك دولت امريكا در سال 
2011 موفق به اخذ رأي از دادگاه��ي در نيويورك به محكوميت دولت 
جمهوری اسالمی ايران و بانك مركزي شدند، در تاريخ 24 ژانويه2018 
دادخواس��تي را به خواسته شناس��ايي و اجراي رأي دادگاه امريكايي و 
توقيف اموال و دارايي بانك مركزي به ميزان 5ميلياردو876ميليون دالر 

امريكا، نزد محاكم كشور ايتاليا مطرح كردند. 
دادگاه ايتاليايي در ابتدا در تاريخ 14 ژوئن2018 با صدور قراري، دستور 
توقيف اموال بانك مركزي به ميزان مبلغ خواسته در قلمروي ايتاليا را 
صادر كرد. سپس بانك مركزي ايران با استفاده از خدمات وكالي خبره 
محلي نسبت به تجديد نظرخواهي از رأي مذكور اقدام و متعاقباً دادگاه 
تجديدنظر رم با صدور رأيي در تاريخ 10 اكتبر 2018، ضمن پذيرش 
اعتراض اين بانك، از قرار مذكور رفع اثر ك��رد. خواهان ها مجدداً براي 
توقيف اموال اين بانك، دادخواست جديدي به دادگاه ارائه ولي دادگاه 
رس��يدگي كننده به دعوي با صدور رأي در تاري��خ 17 آوريل 2019، 
خواسته خواهان ها را رد كرد. اين رأي مورد اعتراض خواهان هاي پرونده 
هاوليش قرار گرفت كه در مرحله تجديدنظر نيز دادگاه در تاريخ جمعه 
دهم ژانويه 2020، بدون ورود در ماهيت دعوا، اعتراض خواهان ها را مورد 
پذيرش قرار نداد و به اين ترتيب موفقي��ت ديگري در اين پرونده براي 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران حاصل شد. 
.................................................................................................................

 افزايش قيمت خودروها 
ناشي از نوسانات بازار 

وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت گف�ت: از بهم�ن ت�ا ام�روز 
خودروس�ازها افزايش قيمت�ي از ط�رف كارخانه نداش�ته اند و 
نوس�انات ب�ازار ب�وده ك�ه بيش�تر از برخ�ي اتفاق�ات نش�ئت 
گرفت�ه و ب�ا افزاي�ش تولي�د اي�ن مش�كل برط�رف مي ش�ود. 
به گزارش »ايسنا«، رضا رحماني در حاش��يه جلسه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به حمايت از كارگاه هاي صنعتي گفت: رونق 
توليد وجوه مختلفي دارد و ما امسال در 9 ماهه گذشته از حيث توليد 
داخل بيش از حد برنامه ريزي شده پيشرفت داشتيم و مردم استقبال 

كردند و مشاركت كنندگان خوب همكاري كردند. 
وي افزود: برنامه ها خوب پيش رفته است و از حيث تأمين نقدينگي 
آمار تقريباً مثل سال گذشته است، اما چون نوسانات ارزي وجود داشته 

در عمل كمتر از سال پيش تأمين صورت گرفته است. 
وزير صمت ادامه داد: خودروسازها بحث توليد داخل را جدي گرفتند 
و برنامه هاي متنوعي اجرا كردند و بخش��ي از قطعاتي را كه از خارج 
مي آوردند، در داخل تولي��د كردند كه قيمت تمام ش��ده را پايين تر 
مي آورد و يكي ديگر هم كمك مح��دودي بود كه از نظام بانكي انجام 

شده و در جاي خود مؤثر بوده است. 
رحماني تأكيد ك��رد: از بهمن تا امروز خودروس��ازها افزايش قيمتي 
از طرف كارخانه نداشته اند و نوس��انات بازار بوده كه بيشتر از برخي 

اتفاقات نشئت گرفته و با افزايش توليد اين مشكل برطرف مي شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ما نه فقط براي امسال بلكه 
براي توليدات خودرو تا سال آينده هم خواسته ايم كه افزايش را شاهد 
باشيم و حتماً عيد و آخر س��ال نيز يكي از دوره هايي است كه تقاضا 

بيشتر مي شود و براي آن هم برنامه ريزي هايي را داريم. 
.................................................................................................................

 امريكا به دنبال تصاحب سهم ايران
 از بازار كره جنوبي

واردات نف�ت خ�ام ك�ره جنوب�ي از امري�كا در پ�ي توق�ف 
واش�نگتن،  تحريم ه�اي  دلي�ل  ب�ه  اي�ران  نف�ت  خري�د 
ياف�ت.  افزاي�ش  براب�ر  دو  از  بي�ش   2019 س�ال  در 
به گزارش ايسنا، كره جنوبي كه پنجمين واردكننده بزرگ نفت خام در 
جهان است، واردات نفت خام امريكا را افزايش داده و در نتيجه امريكا 
به سومين صادركننده بزرگ به اين كشور تبديل شده در حالي كه در 
سال 2018 در رتبه ششم قرار داش��ت. خريد كره جنوبي از عربستان 

سعودي و كويت نيز كاهش پيدا كرده است. 
دو برابر ش��دن خريد نفت امريكا پس از توقف خريد نفت ايران از ماه 
مه سال 2019 به دليل تحريم هاي امريكا عليه تهران و تالش دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا براي كاهش كس��ري تجاري با ش��ركاي 
تجاري بزرگ روي داد. همزمان تحليلگران مي گويند نفت امريكا با رونق 
توليد نفت شيل، جذابيت بيشتري پيدا كرده است. طبق آمار گمركي، 
واردات نفت خام كره جنوبي از امريكا در دسامبر 6 درصد كاهش يافت 
و به حدود 1/7 ميليون تن معادل حدود 401 هزار و 400 بش��كه در 
روز رسيد، اما همچنان در مقايسه با حدود 1/6 ميليون تن در نوامبر، 
8/5 درصد افزايش داشت. واردات نفت خام از امريكا در سال 2019 به 
ميزان 126 درصد رشد كرد و به 17/79 ميليون تن معادل 357 هزار 
و 203 بشكه در روز رسيد، در حالي كه ميزان واردات كره جنوبي از اين 
كشور در س��ال 2018 تنها 7/87 ميليون تن بود. در مقابل، واردات از 
عربستان سعودي 7/8 درصد كاهش پيدا كرد و به 40/21 ميليون تن 

رسيد و واردات از كويت هم 7/1 درصد كاهش داشت.

حجم نقدينگی در اس�فند 
1900ه�زار  از  97 كمت�ر 
ميلي�ارد توم�ان ب�ود ك�ه 
ه�م اكنون ب�ه گفت�ه  وزير 
اقتصاد دولت ده�م در مرز 
2200هزار ميلي�ارد تومان 
قرار گرفته است، در اين بين 
با توجه به خطرناك ش�دن 
حجم پ�ول و ش�به پول در 
اقتصاد ايران به نظر مي رسد 
عموم رؤساي بانك مركزي 
در مواجهه ب�ا كنترل حجم 
نقدينگ�ي بدون پش�توانه 
منه�اي رش�د اقتص�ادي 
قدرتي ندارند كه تورم اين 
رويداد فعاً با ورود نقدينگی 
به بورس كنترل شده است
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