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بازار سياه ماشين آالت كشاورزي
در حال�ي ك�ه دسترس�ي كش�اورزان ب�ه تراكت�ور و كمباي�ن 
پرمص�رف  ماش�ين آالت  اي�ن  نيس�ت،  س�اده  چن�دان 
كش�اورزي در ب�ازار آزاد ب�ه مي�زان ف�راوان وج�ود دارد و 
ب�ا قيم�ت چن�د براب�ري ن�رخ دولت�ي ب�ه ف�روش مي رس�د. 
اين روز ها خريد تراكتور و كمباين براي كش��اورزان تبديل به يك 
چالش مهم شده است، چراكه در مورد تراكتور بايد صف هاي طوالني 
و بوروكراسي اداري زمانبري را طي كنند و در خصوص كمباين نیز 
ش��ركت تولیدكننده مبلغ مازاد بر قرارداد ب��راي تحويل اين تولید 
خود در نظر گرفته است. ماجرا وقتي پیچیده تر مي شود كه انواع اين 
ماشین آالت كشاورزي پرمصرف در بازار آزاد به وفور يافت مي شود 
و دالالن مي گوين��د با دسترس��ي هايي كه دارن��د مي توانند ضمن 
تأمین نیاز متقاضیان س��ند قطعي را نیز به نام بزنند، البته با قیمت 
دو برابري. محمد بازارگان، مش��اور نظام صنفي كشاورزي با تأيید 
اين موضوع در گفت و گو با خبرگزاري صدا و سیما مي گويد: دالالن 
با چند برابر قیمت ماش��ین آالت كش��اورزي را به راحتي در اختیار 
متقاضیان قرار مي دهند. اين درحالي اس��ت كه متقاضیان دريافت 
تراكتور و كمباين براي تهیه آنها ابتدا بايد به مركز مكانیزاس��یون 
جهاد كشاورزي اس��تان خود مراجعه كنند و در نهايت با تأيید اين 
مركز به كارخانه مربوطه براي دريافت ماش��ین م��ورد نیاز معرفي 

شوند. 
 حاال اينكه ماشین آالت كشاورزي چطور س��ر از بازار آزاد درمي آورند 

نكته اي است كه بايد براي آن پاسخ يافت. 
 حمیدرضا نامي، رئی��س هیئت مديره تولیدكنندگان ماش��ین آالت 
كشاورزي مي گويد: اين ماش��ین آالت در اختیار كشاورزنما هايي قرار 
مي گیرند كه نه قصد فروش بلكه هدف وارد كردن اين ماشین آالت به 

بازار آزاد و سودجويي را دارند. 
اين ابهامات را از عباس��ي، رئیس مركز مكانیزاسیون وزارت جهاد كه 
پیگیر شديم، گفت: كارخانه تولیدكننده كمباين حق افزايش قیمت 
در میانه راه را ندارد. او میزان ماشین آالت كشاورزي عرضه شده به بازار 
آزاد را ناچیز مي خواند و مي گويد تنها 0/5درصد كل اين ماشین آالت 

مربوط به بازار آزاد است.
 در سوي ديگر ساداتي نژاد، رئیس كمیسیون كشاورزي مجلس با بیان 
اينكه كتمان موضوع چیزي را حل نمي كند از رسیدگي مجلس به بازار 

ماشین آالت كشاورزي ظرف روز هاي آتي خبر داد. 
به هر ص��ورت انتظ��ار مي رود ماش��ین آالت كش��اورزي كه اس��اس 
مكانیزاس��یون صنعت كشاورزي را تش��كیل مي دهند، به سهولت در 
اختیار كشاورزان قرار گیرند، نه اينكه تهیه آنها به چالشي بزرگ براي 

كشاورزان تبديل شود. 

.......................................................................................................................

  قيمت جهانی گندم در يك روز
 5 دالر افزايش يافت

ب�ازار جهان�ي ان�واع محص�والت كش�اورزي دي�روز داغ 
و نرخ ها افزايش�ي ب�ود و قيمت گندم پن�ج دالر افزاي�ش يافت. 
به گزارش فارس، ديروز قیمت انواع محصوالت كشاورزي در بازارهاي 
جهاني با افزايش عجیب و غريبي مواجه شد. قیمت گندم، انواع خوراك 
دام، انواع دانه هاي روغني، شكر، پنبه، كتان و دام همه افزايشي بودند. 
افزايش 4/75دالر قیمت گندم زنگ هشداري براي مسئوالن است تا 
درباره سیاس��ت هاي قیمت گذاري اين محصول استراتژيك بازنگري 
كنند. دولت نرخ خريد تضمیني گندم را براي سال جاري 4 هزار تومان 
در نظر گرفته است كه كشاورزان كاماًل ناراضي هستند. آنها هزينه هاي 

تولید را بسیار بیشتر از اين رقم مي دانند. 
دولت سال گذش��ته با حذف ارز ترجیحي واردات نهاده ها، مانند كود 
و س��م باعث ش��د، قیمت اين قبیل نهاده ها پنج برابر افزايش يابد، در 
حالي كه قیمت واقعي در بازار س��یاه تا 10برابر رشد كرده و قیمت هر 
كیسه كود فسفاته به 900 هزار تومان رسیده است. در چنین شرايطي 
كشاورزان براي تولید محصول اس��تراتژيك گندم كه امروزه به عنوان 
اهرم فش��ار در مناسبات جهاني و از سوي كش��ورهاي سلطه استفاده 
مي شود، كم اشتیاق هستند. امروزه امنیت غذايي عالوه بر تأمین غذاي 
مردم، به عنوان يك ابزار سیاسي از سوي كشورهاي قدرتمند استفاده 
مي شود و آنها تالش مي                                   كنند به هر نحوي در تولید اين گونه محصوالت 
خودكفا شوند و عالوه بر آن به كشورهاي ديگر فشار بیاورند. به دنبال 
نارضايتي كشاورزان از نرخ خريد تضمیني گندم، شوراي قیمت گذاري 
روز گذشته جلسه اي تشكیل داد اما اين جلسه بي نتیجه بود و قرار شده 
تا هفته آينده درباره افزايش نرخ خريد تضمیني گندم تصمیم گیري 
شود. مسئله ديگر اين است كه پس از شیوع ويروس كرونا كشورهاي 
صادركننده محصوالت اساسي محدودتر شده اند و آنها تأمین داخل را 
در اولويت خود قرار داده اند، به طوري كه پوتین، رئیس جمهور روسیه 
دس��تور داده محدوديت ش��ديدي در صادرات ايجاد شود و عوارض و 

مالیات محصوالت صادراتي در اين كشور دو برابر شده است. 
ايران به رغم اينكه در س��ال هاي گذش��ته در تولید گندم خودكفا بود 
سال98 به میزان 3میلیون تن گندم وارد كرد، سال 99 هم تولید گندم 
افزايش نیافته بود، بنابراين انتظار مي رود امس��ال نیز واردات تا حدود 
3میلیون تن وجود داشته باشد. رئیس نظام صنفي كشاورزي اهواز و 
كارون روز گذشته به فارس گفت: محموله هاي وارداتي گندم در بندر 
امام خمیني)ره( تخلیه شده كه هر كیلوگرم گندم كیلويي 9 هزار تومان 
تمام شده است، در حالي كه دولت گندم كشاورزان را كیلويي 4 هزار 

تومان خريداري كرده و سه ماه با تأخیر پرداخت مي كند. 
   افزايش 7دالري دانه هاي روغني در بازارهاي جهاني

ديروز قیمت انواع دانه هاي قیمتي هم بیش از 7دالر افزايش داشت، اين در 
حالي است كه كشور در تأمین اين محصوالت تا حدود 90 درصد وابسته به 
واردات است. خوراك دام هم رشد يك دالري داشت. اين محصول طي چند 
ماه گذشته بیش از 30 درصد رشد قیمت داشته و از آنجايي كه 70 درصد 
قیمت تمام شده محصوالت پروتئیني را ش��امل مي شود، باعث افزايش 
هزينه هاي تولیدكنندگان شده است. كشور حدود 70 درصد نیازهاي خود 
را از واردات تأمین مي كند و يكي از عمده داليل افزايش قیمت مرغ، تخم 

مرغ و گوشت باال بودن قیمت خوراك دام و طیور است.

 همتي: گزارش ارزي صندوق بين المللي پول 
در مورد ايران غلط است

 در حالي كه صندوق بين المللي پول ذخاير در دسترس ارز و طالي ايران را 4ميليارد دالر ارزيابی كرده است
اين ارزيابی از سوي باالترين مقام پولي كشور غلط خوانده  شد

 تيم اقتصادي دولت در حال توليد فقر
و حذف طبقه متوسط است

يك اقتصاددان ضمن هش�دار نس�بت به حذف طبقه متوسط از 
كشور در ش�رايط تورم فزاينده گفت: جامعه اي كه طبقه متوسط 
آن زير 50درصد باشد و حذف شود، تعادل خود را از دست مي دهد 
و اين مس�ئله عامل دور ش�دن جامعه از س�طح عقالنيت اس�ت. 
میثم موسايي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با فارس، درباره 
كاهش مصرف گوش��ت قرمز در كش��ور گفت: زماني كه تورم افزايش 
و قدرت خريد مردم كاهش پیدا مي كن��د، ابتدا كاالهاي غیرضروري، 
لوكس و غیرخوراكي از سبد مصرفي خانوار حذف می شود و پس از آن 

نوبت به كاالهاي خوراكي مي رسد. 
وي ادامه داد: در مراحل بعدي نوبت به حذف اجباري خوراكي هاي گران 

مي رسد كه در حال حاضر گوشت قرمز نمونه آن است. 
اين اقتصاددان كاهش مصرف گوشت قرمز را زنگ خطري براي سالمتي 
جامعه عنوان كرد و گفت: نمي ت��وان با جايگزين كردن خوراكي ديگر 
حذف گوشت قرمز از سفره خانوار را توجیه كرد؛ چراكه پروتئین هاي 
خاصي در گوش��ت وجود دارد كه در س��اير اقالم خوراكي همانند آن 
نیست.  اين استاد دانشگاه با اشاره به گراني ها گفت: در اين شرايط مرغ 
جايگزين گوشت مي شود و با گراني مرغ، ماهي جاي آن را مي گیرد و 

سپس حبوبات و سويا. 
موسايي ضمن هشدار نسبت به كاهش مصرف گوشت قرمز گفت: اين 
مسئله بر سالمتي جامعه و به ويژه نوجوانان و زنان اثرات مخربي خواهد 
داشت و منجر به ضعیف و مساعد ش��دن بدن براي ورود باكتري ها و 
میكروب ها مي ش��ود كه در نهايت بر كارايي و میزان بهره وري جامعه 

اثرگذار است. 
   تير تورم و سيبل عقالنيت

اين اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به حذف طبقه متوسط از كشور در 
شرايط تورم فزاينده گفت: جامعه اي كه طبقه متوسط آن زير 50درصد 
باشد و حذف شود، تعادل خود را از دست مي دهد و اين مسئله عامل 
دور شدن جامعه از سطح عقالنیت است. موسايي در بخش ديگري از 
اظهارات خود با اش��اره به كاهش قدرت خريد مردم گفت: اين مسئله 
در پي افزايش بیكاري، ركود و حوادث به وجود آمده است. وي كاهش 
كیفیت تولید را از اثرات مخرب كاهش قدرت خريد عنوان كرد و گفت: 
در جامعه اي كه مردم توان خريد ندارند به كاالهاي بي كیفیت و ارزان 
روي مي آورند. اين اس��تاد دانش��گاه با بیان اينكه بايد نگران افزايش 
فقرا در كشور بود، تصريح كرد: گس��ترش فقر به تنش و جرائم مالي و 
غیرمالي منجر مي شود. به گفته موسايي ورود ساالنه 15میلیون پرونده 
به قوه قضائیه گواه همین مسئله است. اين استاد دانشگاه با بیان اينكه 
متأس��فانه تیم اقتصادي دولت پذيرفته كه بايد به تولید فقر بپردازد، 
گفت: در اين شرايط كارخانه قدرتمندي تأسیس مي شود كه به تولید 
فحشا، چك بي محل و ارتشا مي پردازد. وي با بیان اينكه رقم خط فقر 
در تهران 9میلیون تومان اعالم شده است، گفت: حقوق كارگران كفاف 
هزينه هاي آنها را نمي دهد. موسايي با بیان اينكه كشور ما فقیر نیست 
و از كشورهاي ثروتمند است، گفت: اگر توزيع درآمد عادالنه بود، دچار 

اين لشكر بیكاران و افزايش حاشیه نشیني نبوديم.
به گفته اين اس��تاد دانش��گاه در صورت اصالح نش��دن سیاست ها و 
ادامه چرخه معیوب، فقر به نسل هاي بعدي منتقل می شود و همواره 

جامعه اي فقیر خواهیم داشت. 
.......................................................................................................................

 ليست يك ميليون و 300 هزار خانه خالي
به سازمان امور مالياتي رسيد

وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا بي�ان اينك�ه س�وداگري در ب�ازار 
مس�كن پاي�ان خواه�د ياف�ت، گف�ت: تاكن�ون ليس�ت ي�ك 
ميلي�ون و ۳00 ه�زار خان�ه خال�ي شناس�ايي ش�ده در اختيار 
س�ازمان امور مالياتي ق�رار گرفت، ب�ه زودي ب�ا فروكش كردن 
تالطم ه�ا در بازار مس�كن، مردم آس�ايش پي�دا خواهن�د كرد. 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در حاش��یه نشست روز گذشته 
كمیسیون اقتصادي مجلس در پاسخ به سؤالي درباره نحوه اجراي قانون 
اخذ مالیات از خانه هاي خالي گفت: هدف قانونگذار در ماده 54 مكرر 
قانون مالیات هاي مستقیم جلوگیري از ورود سرمايه به بازار سوداگري، 
سفته بازي و معامالت با استفاده از خانه هاي خالي و به منظور افزايش 
سرمايه و دارايي شخص است و تصمیم داريم تا مسكن را در قالب يك 

كاالي مصرفي مورد استفاده قرار دهیم. 
وي تأكید كرد: ما به دنبال تنظیم و ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضاي 
مسكن هس��تیم، اكنون با وجود ثبت نام مردم در سامانه امالك، آمار 
مورد نیاز در اختیار ما قرار خواهد گرفت. برنامه ريزي هاي ما در طرح 
جامع مسكن براي شناسايي نیازمندان واقعي و نیاز واقعي جامعه است 

و نبايد اطالعات ما براساس مفروضات باشد. 
اسالمي ضمن تأكید براينكه پول هاي وارد شده به بازار مسكن موجب 
تالطم شده است، گفت: قانونگذار دريافت میزان مالیات را از اشخاص 
حقیقي و حقوقي در بحث خانه هاي خالي از يكديگر تفكیك كرده است، 
بنابراين اشخاص حقوقي مانند مؤسس��اتي كه توانايي مالي داشته و 
انبوهي از خانه هاي��ي را خريده و خالي نگه مي دارن��د بايد مالیاتي دو 
برابر اشخاص حقیقي پرداخت كنند. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: 
هدف ما از اجراي قانون اين است كه سرمايه در راستاي تولید و عرضه 
مسكن به اين حوزه وارد شود نه نگهداشتن براي سرمايه اندوزي، ورود 
سرمايه طي سال هاي اخیر به منظور س��رمايه اندوزي موجب افزايش 
قیمت و گراني مسكن شده است. وي اظهار كرد: تاكنون يك میلیون 
و 300 هزار خانه خالي شناسايي ش��ده و لیست آن در اختیار سازمان 
امور مالیاتي قرار گرفته است و با اقدام تكمیلي ثبت نام مردم در سامانه 
امالك براساس قانون جديد مسلماً تالطم در بازار مسكن فروكش كرده 

و مردم آسايش پیدا خواهند كرد.
.......................................................................................................................
رشد شاخص كل بورس به كمك نمادهاي 

شاخص ساز
ش�اخص كل ب�ورس ته�ران ب�ه كم�ك نماده�اي شاخص س�از 
بي�ش از 18 ه�زار واح�د رش�د كرد، ب�ا اي�ن ح�ال بس�ياري 
بودن�د.  مواج�ه  قيم�ت  اف�ت  ب�ا  ش�ركت ها  نم�اد  از 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز گذشته با 
رشد 18 هزار و 458 واحد به رقم يك میلیون و 244 هزار و 616 واحد 
رسید. همچنین شاخص كل با معیار هموزن با 509 واحد افزايش به 

رقم 435 هزار و 231 واحد رسید. 
معامله گران روز گذش��ته در بورس تهران بیش از 6/9 میلیارد س��هام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 571 هزار نوبت معامله و به ارزش 5 هزار 

و 160 میلیارد تومان داد و ستد كردند. 
ارزش معامالت ادر فرابورس ايران هم بی��ش از 2 هزار و 220 میلیارد 
تومان بود كه در مجمع معامله گران در دو بازار بیش از 7/2 هزار میلیارد 

تومان داد و ستد كردند.

مس�ئوالن مي گوين�د كمب�ودي در عرض�ه 
موادغذاي�ي و اقالم م�ورد نياز م�ردم در ماه 
مب�ارك رمضان وج�ود ندارد، اما م�ردم نظر 
ديگري دارند  و معتقدند كاال ها گران شده اند. 
در يك هفته اخير كه دولت درگير تنظيم بازار 
روغن و مرغ بود انواع لبنيات، ميوه و سبزي 
با افزاي�ش قيمت مواجه ش�د. اي�ن همه آن 
چيزي اس�ت كه اين روز ها درباره بازار كاال ها 
در آستانه ماه مبارك رمضان شنيده مي شود. 
در آستانه ماه رمضان تأمین كاالي اساسي يكي از 
موضوع هايي است كه مردم آن را دنبال مي كنند. 
برنج، مرغ، گوشت قرمز، روغن، حبوبات، شیر و 
پنیر، شكر و خرما مهم ترين اقالمي هستند كه 
مصرف آنها در ماه مبارك رمضان افزايش مي يابد. 
همین مسئله باعث شده تا تأمین و تنظیم بازار 
اين كاال ها م��ورد توجه مردم و مس��ئوالن قرار 

گیرد. 
البته رفتن به ب��ازار و پرس و ج��و درباره برخي 
اقالم نی��ز اين گفته ها را تأيی��د مي كند. اگر چه 
هنوز كمبود هايي در زمینه روغن و شكر به دلیل 
افزايش تقاضا و برخي دالل بازي ها ديده مي شود 
و كارخانجات لبني بسیار چراغ خاموش قیمت 

پنیر، ماست و خامه را گران كردند. 
در همی��ن زمینه معاون وزير جهاد كش��اورزي 
با اشاره به نوس��ان قیمت محصوالت كشاورزي 
معتقد است: در موضوع مرغ مشكل چند هفته 
گذشته برطرف شده و اكنون مرغ بیشتر از تقاضا 
به بازار عرضه مي شود و به زودي شاهد ثبات در 
بازار اين كاالي پروتئیني پرمصرف خواهیم بود. 
گیالن پور درباره گوشت قرمز هم با تأكید بر اينكه 
در ماه رمضان تمركز بر توزيع گوش��ت وارداتي 
اس��ت، مي گويد: با اقداماتي كه انجام شده است 

قیمت گوشت كمي كاهش داشته است. 
خرما از ديگر اقالم مورد اس��تفاده مردم در ماه 
رمضان اس��ت كه عباس قب��ادي، دبیر س��تاد 
تنظیم بازار درباره اين كاال به واحد مركزي خبر 
مي گويد: 136 هزار تن محصول خرما در انبار ها 
و سردخانه ها موجود است و طرح توزيع آنها داده 
شده است و هر استان بر اساس نیاز، سهمیه برنج، 

شكر و روغن نباتي دارد. 
در همین حال عضو هیئت رئیسه بنكداران مواد 
غذايي با بیان اينكه خرما در آستانه ماه مبارك 
رمضان نسبت به س��ال گذشته 14 تا 20 درصد 
افزايش قیم��ت داشته اس��ت، مي افزايد: قیمت 
خرما رطب از 23 هزار تومان به 28 هزار تومان، 
زاهدي از 22 ه��زار تومان به 27 ه��زار تومان و 
خاصويي از 22 هزار و 500 توم��ان به 30 هزار 

تومان رسیده است. 
   افزايش 10 درصدي حبوبات 

حبوبات يكي ديگ��ر از اقالمي اس��ت كه در ماه 
مبارك رمضان تقاضا ب��راي آن افزايش مي يابد. 
در حالي كه مشاهدات میداني ما نشان مي دهد 
كمبودي در هیچ كدام از اق��الم حبوبات وجود 
ن��دارد، اما يكي از مغ��ازه داران در ب��ازار مولوي 
تهران به ما گفت: قیمت حبوبات نسبت به سال 
گذش��ته 10 درصد افزايش يافته اس��ت. وي در 
توضیح بیشتر مي گويد: قیمت نخود 27 هزار و 
500 تومان، عدس 27 هزار تومان، لوبیا 28 هزار 
تومان و ماش 25 هزار تومان تعیین شده است. 
در همین حال شركت بازرگاني دولتي ايران نیز 
اعالم كرده است بر اساس ابالغیه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توزيع 240 هزار تن از س��ه نوع 

كاالي برنج، ش��كر و روغن براي تنظیم بازار ايام 
ماه مبارك رمضان در دس��تور كار قرار دارد كه 
توزيع 30 هزار تن برنج وارداتي، 30 هزار تن شكر 
و 180 هزار تن روغن بر اس��اس برنامه عملیاتي 
شده است، اين طرح تا پايان ماه مبارك رمضان 

ادامه خواهد داشت. 
  مجلس: شبكه قدرتمند توزيع نداريم 

دبیر كمیسیون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
با تأكید بر اينكه نظام توزيع ما مش��كالتي دارد، 
گفت: توزيع بايد در دست مردم و اصناف باشد و 
علت تشكیل صف مرغ، اين است كه شبكه قوي 

توزيع در كشور نداريم. 
 آزادي خواه با اشاره به اينكه مصرف سرانه روغن 
در كشورمان در مقايسه با استانداردهاي جهاني  
باالست، اضافه كرد: در كشورمان، هر فرد حدود 
21 كیلوگرم روغن مصرف مي كند، در حالي كه 
اس��تاندارد مصرف اين كاال؛ 12 كیلو اس��ت. با 
حذف يارانه از گوشت قرمز، واردات آن 80درصد 
كاه��ش يافت و دامدار س��ود كرد و ب��ازار  رونق 
گرفت. آزادي خواه افزود: نیاز كشور ما به روغن، 
1/5 میلیون تن است، در حالي كه 2 میلیون تن با 
ارز 4 هزار و 200 توماني وارد مي كنیم و اين يعني 
رانت و سوء استفاده. دبیر كمیسیون كشاورزي 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه درصد 
كوچكي از تخلف��ات در زمینه توزي��ع روغن به 
اصن��اف بر مي گ��ردد، گفت: مس��ائل مهم تري 
وجود دارد كه موجب كمیاب و گران شدن روغن 
شده اس��ت. با تمهیدات انديشیده ش��ده انتظار 
مي رود، امسال مردم مشكلي در تأمین اقالم مورد 
نیاز خود درماه مبارك رمضان نداش��ته باشند و 
امیدواريم اين روند تا پايان اين م��اه با قدرت و 

قوت ادامه يابد. 

افزایش قیمت مواد لبنی در آستانه ماه رمضان!
كارخانجات لبني قيمت پنير، ماست و خامه را گران كردند

بهنازقاسمی
  گزارش 2

گ�زارش صن�دوق بين المللي پ�ول از ريزش 
117ميليارد دالري ميزان ذخاير در دس�ترس 
ارز و طالي ايران طي س�ال هاي 2018 تا 2020 
و رس�يدن اين ذخاير به 4ميليارد دالر آنقدر 
ش�وكه كننده بود كه روز گذش�ته رئيس كل 
بان�ك مركزي آن را گزارش�ي غلط دانس�ت. 
به گزارش »جوان«، تحريم هاي نفتي و مالي ظالمانه 
امريكا موجب بلوكه شدن دارايي هاي ارزي ايران در 
بانك هاي خارجي شده است، ايران نیز طي سه سال 
اخیر تالش هاي زيادي براي آزاد سازي دارايي هاي 
خود در بانك هاي خارجي ك��رده،  اما از كره جنوبي 
گرفته تا عراق براي آزاد س��ازي ارزهاي ايران تحت 
فش��ار خزانه داري امريكا قرار دارند، از اين رو به رغم 
تمام تالش هاي انج��ام گرفته تا كن��ون حداقل در 
بانك هاي شاخص بین المللي دارايي هاي ارزي ايران 

آزاد سازي نشده است. 
از سه سال گذش��ته كه تحريم هاي نفتي و مالي 
به طور مجدد علیه ايران راه اندازي ش��د، ش��اهد 
كاهش نقش آفريني ارز ناش��ي از ص��ادرات نفت 
در بازار داخلي هس��تیم، به طوري كه رئیس كل 
بانك مركزي ب��ه صراحت در نشس��ت با فعاالن 
بخش خصوصي از نقش وي��ژه صادرات غیرنفتي 
در تأمین ارز مورد نیاز كشور و برقراري تعادل در 
بازار ارز سخن گفته است.  در همین راستا معاون 
اول رئیس جمهور اواخر سال 99 میزان صادرات 
نفت در اين س��ال را تنها 10 هزار میلیارد تومان 
عنوان كرد كه به 0/5 میلیارد دالر نمي رس��د.  در 
اين بین حراج میلیاردها دالر ارز و طال در سال 97 
با نرخ پايین هنوز به عنوان يكي از اشتباهات فاحش 
دولت به ش��مار مي رود، به ويژه اينك��ه در دولت 
يازدهم در اثر چاپ پول و همچنین پرداخت سود 

به سپرده هاي مدت دار بانكي زمینه اي فراهم آمد 
تا حجم نقدينگي از 500 هزار میلیارد تومان به مرز 
هزارو600هزار میلیارد تومان برسد. در واقع آنقدر 
حجم پول در اقتصاد وجود داشت كه به سرعت ارز، 
طال و سكه حراج شده به فروش برسد. اگر چه گفته 
مي شود علت حراج میلیاردها دالر ارز در سال 97 
ترس از بلوكه شده ارز در بانك هاي خارجي همزمان 
با تش��ديد تحريم ها توس��ط دولت ترامپ بود، اما 
متأسفانه برخي از اش��خاصي كه براي واردات ارز 
دريافت كردند به تعهدات ارزي خود عمل نكردند، 
از اين رو بعد از پايان يافتن دولت حس��ن روحاني 

پرونده تعهدات ارزي همچنان باز خواهد بود. 

    انتقال تسويه اقساط صندوق توسعه ملي 
به دولت سيزدهم

برداشت مكرر از صندوق توس��عه ملي و حساب 
ذخیره ارزي طي سال هاي گذشته اين باور را در 
میان برخي از پژوهشگران ايجاد كرده كه وضعیت 
دسترسي بانك مركزي به ذخاير ارزي اش چندان 
مناسب نیست، به ويژه آنكه تسويه بدهي بیش از 
10 میلیارد دالري دولت به صندوق توسعه ملي 

به دولت سیزدهم موكول شد. 
از س��وي ديگر تس��عیر ارزهاي بلوكه شده دولت، 
صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت در بانك هاي 
خارجي توسط بانك مركزي طي سال هاي 97 ، 98 و 

99كه به معني چاپ پول مي باشد بر محدوديت هاي 
ارزي صحه گذاشته اس��ت، اما كش��وري كه تحت 
تحريم هاي ظالمانه قرار گرفته، طبیعي است كه با 
مشكالت ارزي روبه رو شود. با همه محدوديت هاي 
ارزي اما سیاس��ت ارزي بانك مركزي به ش��كلي 
نبوده اس��ت كه بگ��ذارد تورم ه��اي انتظ��اري در 
حوزه ارز محقق ش��ود. البته برخي از كارشناسان 
اقتصادي افزاي��ش نرخ ارز را روي��دادي طبیعي به 
شمار مي آورند و بر اين باورند كه سركوب نرخ ارز به 
خروج سرمايه از كشور به شكل ارزي و كااليي كمك 
اينكه هم اكنون 10 تا 20 میلیارد دالر از  مي كند، كما 
ارزهاي ناشي از صادرات يا دريافت شده براي واردات 

كاال انجام تعهد نشده است. 
هر چند حرف و حدي��ث در رابطه ب��ا ذخاير در 
دسترس ارز و طالي بانك مركزي زياد است، اما 
اين نهاد تا كنون به ش��كلي مديريت نكرده است 
كه به س��ادگي بازيگ��ران بتوانند دس��تش را در 
بازار س��ازي بخوانند. به طور نمونه در مواقعي كه 
بانك مركزي ب��راي اخد تس��هیالت از صندوق 
بین المللي پول اقدام مي كند، به رغم آنكه صندوق 
حقوق حقه ايران را در ارائه تسهیالت ارزي ضايع 
مي كند، اما به هر ترتیب نیازهاي ارزي كشور با هر 

سختي پاسخ داده شده است. 
   ذخاي�ر ارزي 121ميلي�ارد دالري ايران 

كجا رفت؟
اخیراً صن��دوق بین المللی پول در گزارش��ي به 
كاهش 121میلیارد دالري ذخاير در دس��ترس 
ايران اشاره كرده است، اين نهاد بین المللي كه كل 
ذخاير ارز و طالي ايران را در پايان س��ال 2018 
بالغ بر 121/6 میلیارد دالر اعالم كرده بود، معتقد 
است ذخاير ارزي ايران در پايان سال 2019 افت 
قابل توجهي داشته و به 12/4 میلیارد دالر رسیده 
و اين رقم در پايان سال 2020 نیز بالغ بر 4میلیارد 
دالر شده است. پیش بیني شده روند نزولي ذخاير 
ارزي اي��ران در س��ال 2021 متوقف ش��ود و در 
پايان اين س��ال حجم ذخاير ارز و طالي ايران به 
12/2 میلیارد دالر و در سال 2022 به 21 میلیارد 

دالر برسد. 
    ارزهاي بلوكه مال دولت اس�ت يا بانك 

مركزي
ه��ر چن��د صن��دوق بین المللي پ��ول وضعیت 
دسترس��ي ايران به ذخاير ارز و ط��ال را چندان 
مناس��ب ارزياب��ي نمي كن��د، ام��ا آذرم��اه 99 
رئیس جمهور گفت اگ��ر دارايي هاي ارزي ايران 
آزاد ش��ود و گشايش��ي در صادرات نفت ايجاد 
ش��ود، نرخ دالر به 15هزار تومان نزول مي كند، 
اين اظهارات رئیس جمهور در شرايطي بیان شد 
كه بانك مركزي مدعي است ارزهاي موجود در 
بانك هاي خارجي متعلق به دولت نیست و مالك 
اين ارزها بانك مركزي اس��ت، بدين ترتیب بايد 
ديد ارزهايي كه بانك مركزي اس��ت به واس��طه 
چاپ پول وكاهش ارزش پول ملي آنها را از دولت 
خريده است، قرار است در صورت رفع تحريم ها 
در بازار حراج شوند تا دالر به 15هزار تومان نزول 
كند يا اينكه اين ارزها در جهت تقويت تولید ملي 
و همزمان با رفع محدوديت ها در واردات كاال با 

نرخ بازار آزاد تسعیر مي شود.

نماینزدیک

ثبات بازار ارز نشانه  
عبدالناصر همتي در تازه ترين يادداشت اينستاگرامي، با اشاره به اينكه گزارش اخیر صندوق 
بین المللي پول از تخمین میزان ذخاير ارزي بانك مركزي، يك خطاي فاحش و گزارش��ي 
غلط و ناشي از اطالعات ناقص آنها است، به اظهارات درباره پول هاي بلوكه شده از سوي افراد 

مختلف واكنش نشان داد و آنها را فاقد سنديت دانست. 
وي به بیان نكاتي درخصوص بازار ارز پرداخت و تأكید كرد: چند ماه است كه بازار ارز ثبات 
نسبي به خود گرفته است كه حاصل تالش مضاعف بانك مركزي در اين عرصه و نیز همراهي 

صادر كنندگان و چشم انداز بهتر اقتصادايران است. 
همتي تصريح كرد: بانك مركزي سیاست ها و برنامه هاي تأمین ارز خود را همانند ماه هاي 
گذشته، بر مبناي ارزهاي در دس��ترس و بدون تكیه بر منابع مسدودي تنظیم كرده است. 

طبعاً دسترسي به اين منابع قدرت بازار سازي بانك مركزي را افزايش خواهد داد. 
رئیس كل بانك مركزي تأكید كرد: بانك مركزي به دور از هیجانات غیر منطقي و به صورت 
تدريجي متناس��ب با عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي ارز در بازار ثانويه، اين بازار را به سمت 

تعادل راهبري و مديريت خواهد كرد.

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک


