
88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5938 5 ش��وال 1441    | خ��رداد 1399  پنج    ش��نبه 8  

 خلق 200هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در یک فصل منهای رشد اقتصادی!

بانك مركزي: حجم نقدينگي در پايان سال 98 به 2هزارو472هزار ميليارد تومان رسيد

ش�اخص كل ب�ازار س�رمايه روز گذش�ته 
)چهارش�نبه( پس از يك كاهش چش�مگير و 
رسيدن به مرز 9۱۳ هزار واحد، روند صعودي 
به خود گرفت و بيش از ۱۰ هزار واحد رشد كرد.
اين در حالي است كه پيدا شدن چند مشتري 
براي خري�د خرد يا بلوك س�هام عدالت يكي 
از داليل كاه�ش نگراني س�هامداران از ورود 
فله اي س�هام عدالت به بازار س�رمايه اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، بازار س��رمايه ك��ه چند روز 
معاماتي در اص��اح قيمت ها به س��ر مي برد و 
س��هامداران نگران ورود پرتفوي س��هام عدالت 
به ش��كل فله اي به بازار و ايجاد نوسان شديد در 
بازار بودند، روز گذشته سبز پوش شد و با توجه 
به اينكه خبر پيدا  شدن چند متقاضي براي خريد 
خرد يا بلوكي سهام عدالت منتشر شد، كمي از 
نگراني سهامداران از تزريق سهام به بازار كاست؛ 
البته در رابطه با عرضه اوليه ه��ا نيز تجديد نظر 
صورت گرفت. در حالي كه بازار سرمايه از ابتداي 
س��ال جهش خوبي را تجربه ك��رد و حتي گفته 
مي ش��ود مس��كن معامات اندكش را از صدقه 
س��ر بورس دارد ، زيرا روش مس��كن براي ورود 

به بورس، علت رش��د معامات در بازار مس��كن 
عنوان مي شود، اخيراً مسئله عرضه سهام عدالت 
به بازار س��رمايه مايه نگراني س��هامداران شد، 
به طوري كه عده اي از سهامداران ترجيح دادند تا 

روشن شدن تكليف آزاد سازي سهام عدالت بازار 
را ترك كنند، اين فضا در كنار نياز بازار سرمايه 
به اصاح قيمت ها موجب ش��د ب��ازار با تعديل 
منفي شاخص ها در چند روز اخير مواجه شود تا 

اينكه روز گذشته بازار كمي از خود تعادل و رشد 
نشان داد. معامات بازار سرمايه در حالي به پايان 
رسيد كه شاخص كل اين بازار با ۱۰ هزار و ۹۶۱ 
واحد افزايش، رقم ۹۳۷ ه��زار و ۹۴ واحد را ثبت 
كرد. شاخص كل با معيار هم وزن نيز ۴۸۰ واحد 
كاهش ياف��ت و در رقم ۳۱۱ ه��زار و ۹۸۵ واحد 
ايستاد. معامله گران يك ميليون معامله به ارزش 

۸۷ هزار و ۲۴۸ ميليارد ريال انجام دادند. 
فرابورس نيز صعودي بود و شاخص كل اين بازار 
با ۳۷ واحد افزايش رق��م ۱۰ هزار و ۸۶۴ واحد را 
ثبت كرد. معامله گران اين بازار ۶۷۳ هزار معامله 
به ارزش ۴۲ ه��زار و ۷۹۵ ميليارد ري��ال انجام 
دادند. در حالي بازار سرمايه كمي جان گرفت كه 
بايد ديد مسئله آزاد سازي سهام عدالت و همچنين 
نحوه تأمي��ن مالي دولت از بازار س��رمايه و عرضه 
اوليه هاي سال جاري به چه شكل خواهد بود، زيرا 
برخاف آنچه تصور مي ش��ود نقدينگي ورودي به 
بازار سرمايه در آن حجم نيست كه بتواند در كنار 
آزاد سازي سهام عدالت، عرضه هاي اوليه و كسري 
بودجه دولت را نيز از محل نشر اوراق بدهي و اخزا 

حل كند و اين بازار تقريباً نوپا به شمار مي رود.

بورس سبز پوش شد     بورس

يك اقتصاددان با بيان اينكه ريش�ه مشكالت اقتصادي كشور 
در ۵۰ س�ال قبل اس�ت، گفت: يك بانك در فعاليت سفته بازي 
ش�ركت كرده به اين ش�كل كه در بازار بورس آمده و س�كه را 
7۰۰ هزار تومان بيش�تر از قيمت اصلي خريداري كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، حس��ين راغفر، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه با 
اش��اره به اينكه بانك ها هيچ ن��وع همكاري  با واحده��اي توليدي 
نمي كنند، افزود: حجم اعتباراتي كه تا س��ال قب��ل به بخش توليد 
داده شده ۱۵درصد از كل اعتبارات شان بوده است و ساير منابع را به 
فعاليت هاي غيرمولد اختصاص داده اند. اين استاد دانشگاه تصريح 
كرد: اعتبارات بانكي را به فعاليت هاي نامولد داده اند كه ايجاد تورم 

مي كند و اين پيامد مخربي ب��راي اقتص��اد دارد در حالي كه هيچ 
نظارتي هم برعملكردشان از سوي بانك مركزي نيست. 

راغفر در ادامه اظهار داشت: يك بانك كه به تازگي وارد بورس شده 
در فعاليت سفته بازي شركت كرده اس��ت، به اين شكل كه در بازار 
بورس آمده و سكه را ۷۰۰هزار تومان بيشتر از قيمت اصلي خريداري 
مي كند. اين بانك مش��غول فعاليت هاي س��وداگرانه بود كه مورد 
اعتراض فعاالن بازار س��كه و طا قرار گرفت. اين اقتصاددان گفت: 
تخلف بانك ها فاحش است، بسياري از فعاليت هايشان را در بخش 
مسكن، سكه، ارز و... انجام مي دهند و در بسياري موارد با زد و بند با 

بانك مركزي اين كار را انجام مي دهند. 

وي تأكيد كرد: همي��ن االن اعتباراتي كه بانك ه��ا به بخش توليد 
مي دهند با هزينه نرخ بهره باالست، به طوري كه واحد توليدكننده 
نمي تواند هزينه بهره ۳۰درصدي را بدهد اما در همس��ايگي ايران، 
كش��ور تركيه با نرخ ۴درصدي به توليدكننده وام مي دهد. در اين 

شرايط نمي توان فعاليت توليدي توأم با رقابت انجام داد. 
اين استاد دانشگاه در پاسخ به نقدي مبني بر اينكه چرا بانك هاي 
خصوصي بدون نظارت بانك مركزي ايجاد ش��د ي��ا قوه قضائيه 
در اين موضوع ورود نكرد، با قبول اي��ن نقدها در بخش ديگري 
خاطرنشان كرد: ساختار اقتصاد پرمس��ئله ما اين مشكات را به 

وجود آورده  است.

همیشه پای یک بانک در سفته بازي هاست

 مردي با 60 هزار حلقه چاه 
نفت و گاز

در برنامه ه�اي تلويزيون�ي رئي�س )Boss ( ش�بكه بي بي س�ي، 
رهب�ران موفق دني�اي تجارت سراس�ر دني�ا معرفي مي ش�وند. 
روستي هاتس�ون جونيور، بنيانگذار و مدير عامل شركت نفت و 
گاز دايورسيفايد)DGO(، مهمان هفته گذش�ته اين برنامه بود. 
پدر، پدربزرگ و پ��در پدربزرگ وي از كارگ��ران يقه آبي صنعت نفت 
در ويرجيني��اي غربي بوده ان��د. آنها همه عمر خ��ود را در اين صنعت 
گذراند ه اند. آنها در بخش هاي حف��اري و راهبري خطوط لوله فعاليت 

داشته اند. 
روستي در سال هاي دبيرستان و دانشگاه، در تابستان ها به همراه پدرش 
براي كارآموزي به تأسيسات نفتي مي رفت. او اولين نفر در خانواده اش 
بود كه تحصيات دانش��گاهي داشته است. در س��ال۱۹۹۱ ميادي، 
روستي از دانش��گاه فارغ التحصيل ش��د و تصميم گرفت فعاليت هاي 

متفاوتي را دنبال كند. 
روستي كه هم اكنون ۹۵۲ نفر را در شركتش استخدام كرده، مي گويد: 
من تصميم داش��تم فعاليت در صنعت نف��ت و گاز را به عنوان آخرين 
كاري كه مجبور ش��وم، انجام دهم. كار كردن در اين صنعت، بس��يار 
سخت و طاقت فرساست. وي با مدرك حس��ابداري از دانشگاه دولتي 
فيرمونت ويرجينياي غربي، به مدت يك دهه در حوزه بانكداري فعاليت 

اثربخشي داشت. 
چند سال بعد، روستي به دليل عدم ادامه صنعت خانوادگي پدرانش، 
دچار عذاب وجدان ش��د. وي در برنامه رئيس ش��بكه بي بي س��ي 
مي گويد: در دوره كودكي من، زندگ��ي در ايالت ويرجينياي غربي 
با مش��كات زيادي روبه رو بود. مردم در آن سال ها دو دسته بودند: 
گروهي در معادن زغال س��نگ فعاليت مي كردند و بقيه در صنعت 
نفت و گاز ش��اغل بودند. ما آموخته بوديم كه كار خانوادگي پدر و 

پدربزرگ خود را ادامه دهيم. 
پس از چند س��ال كار در بانك هاي مختلف، احس��اس ك��ردم بايد به 
زادگاهم بازگردم. من دوس��ت داشتم تا يك كس��ب و كار نوآورانه را 
آغاز كنم. من به دنبال كارآفريني بودم... در سال ۲۰۰۱ ميادي، من 
۳۲سال سن داش��تم و يك چاه گازي قديمي را در ويرجينياي غربي 
به قيمت ۲۵۰هزار دالر خريداري كردم. به��اي اين معامله از به رهن 

گذاشته شدن خانه ام تأمين شد. 
آن چاه قديمي و از س��ال ها پي��ش در حال توليد ب��ود اما براي من 
همانند يك معدن طا بود. من به مدت چهار س��ال ديگر در بانك 
ش��اغل بودم اما در زما ن هاي تعطيات با هواپيما روانه ويرجينياي 
غربي مي ش��دم تا از نزديك فعاليت هاي چاه نفت را زير نظر بگيرم. 
مالكيت نخستين چاه براي من احساسي همانند داشتن يك معدن 
طا داشت. هم اكنون ش��ركت من بيش از ۶۰هزار حلقه چاه نفت 
و گاز در ويرجينياي غربي، پنس��يلوانيا، اوهايو، كنتاكي، ويرجينيا 
و تنس��ي دارد. در اين شركت ۹۲۵ نفر استخدام ش��ده اند و درآمد 
ساالنه بيش از ۵۰۰ميليون دالر داريم. حدود ۹۰درصد توليدات ما 

گاز طبيعي و ۱۰درصد بقيه نفت است. 
مدل تجاري اين شركت داراي ويژگي هاي خاصي است. در اين شركت 
هيچ گونه حفاري براي يافتن ذخاير جديد نفت و گاز انجام نمي شود. 
آنها چاه هاي قديمي شركت هاي بزرگ نفتي را كه نيازي به آنها ندارند، 
خريداري مي كنن��د. بدين ترتيب با مبلغي بس��يار كمتر مي توان اين 

چاه ها را تملك كرد. 
وي مي گويد: آنها به اين چاه هاي قديمي نيازي ندارند، اما اكثر آنها به 
مدت ۵۰سال توليدي هستند، لذا ما با كارايي باال اين چاه ها را راهبري 

و درآمد كسب مي كنيم. 
اين شركت در يك دهه گذشته و همزمان با انقاب منابع شيل، از تغيير 
راهبرد شركت هاي نفتي بهره زيادي برده است چراكه بسياري از آنها 
براي فعاليت در ميادين شيل و عمليات شكست هيدروليك، چاه هاي 

قديمي خود را واگذار كردند. 
در اين عمليات، از حفاري سنتي چاه ها خبري نيست و مخلوطي پرفشار 
از آب، ماسه و مواد شيميايي به داخل سازند شيل تزريق مي شود. بدين 
ترتيب با شكافته شدن صخره ها، مقدار زيادي نفت و گاز كه در گذشته 

غيرقابل دسترس بودند، برداشت مي شود. 
روس��تي مي گويد: صنعت ش��يل با جذابيت زيادي به دليل توليد باال 
روبه رو است اما اين صنعت فرصت مناسبي براي شركت ما براي تملك 
هزاران چاه قديمي، اما توليدي است. اين چاه ها قيمت كمي دارند، اما 

مي توانند دامنه كسب و كار ما را به سرعت توسعه دهند. 
براي افزايش منابع مالي جهت توسعه بيشتر، در سال ۲۰۱۷ميادي 
اين ش��ركت س��هام خود را در بورس واگذار كرد، البته آنها در اقدامي 
عجيب، بورس لندن را به عنوان بازار عرضه سهام خود برگزيدند. وي 
مي گويد: ما براي فعاليت در بازار سرمايه اياالت متحده به اندازه كافي 
بزرگ نبوديم، البته تمايلي به تداوم فعاليت ه��اي خود به عنوان يك 

شركت سهامي خاص نيز نداشتيم. 
جيمز مك كورمك، تحليلگر بازار انرژي مي گويد: راهبرد اين شركت 
تملك چاه هاي نفت كم هزينه، داراي عمر طوالني و با نرخ افول توليد 

كم است. 
بدين ترتيب آنها از موقعيت منحصر به فردي برخوردار هستند. در دوره 
مديريت روس��تي، ش��ركت وي پس از عرضه در بورس توانسته رشد 
زيادي داشته باش��د. در اين سه س��ال، توليد نفت و گاز آنها ۲۰برابر و 

ذخاير آنها ۲۳برابر شده است. 
كارلوس گومز، يكي ديگر از كارشناسان صنعت انرژي مي گويد: شركت 
دي جي او، هم اكنون بزرگ ترين توليدكنن��ده گاز متعارف در منطقه 
آپاالچياست. اين شركت با دارا بودن دهها هزار حلقه چاه داراي عمر 
باال، هزينه عملياتي كم و س��ودآوري تثبيت شده يك منبع درآمدي 

باثبات براي سهامداران است. 
شركت روستي اميدوار است تا در بلندمدت به خريداري چاه هاي جديد 
ادامه دهد. بدين ترتيب اين چاه ها جايگزين چاه هايي مي شوند كه به 
پايان عمر خود رسيده اند. از س��وي ديگر، آنها براي حضور در مناطق 

جديد به ويژه تگزاس آماده مي شوند. 
در اين برنامه از آقاي روستي در مورد سقوط قيمت نفت و بحران كرونا 
پرسيده شد اما وي اعام كرد در مورد اين شرايط نگراني چنداني ندارد 
چراكه بخش اعظم توليدات آنها پيش فروش ش��ده و  كارايي عمليات 

آنها در مقايسه با غول هاي بازار بيشتر است. 
پس از س��ال ها فعاليت در بازار نفت و  گاز، پدر آقاي روستي همچنان 
به عنوان يك مش��اور، تجارب خود را در اختيار پسرش قرار مي دهد. 
همچنين وي ب��ه عنوان ناظ��ر عمليات در ويرجينياي ش��مال غربي 
فعاليت دارد. روستي مي گويد: پدر من در ۷۲سالگي همچنان به كار 
كردن عشق مي ورزد، به همين خاطر همچنان با انرژي و شادماني ما 
را از تجارب خود آگاه مي كند. نفت همانند خون در رگ هاي خانواده 

ما جريان دارد!

حجم نقدينگ�ي در پاي�ان آذرماه س�ال 98 
در گ�زارش بان�ك مرك�زي 2هزارو226هزار 
ميلي�ارد توم�ان عنوان ش�ده اس�ت ك�ه در 
جديدترين محتواي منتشر شده از سوي بانك 
مركزي اي�ن متغير در پايان اس�فند ۱۳98 به 
2هزارو472هزار ميلي�ارد تومان جهش كرده 
اس�ت، در حقيق�ت در فصل پاياني س�ال 98 
حجم نقدينگي با 2۱۰هزار ميليارد تومان رشد 
همراه شده است. گفتني است اخيراً نيز وزير 
اقتصاد طي اظه�ار نظري حج�م نقدينگي را 
حدود 2هزارو4۰۰هزار ميليارد تومان معرفي 
كرده و صندوق بين المللي پول نيز پيش بيني 
كرده اس�ت كه اين متغير در پاپان سال جاري 
مرز ۳هزاره�زار ميلي�ارد توم�ان را رد كند. 
افزايش مستمر حجم نقدينگي به يكي از مشكات 
اقتصاد ايران تبديل شده است، البته اگر متناسب با 
رشد حجم نقدينگي شاهد جهش رشد اقتصادي 
و توليد كاال و خدمات بوديم چندان جاي نگراني 
نبود اما از آنجا كه نقدينگي بدون وقفه به ش��كل 
ش��بانه روزي در ح��ال افزايش اس��ت، ب��ا انتقاد 

كارشناسان اقتصادي رو به رو شده است. 
به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي يك��ي از عوامل 
مس��لط بر كاهش ارزش پول ملي و تورم رش��د 
مس��تمر حجم نقدينگي آن هم در رش��د منفي 
اقتصاد و رك��ود توليد مي باش��د. اين دس��ته از 
كارشناسان معتقدند زيرساخت هاي مالي ايران 
براي پذيرايي از اين حج��م نقدينگي كه به لطف 
كس��ري بودجه هاي دولت و همچني��ن ناترازي 
بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي پديد 
مي آيد آماده نيست، به طور نمونه حجم نقدينگي 
آنقدر جهش كرده است كه بانك مركزي هر چند 
وقت يكبار )عموماً در مواقعي كه قيمت ارز جهش 

مي كند( س��قف تراكنش هاي بانك��ي را محدود 
مي كند ي��ا اينكه برخي از بانك ه��ا در مواقع نياز 
صاحب حس��اب بانكي به انتقال وجوه از بانك به 
بانكي ديگر مدعي مي شوند كه شبكه شباي بانكي 
فعًا قطع اس��ت، اين رويداد در كنار سكته هاي 
ممتد هسته معاماتي بورس و بازيگوشي ای كه 
پمپاژ نقدينگي در بازارها به راه مي اندازد، نشان از 
آن دارد كه زيرساخت مالي و حتي شايد توليدي 
و كااليي كش��ور توان ارائه خدم��ات به نقدينگي 
جهش يافته را ندارد، البته بايد عنوان داشت كه 
سيستم بانكي به واسطه ۲۳هزار شعبه بانكي كه 

در كشور دارد مدت هاست تحت قالب سپرده هاي 
س��وددار بيش از ۷۰درصد حجم نقدينگي را در 
اختيار گرفته است اما از آنجايي كه حساب سرمايه 
نظام بانكي منفي شده اس��ت و بانك ها با معضل 
دارايي هاي س��مي غيرنقدش��ونده عموماً ملكي 
روبه رو شده اند، اين اعتقاد در بين منتقدان وجود 
دارد كه بانك ها نمي توانند سود وعده داده شده به 
س��پرده گذار را محقق كنند، از اين رو تأمين اين 
سود هم حساب سرمايه بانك ها را منفي مي كند 
و هم اينك��ه بر حجم نقدينگ��ي مي افزايد. در هر 
صورت رش��د حجم نقدينگي در اقتصاد چون با 

توليد همراه نيست در خلق تورم و نوسان در بازارها 
نقش جدي دارد، البته يكي از داليل فشار به نظام 
بانكي، بودجه و استقراض هايي است كه دولت و 
ش��ركت هاي دولتي از نظام بانكي مي گيرند و نه 
تسويه مي كنند و نه آنكه بانك ها بدهي هاي خود 
به بانك مركزي يا وثايق الزم و كافي را مي دهند، از 
اين رو گفته مي شود كه ماليه دولت نظام بانكي را 
براي خلق نقدينگي تحت فشار شديد قرار مي دهد 

كه به تورم منتج مي شود. 
در اين ميان در ش��رايطي كه بان��ك مركزي از 
آذرماه سال ۹۸ تاكنون گزارش هاي بخش پولي 
را به روز نكرده اس��ت، اخيراً اظه��ار نظر محمود 
بهمني رئي��س كل ادوار گذش��ته بانك مركزي 
مبني بر اينكه حجم نقدينگي به ۲هزارو۴۰۰هزار 
ميليارد تومان در پاپان اسفند ماه رسيده، بهانه اي 
شده است تا بانك مركزي در واكنشي اين خبر 
را تكذيب و رقم دقيق حج��م نقدينگي در پايان 

اسفندماه سال ۹۸ را اعام كند. 
آخرين آمار در رابطه با حج��م نقدينگي مربوط 
به آذرماه سال ۹۸ اس��ت كه در آن گزارش حجم 
نقدينگي كل را ح��دود ۲هزارو۲۶۳هزار ميليارد 
تومان اعام كرده است كه سهم پول از رقم فوق، 
۳۶۳هزار ميليارد تومان و شبه پول هزارو۸۹۸هزار 
ميليارد تومان مي باش��د. در همين راستا روابط 
عمومي بان��ك مركزي اع��ام كرد: رق��م دقيق 
حجم نقدينگ��ي در پايان اس��فند ۱۳۹۸ معادل 

۲۴۷۲/۱هزار ميليارد تومان بوده است. 
روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به اظهارات 
رئيس كل اسبق بانك مركزي )محمود بهمني( 
درباره ميزان افزايش نقدينگي در دو ماه ابتدايي 
امسال اعام كرد: رقم ۲هزارهزار ميليارد تومان 
نقدينگي ذكر شده در خبر فوق الذكر مربوط به تير 
ماه ۱۳۹۸ )رقم تقريبي( و رقم ۲هزارو۴۰۰هزار 
ميليارد تومان نقدينگي مورد اش��اره نيز مربوط 
به اس��فند ۱۳۹۸ بوده اس��ت، با اين توضيح كه 
رقم دقيق حجم نقدينگي در پايان اسفند ۱۳۹۸ 

معادل ۲۴۷۲/۱هزار ميليارد تومان بوده است. 
روابط عمومي بانك مركزي افزود: متوسط رشد 
نقدينگي در دو ماهه ابتدايي ۱۰س��ال گذشته، 
رقمي معادل ۲/۴درصد بوده كه با ارقام ذكر شده 

توسط ايشان فاصله بسيار زيادي دارد. 
اخيراً بانك مركزي در اطاعيه هدفگذاري تورم 
۲۲درصدي براي سال جاري اشاره داشته كه انواع 
ناترازي ها به ويژه كس��ري بودجه آشكار و پنهان 
دولت در رش��دهاي باالي نقدينگ��ي نقش دارد. 
پيش بيني صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران 
نشان مي دهد كه رشد نقدينگي از ۳۵/۸درصد در 
سال ۹۸، به ۱۹/۵درصد در س��ال جاري خواهد 

رسيد كه ۱۶/۳درصد كاهش را نشان مي دهد. 
رش��د نقدينگي اي��ران در س��ال ۱۳۹۷ برابر با 
۲۲/۳درصد بود ك��ه اين رقم براي س��ال ۹۸ به 
۳۵/۸درصد رسيد، با اين حال در سال ۱۳۹۹ رشد 
نقدينگي به ۱۹/۵درصد خواهد رسيد كه كاهشي 

۱۶/۳درصدي را به ثبت خواهد رساند. 
صندوق بين المللي پول نيز پيش بيني كرده است  
 نقدينگي در ايران از ۲/۵۵۷هزار ميليارد تومان  به

افزاي��ش  ۳ه��زار ميلي��ارد توم��ان  /۰۵۵   
خواهد يافت. 

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

نمای  نزدیک

همتي: نقدینگي یکی از عوامل مؤثر در تورم است 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره به استفاده 
از بازار آزاد در مهار قيمت ارز گفت: يكي از داليل اساسي مؤثر در تورم حجم نقدينگي است. 
وي ادامه داد: ما بناي جدي داريم نقدينگي را كنترل كنيم. پيش بيني ما اين است با اقداماتي 
كه دولت انجام داده و انضباط مالي كه براي كسري بودجه از طريق فروش سهام و اوراق خزانه 
متعهد شده است، مطمئن هس��تم با پيش بيني كه كرديم خيلي نزديك به واقعيت خواهد 

بود، يعني حجم نقدينگي حتماً نسبت به سال گذشته كمتر خواهد شد. 
همتي تأكيد كرد: تورم را حول و حوش��ي كه اعام كرديم، يعني ۲۲ درصد، دو درصد باال و 
پايين كنترل كنيم و خيلي ها به ما گفتند بانك مركزي ريسك بزرگي كرد، اما عرض مي كنم 
ريسك بزرگي نيست، اگر قرار باشد تابع تورم باشيم، نمي شود و وظيفه بانك مركزي اين است 

كه هدفي را تعيين كند و تمام تاش خود را براي رسيدن به آن هدف به كار گيرد. 
 رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: فكر مي كنم اين كار دو حسن داشته باشد؛ اول اينكه 
تمامي دستگاه هاي اجرايي دولت كه در ايجاد تورم نقش دارند، الزام بيشتري داشته باشند 
و نكته ديگر اينكه انتظارات تورمي را در كشور كاهش دهيم و االن هم با اعام بانك مركزي، 
آثار آن را مي بينيم و اميدواريم با كنترل س��ود نرخ بانكي، تورم را كنترل كنيم و از حاال تا 

يكسال آينده به نرخ هايي برسيم كه به عنوان نرخ هدف گذاري تورمي اعام كرده ايم.

وحید حاجی پور

چرا شکر و برنج گران شد؟
مع�اون نظ�ارت ب�ر كااله�اي مصرف�ي و ش�بكه هاي اقتصادي 
س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليدكنن�دگان اع�الم 
كرد كه برنج، ش�كر، نهاده ه�اي دام�ي و لوازم خانگ�ي، اولويت 
تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  س�ازمان هاي  بازرس�ان  اول 
در سراس�ر كش�ور در هفت�ه منتهي به هفت�م خرداد ماه اس�ت. 
به گزارش ايسنا، سيد داود موس��وي درباره بازار برنج و شكر افزود: از 
جمله داليل افزايش قيمت برنج وارداتي و داخلي، سياست هاي ارزي و 
برخي مشكات ترخيص، كاهش عرضه و افزايش تقاضا در اين مقطع به 
دليل كمك به اقشار آسيب پذير و. . . و اتمام فصل برداشت توليد داخل 

است كه قيمت برنج نيز تغيير داشته است. 
از جمله داليل قيمت شكر نيز در طي روزهاي اخير مي توان به تغيير 
سياس��ت هاي ارزي، كاهش توليد ش��كر چغندري و نيش��كري و. . . 

اشاره كرد. 
  داليل تغييرات قيمت كاال و خدمات

معاون نظارت بر كاالهاي مصرفي و شبكه هاي اقتصادي سازمان 
حمايت، تغييرات قيمت كاال و خدمات را ناشي از افزايش قيمت 
مؤلفه هاي مؤثر بر بهاي تمام شده آنها از جمله مواد اوليه، قيمت 
جهاني و تغييرات نرخ ارز، دستمزد و هزينه هاي حمل ونقل و 
جابه جايي كاال، برخي مش��كات ترخيص كاال و تأثير ويروس 
كرونا و به تب��ع آن افزايش تقاضا براي كااله��اي پر مصرف در 
مقطع كنوني دانس��ت و تصريح كرد: اين س��ازمان با توجه به 
اختيارات، شرح وظايف و امكانات بودجه اي و نيروي انساني، از 
طريق سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها رسيدگي 
به پرونده ها و درخواس��ت هاي شاكيان، شناس��ايي و انعكاس 
تخلفات و مش��كات و همچنين ارائه آمار و اطاعات دقيق از 
س��طح بازار را براي تصميم گيري و برنامه ريزي بهتر مسئوالن 
با جديت در دستور كار دارد و كماكان تشديد نظارت ها بر بازار 
در سرلوحه فعاليت تمامي بازرسان اين سازمان و سازمان هاي 

صمت استان ها قرار دارد.
........................................................................................................................

قراردادهای ترکمنچای صادرات و واردات!
رئي�س اتحادي�ه مل�ي محص�والت كش�اورزي ضم�ن انتق�اد 
از سياس�ت هاي تولي�د و تج�ارت در ح�وزه كش�اورزي 
در  اي�ران  تفاهمنامه ه�اي  و  قرارداده�ا  بيش�تر  گف�ت: 
ح�وزه واردات و ص�ادرات ب�ه نف�ع كش�ورهاي ديگ�ر اس�ت. 
سيد رضا نوراني در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت هندوانه هاي 
برگشت خورده از تركيه گفت: اين هندوانه ها وارد بازار داخلي مي شوند 

و با زيان به فروش مي رسند. 
وي با بيان اينكه تركيه تعرفه واردات هندوانه از ايران را از تني ۱۰۰ دالر 
به ۳۰۰ دالر افزايش داد و همين موجب برگشت هندوانه هاي صادراتي 
شد، افزود: متأسفانه ما ديپلماسي اقتصادي قوي نداريم و كشورهاي 
ديگر هر طور مايل هس��تند با م��ا رفتار مي كنند. ه��ر وقت بخواهند 
واردات از ايران را آزاد يا ممنوع مي كنند يا تعرفه ها را افزايش يا كاهش 

مي دهند. 
اين فعال بخش خصوصي گفت: به عنوان مثال تعرفه صادرات س��يب 
درختي به هندوس��تان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما تعرفه واردات 

كاالهاي هندي به كشور ما بين ۵ تا ۱۵ درصد است. 
نوراني با بيان اينكه تجارت يك مسير دو طرفه است كه بايد همه امور 
در آن عادالنه باشد، گفت: تمام قراردادها و پروتكل هايي كه ما با ديگر 

كشورها در اين حوزه داريم به نفع آنها است. 
وي با بيان اينكه بدون ساماندهي بازارهاي داخلي و خارجي نمي توان 
بحث توليد را ساماندهي كرد، افزود: وقتي بازار مناسب نداشته باشيم 

چگونه مي خواهيم توليد را ساماندهي كنيم؟
نوراني با اشاره به اينكه س��اماندهي بازارهاي صادراتي نيازمند توليد 
محصوالت باكيفيت است، گفت: ما نياز داريم طرح الگوي كشت، نهال 
و بذور مورد استفاده، بسته بندي كاالها و حمل و نقل را اصاح كنيم تا 
بتوانيم در صادرات موفق عمل كنيم. در واقع اين موارد مثل زنجيرهاي 
به هم پيوسته هستند كه نمي توان آنها را تك تك در نظر گرفت، بلكه 

بايد به عنوان يك مجموعه به آن توجه كرد. 
وي تصريح كرد: امروزه توليد محصوالت درجه دو و سه قراردادي براي 
صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي توجيه پذير است، در غير اين صورت 

جز زيان چيزي عايد توليدكننده نمي شود. 
نوراني در بخش ديگري از س��خنان خود از عدم برنامه ريزي در حوزه 
توليد و صادرات انتقاد كرد و گفت: گاه��ي بي رويه صادرات مي كنيم 
و همين باعث دور ريخت��ن محصوالت صادراتي مي ش��ود. وقتي كه 
امسال در دوران كرونا تقاضا براي صادرات محصوالت ايراني باال رفت 
كرايه هاي حم��ل و نقل جاده اي بيش از ۳۰۰ درص��د افزايش يافت و 
ترخيص كاران هم متعاقب آن هزينه ترخي��ص را ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد 
باال بردند، آن هم در شرايطي كه كشور تحريم است و دولت بايد براي 
توسعه صادرات غير نفتي تسهيات و تمهيدات اساسي ايجاد می كرد. 

متأسفانه كسي پاسخگوي اين اتفاقات نيست. 
........................................................................................................................

کاهش ۱۵0 هزار توماني سکه
نايب رئي�س اتحاديه ط�ال و جواه�ر از كاهش ۱۵۰ ه�زار توماني 
قيمت س�كه طي يك روز خب�ر داد و گف�ت: كاه�ش قيمت طال 
و س�كه باع�ث كاه�ش خريده�اي هيجان�ي در ب�ازار ش�د. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم درباره وضعيت بازار طا و سكه 
در روزهاي جاري اظهار داش��ت: همزمان با كاهش قيمت ارز طي دو 

روزگذشته، امروز نيز شاهد كاهش قيمت جهاني طا بوديم. 
وي با بيان اينكه دي��روز قيمت جهاني طا ب��ا ۲۵ دالر كاهش همراه 
بوده است، افزود: همزمان با كاهش قيمت جهاني طا و قيمت ارز، سير 

نزولي قيمت ها در بازار طا و سكه آغاز شد. 
نايب رئيس اتحاديه طا و جواهر ضمن اش��اره ب��ه كاهش ۱۵۰ هزار 
توماني سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نسبت به روز سه شنبه گفت: 
اين در حالي است كه در روزهاي گذشته هر قطعه سكه تا ۷ ميليون و 
۶۰۰ هزار تومان داد و ستد مي شد، اما ديروز به ۷ ميليون و ۳۵۰ هزار 

تومان كاهش يافت. 
وي با بيان اينكه كاهش قيمت طا و س��كه باعث كاهش تقاضا و آرام 
شدن بازار شده است، ادامه داد: كاهش ۲۵ دالري طاي جهاني نيز به 
روند نزولي قيمت ها كمك كرد؛ كاهش قيمت طا و سكه باعث ايجاد 

ثبات قيمتي و كاهش تنش و هيجان در بازار شده است. 
كش��تي آراي با تأكيد براينكه كاهش قيمت طا و س��كه باعث ايجاد 
تعادل در عرضه و تقاضا شده است، تصريح كرد: اين درحالي است كه 
در روزها و هفته هاي گذشته افزايش تقاضا براي خريد سكه به منظور 
سرمايه گذاري را در بازار داشتيم، ولي اين روزها با افزايش عرضه و ايجاد 

تعادل ثبات قيمتي را داريم.

  بانک


