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 مراكز آماري داده هاي اقتصادي را
براي بررسي هاي انتخاباتي منتشر كنند

روزانه 3 هزار ميليارد تومان به نقدينگي 
افزوده مي شود

در حال�ي ك�ه چي�زي ت�ا انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري 1400 
نمانده است، هنوز بسياري از گزارش هاي اقتصادي براي بررسي هاي 
مقايسه اي دولت ها منتش�ر نشده اس�ت، از اين رو انتظار مي رود 
داده هاي اقتصادي توسط بانك مركزي و مركز آمار منتشر شود، 
به  ط�ور نمونه هم اكنون پيش بيني مي ش�ود ك�ه حجم نقدينگي 
روزانه حدود 3 ه�زار ميليارد توم�ان افزايش مي ياب�د، از اين رو 
انتشار آمارها مي تواند اين دست پيش بيني ها را رد يا تأييد كند. 
با وجودي كه چيزي تا انتخابات رياست جمهوري 1400 نمانده است، 
متأسفانه هنوز بسياري از آمارهاي اقتصادي منتشر نشده است تا افكار 
عمومي بتوان��د وضعيت اقتصادي را در حوزه هاي مختلف با گذش��ته 
مقايسه كند، از اين رو از مركز آمار و بانك مركزي و ساير مراكز پژوهشي 
و داده پردازي و رسانه ها  انتظار مي رود هم داده هاي اقتصادي و هم اينكه 

پيرامون اين داده ها گزارش هاي مقايسه اي منتشر كنند. 
عدم انتشار آمارهاي اقتصادي موجب گمانه زني هاي مختلفي در سطح 
رسانه ها در مورد متغير هاي اقتصادي و عملكرد اقتصادي شده است، 
به طور نمونه پيش بيني مي ش��ود كه پايه پولي به م��رز 420 تا 500 
هزار ميليارد تومان رسيده باش��د و نقدينگي با افزايش 3هزار ميليارد 
توماني در روز به 3ه��زارو500 هزار ميليارد تومان رسيده باش��د، اين 
دس��ت پيش بيني ها در مورد متغيرهاي پولي عماًل ت��ورم را در حوزه 
مصرف كننده باال مي برد بدين ترتيب جا  دارد آمارها در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري 1400 جهت مقايسه عملكرد دولت ها منتشر شود. 

رقم نقدينگي از 3 هزار 300 ميليارد تومان عبور كرد. برآوردها نشان 
مي دهد در 11 ماه سال جاري به طور متوسط روزانه 2/48 هزار ميليارد 

تومان به نقدينگي كشور اضافه شده است. 
نقدينگي در پايان بهمن ماه سال 99از رقم 3 هزار و 300 هزار ميليارد 
تومان عبور كرد. آخرين آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد نقدينگي 
در بهمن ماه با 2/8 درصد افزايش نسبت به دي ماه به حدود 3 هزار و 
308 هزار ميليارد تومان رسيد. به جهت مقداري نيز حجم نقدينگي در 

بازه ماهانه 92 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
حجم تغييرات نقدينگي در بازه يازده ماهه كه از ابتداي سال تا پايان 
بهمن ماه 99را در برمي گيرد ح��دود 838 هزار ميليارد تومان برآورد 
مي ش��ود. درصد رش��د نقدينگي نيز در اين دوره 33/8 درصد رش��د 

بوده است. 
 از بهمن 98 تا بهمن99 به نقدينگي 929 هزار ميليارد تومان افزوده 

شده است. 
  رشد ماهانه نقدينگي در بهمن

در رصد روند ماهانه نقدينگي رش��د نقدينگ��ي در بهمن ماه به لحاظ 
مقداري، از باالترين رشد هاي ماهانه در سال 99 است. در بهمن ماه 92 

هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شده است. 
اين افزايش در زمره بيش��ترين افزايش هاي ماهانه اي��ن متغير پولي 
در سال 99 اس��ت. حجم پول و ش��به پول نيز به ترتيب در 3/9 و 2/5 
درصد در بهمن ماه نسبت به ماه قبلي خود رشد داشته اند. با توجه به 
بررسي هاي انجام شده، سهم حجم پول در افزايش نقدينگي در ماه هاي 

اخير رو به افزايش است. 
    شبه پول در پايان بهمن 99

ش��به پول در پايان بهمن ماه99 ب��ه رقم 2 هزار و 656 ه��زار ميليارد 
تومان رسيد. شبه پول يا به بيان ديگر پول هايي كه داخل حساب هاي 
بلند مدت بانكي وجود دارد، در بهمن ماه نسبت به ماه قبلي خود 2/5 
درصد افزايش را تجربه كرده اس��ت. اين رشد ماهانه به ارزش 67 هزار 
ميليارد تومان است، به عبارت ديگر حدود 73 درصد از افزايش نقدينگي 
در بهمن ماه متأثر از افزايش در حساب هاي مدت دار بانكي بوده است. 

رشد يازده ماهه شبه پول نيز نزديك به 30 درصد به ثبت رسيده است. 
همچنين رش��د نقطه به نقطه اين متغير پولي در بهمن 35/3 درصد 
بوده اس��ت، بر همين مبنا مي ت��وان گفت كه در يك س��ال منتهي به 
بهمن ماه س��ال گذش��ته 693 هزار ميليارد تومان به شبه پول افزوده 

شده است. 
  افزايش شتاب حجم پول در بهمن

حجم پول يا اسكناس، مسكوكات و حساب هاي جاري موجود در اقتصاد 
ايران نيز در پايان بهمن به رقم 652 هزار ميليارد تومان رسيد.  

شمال گرم و سپس سرد می شود
كارشناس پيش بينی و هشدار س�ازمان هواشناسی گفت: امروز 
افزايش ۶ تا 9 درجه ای دما همراه با وزش باد گرم جنوبی در سواحل 
خزر و اردبيل پيش بينی می ش�ود، س�پس روزهای پنج ش�نبه و 
جمعه كاهش 9 تا 1۲ درجه ای دما را در اين مناطق خواهيم داشت.
فريبا گودرزی در گفت وگ��و با خبرگزاری فارس،  در تش��ريح آخرين 
وضعيت جوی كشور اظهار داشت: روز چهارشنبه يكم ارديبهشت بارش 
پراكنده در استان های آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، كرمانشاه، 
كردستان، همدان، لرستان، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختياری، قزوين، البرز، مازندران، گيالن، خراس��ان شمالی و استان 

مركزی و همچنين شمال فارس و غرب اصفهان خواهيم داشت.
وی ادامه داد: روز پنج ش��نبه دوم ارديبهشت بارش در استان هايی كه 
ذكر ش��د، ادامه دارد و در دامنه های زاگرس مرك��زی و البرز مركزی 

بارش ها تقويت می شود. 
كارشناس پيش بينی و هشدار س��ازمان هواشناسی گفت: روز جمعه 
سوم ارديبهش��ت در ش��مال هرمزگان، مركز فارس، جنوب كرمان، 
سواحل خزر و اس��تان های واقع در دامنه جنوبی البرز بارش پراكنده، 
گاهی وزش باد شديد و رعد و برق خواهيم داشت. گودرزی ادامه داد: 
روز شنبه چهارم ارديبهشت در شمال  شرق كشور، شرق سواحل خزر 
و برخی مناطق مركز كشور، نيمه غربی استان های كرمان و يزد بارش 

پراكنده، گاهی وزش باد شديد و رعد و برق پيش بينی می شود.
وی افزود: امروز افزايش 6 ت��ا 9 درجه ای دما همراه ب��ا وزش باد گرم 
جنوبی در س��واحل خزر و اردبيل پيش بينی می شود، سپس روزهای 
پنج شنبه و جمعه كاهش 9 تا 12 درجه ای دما را در اين مناطق خواهيم 
داشت. كارشناس پيش بينی و هش��دار سازمان هواشناسی در تشريح 
وضعيت جوی پايتخت نيز عنوان كرد: آسمان تهران امروز صاف تا كمی 
ابری و در بعدازظهر وزش باد پيش بينی می شود. بيشينه و كمينه دما  

در پايتخت هم 32 و 22 درجه خواهد بود.
گودرزی اظهار داش��ت:  ش��هركرد با كمينه دمای 4درجه باالی صفر 
خنك ترين مركز اس��تان و اهواز با بيشينه دمای 40 درجه باالی صفر 

گرم ترين مركز استان خواهند بود.

 بدعت عجيب دولت
 در اصالح نرخ خريد تضمينی گندم

دولت هزار تومان )جايزه سرعت در تحويل( به نرخ تضمينی گندم اضافه كرد
خودروسازان به جای افزايش تيراژ توليدبه 

فکر اصالحات باشند
از آنجايی كه قيمت تمام ش�ده محص�والت ايران خودرو از قيمت 
عرضه بيش�تر اس�ت، به نظر می رس�د اين خودروس�از ت�ا رفع 
مش�کالت مربوط به به�ره وری و كاه�ش قيمت تمام ش�ده اش، 
خيلی روی افزايش مقداری محصوالتش مانور ندهد، بهتر باش�د.

به گ��زارش جوان، اين روزها ش��اهد انتش��ار اخبار گوناگ��ون در مورد تالش 
خودروسازان برای افزايش تيراژ هستيم، با توجه به اينكه خودروسازان چالش هايی 
چون نيروی انسانی مازاد، بدهی های مالی، س��اختار مالی غيربهره ور و توليد 
غيركيفی دارند،  بهتر است در ابتدا مشكالت مربوط به ساختار نيروی انسانی، 
مالی، توليدی و تجاری خود را برطرف كنند و سپس روی تيراژ توليد مانور دهند. 
انحصار بيش از 90 درصدی خودروسازان داخلی بر بازار موجب شده است 
اصالحات در اين صنعت به طور كل به فراموشی سپرده شود و با وجود اينكه 
توليد خودرو به افزايش زيان انباشته خودروسازان می انجامد، اما آنها همچنان 
 تصور می كنند با افزايش تيراژ می توانند مشكالت خود را حل و فصل كنند.
به طور نمون��ه مديرعامل گروه صنعت��ی ايران خ��ودرو از افزايش توليد در 
فروردين امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر مي دهد و مي گويد: 
تا روز دوشنبه هفته جاری، 26 هزار دس��تگاه خودرو توليد شده است. در 
همين بازه زمانی 37 هزار دستگاه خودرو به دس��ت مشتريان رسيده كه 

نسبت به فروردين سال گذشته 474 درصد رشد داشته است.
فرش��اد مقيمی با بيان اينكه در فروردين امسال با همت توليد كنندگان در 
ايران خودرو و ش��ركت های تأمين كننده، بيش از 26 هزار دستگاه خودرو 
توليد شده اس��ت، اظهار كرد: تيراژ توليد به تعداد 13 هزار و 441 دستگاه 
خودرو، از فروردين سال گذشته بيشتر بوده است. وی با اشاره به هدف گذاری 
توليد 630 هزار دستگاه خودرو در س��ال جاری تصريح كرد: در روز پايانی 
فروردين ماه، تعهدات معوق ايران خودرو به حدود 11 هزار دستگاه رسيده كه 

اين عدد در پايان فروردين سال گذشته 106 هزار دستگاه بوده است.
........................................................................................................................

روسيه دومين توليدكننده نفت جهان شد
مي ده�د  نش�ان   JOBI مؤسس�ه  جدي�د  تحقيق�ات 
ك�ه در م�اه فوري�ه روس�يه ب�راي دهمي�ن م�اه پياپ�ي 
دومي�ن توليدكنن�ده ب�زرگ نف�ت در جه�ان بوده اس�ت. 
 JOBI به گزارش فارس به نقل از راشا تودي، تحقيقات جديد مؤسسه
نشان مي دهد در ماه فوريه روسيه با توليد روزانه 9/368 ميليون بشكه 
دومين توليدكننده بزرگ نف��ت در جهان بوده اس��ت. اين تحقيقات 
همچنين نشان مي دهد كه امريكا بزرگ ترين توليدكننده نفت در جهان 

بوده و عربستان هم در اين مدت در جايگاه سوم قرار داشته است. 
مؤسسه JOBI مي گويد: ماه فوريه دهمين ماه پياپي بود كه روس ها 
عنوان دومين توليد كننده نفت جهان را تصاحب كردند و فقط در ماه 
آوريل سال 2020 بود كه روسيه جايگاه سوم را داشت. پيش از آن هم 

بيش از يك سال روسيه دومين توليدكننده نفت جهان بود. 
مؤسسه JOBI مي گويد كه توليد نفت روسيه در ماه فوريه نسبت به 
ژانويه 0/7 درصد كاهش يافته و اين در حالي است كه توليد نفت امريكا 
در همين بازه زماني 6/5 درصد پايين آمده و به 10/364 ميليون بشكه 
در روز رسيده است. در همين مدت عربس��تان هم توليد نفت خود را 
10/5 درصد پايين آورده و به 8/14 ميليون بشكه در روز رسانده است. 
اين آمارها همچنين نش��ان مي دهد كه روس��يه در م��اه فوريه روزانه 
3/7ميليون بشكه نفت صادر كرده كه نسبت به ماه دسامبر سال 2020 
حدود 500 هزار بشكه در روز كمتر بوده است. ميزان پااليش نفت در 
روسيه هم 5/3 درصد در ماه فوريه نسبت به ماه قبل از آن رشد كرده و 
به 5/77 ميليون بشكه در روز رسيده است. برخالف روس ها اما ميزان 
پااليش نفت در امريكا در همين بازه زمان��ي 13/3 درصد پايين آمده 
و به 12/6 ميليون بش��كه در روز رسيده اس��ت. ظرفيت پااليش نفت 
س��عودي ها هم 2/6 درصد كاهش يافته و 2/28 ميليون بشكه در روز 

پايين آمده است.
........................................................................................................................

 ارزش معامالت بورس و فرابورس
 از 9/5 هزار ميليارد تومان فراتر رفت

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران باالخ�ره رون�د 
پاي�ان معام�الت روز  ب�ه خ�ود دي�د و در  ب�ه رش�د  رو 
گذش�ته ب�ا افزاي�ش ۲ ه�زار و 8۲5 واح�د رو ب�ه رو ش�د.

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت ديروز با 
رش��د 2هزار و 825 واحد به رقم يك ميليون و 219 هزار و 699 واحد 
رس��يد، اما ش��اخص كل با معيار هم وزن امروز 99 واحد عقب نشينی 
داش��ت و به رقم 431 هزار و 673 واحد رس��يد. ارزش بازار در بورس 
تهران به بيش از 4 ميليون و 869 هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران 
در بورس تهران بيش از 5/6 ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در 
قالب 420 هزار نوبت معامله و به ارزش 4504 ميليارد تومان داد و ستد 
كردند. اگر ارزش معامالت فرابورس را هم در نظر بگيريم كه به بيش 
از 5001 ميليارد تومان رس��يده بود، در نتيجه ارزش معامالت بورس 
و فرابورس به بيش از 9505 ميليارد تومان رسيده است. شاخص كل 
و شاخص قيمت با معيار وزنی � ارزش��ی 23 صدم درصد رشد كردند. 
شاخص كل و ش��اخص قيمت با معيار هم وزن 2 صدم درصد كاهش 
يافت. شاخص آزاد شناور 23 صدم درصد تقويت شد، شاخص بازار اول 
بورس 34 صدم درصد رشد كرد و شاخص بازار دوم بورس نيز تنها 9 

صدم درصد افزايش يافت.

هادیغالمحسینی
  گزارش 2

بهنازقاسمی
  گزارش  یک

پس از ماه ها انتظار، روز گذش�ته دولت در يك 
بدعت تازه ب�ا دور زدن قانون ب�ه جای اصالح 
نرخ خري�د تضمينی گن�دم از كانال ش�ورای 
قيمت گذاری محصوالت استراتژيك، در ستاد 
هماهنگی اقتصادی هزار تومان جايزه سرعت 
در تحويل، ب�ه نرخ قبل اضافه ك�رد. به عبارت 
ديگر نرخ پايه ای كه 4 ه�زار تومان قباًل تعيين 
ش�ده بود، همچنان بر ق�وت خود باق�ی ماند.

طی سال های اخير قانون خريد تضمينی محصوالت 
كش��اورزی به بهانه های مختلف نقض می ش��ود. 
با اصالح قان��ون خريد تضمين��ی در 12 آذر 99 و 
الزم االجرا بودن آن برای سال زراعی 1399-1400 
كش��اورزان قدري نس��بت به آينده توليد اميدوار 
شدند و گندمكاران هم تصور می كردند كه با اصالح 
قانون خريد تضمينی محصوالت كشاورزی از سوی 
مجلس، تخلفات دولت در تعيين اين نرخ به پايان 
برسد، اما تصميم روز گذشته دولت نشان داد كه 
نه تنها مصوبه مجلس برايش��ان اهميتی نداشته، 
بلكه با تعيين قيمت 5 هزار توم��ان برای هر كيلو 
گندم، زمينه را ب��رای واردات گندم ه��ای 8 هزار 
تومانی آماده كرده اند. براساس قانون مجلس بايد 
نرخ خريد تضمينی محصوالت كشاورزی در شورای 
قيمت گذاری محصوالت استراتژيك با عضويت سه 
مقام ارش��د دولتی )وزير جهاد كش��اورزی، وزير 
اقتصاد و رئيس سازمان برنامه( پيش از آغاز سال 
زراعی تعيين شود، اما از آنجايی كه قانون مجلس 
بعد از تعيين نرخ 4 هزار تومانی گندم تصويب شد، 

قرار بود اين شورا قيمت ها را اصالح كند.
اما با گذش��ت چند ماه از جلسات ش��ورا، موضوع 
اصالح نرخ گندم در دستور كار قرار نگرفت و اين 
شائبه مطرح شد كه دولت به دليل بار مالی موضوع، 
قصد ندارد قيمت خريد گندم را اصالح كند. طبيعتاً 
با توجه به عضويت سه مقام ارشد دولتی در شورا، 
مقاومت دولت برای اصالح نرخ عم��اًل مانع از آن 

ش��د كه موضوع وارد دستور كار ش��ورا شود. اين 
مقاومت با نگرانی تشكل های كش��اورزی مواجه 
شد و هفته گذشته بنياد ملی گندمكاران خطاب به 
رئيس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به 
غيرمنطقی بودن قيمت مصوب 4 هزار توماني برای 

گندم، خواستار بازنگری در آن شدند. 
   ذوق وزير جهاد از افزاي�ش هزار تومانی 

گندم 
بيش از دو هفته است كه برداشت گندم در خوزستان 
آغاز شده و گندمكارانی كه از پاييز سال گذشته در 
انتظار تعيين قيمت عادالنه برای خريد تضمينی 
گندم بودند، روز گذش��ته با تصميم رئيس جمهور 
غافلگير شدند. وزير جهاد كشاورزی كه پيش از اين 
قول داده بود قيمت خريد تضمين گندم به 5 هزار 
و 500 تومان اصالح شود، روز گذشته اعالم كرد: با 
موافقت رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه مقرر 
شد با عنايت به كمبود شديد بارندگی و حمايت از 
كشاورزان عزيز گندمكار، مبلغ هزار تومان به قيمت 
تضمينی گندم به عنوان جايزه تحويل تقديم شود. 
كاظم خاوازی بالفاصله نشست خبری ترتيب داد 
و از افزايش هزار تومانی نرخ ابراز خوش��حالی كرد. 
وی در دفاع از افزاي��ش ناچيز قيمت گندم داخلی 
در مقابل قيمت 8 هزار تومانی گندم وارداتی گفت: 
قيمت گندم آناليز دارد و براساس آن آناليز نرخ تمام 
شده توليد مشخص می شود. معموالً آناليز قيمت 
خيلی عمومی و دست باال گرفته می شود، به عنوان 
مثال بسياری از كشاورزان از كودهای فسفاته يا ازته 
و همچنين از آفت كش استفاده نمی كنند، اما همه 
پول اين نهاده ها پرداخت می ش��ود. همچنين در 
آناليز قيمت، مبالغی برای كم��ك به ديم كاران در 

نظر گرفته می شود.
   كاهش 43 درصدی بارش بارندگی 

در سال جاری
خاوازی با ذوق زدگی خاصی اتفاق روز گذش��ته را 

بزرگ دانست و افزود: قيمت گندم طی سال های 
اخير از 2 هزار و 500 تومان به 4 هزار تومان رسيد 
و اكنون نيز قيمت 5 هزار تومان برای آن تعيين شد 

كه نرخ معقول و خوبی است.
وزير جهاد كشاورزی با اشاره به كاهش 42 تا 43 
درصدی بارندگی ها در س��ال ج��اری گفت: 800 
هزار نفر توليد كننده گندم ديم در كشور داريم كه 
امسال به دليل اين كاهش بارندگی ها به خاک سياه 
نشس��ته اند و اين افزايش قيمت باعث خوشحالی 
آنها می شود. همچنين اين افزايش باعث می شود 

كشاورز با انگيزه بيشتری فصل كشت را آغاز كند.
وی با اشاره به اينكه 80 درصد كشت ديم ما گندم 
است، اظهار داش��ت: 42 درصد از پروتئين مردم 
كشور ما توس��ط گندم تأمين می ش��ود. بنابراين 

كشت آن در كشور اهميت بسزايی دارد.
خاوازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينكه ذخاير 
گندم در كشور كاهش يافته و در برخی از استان ها 
با مشكل كمبود گندم مواجه هستيم، گفت: بحث 
ذخاير مربوط به شركت بازرگانی دولتی است كه 
متأسفانه فعاًل زير نظر ما نيست. بنده از مديرعامل 
اين شركت درخواس��ت كرده ام كه ميزان ذخاير 
گندم را به ما اعالم كند كه هنوز اين اتفاق نيفتاده 
است. وزير جهاد كشاورزی تصريح كرد: پيش بينی 
توليد گندم برای س��ال زراعی جاری، 12 ميليون 
تن اس��ت و بنده امروز قول داده ام كه امس��ال 8 
ميليون تن گندم به صورت تضمينی از كشاورزان 
خريداری ش��ود. وی با اش��اره به اينكه 4 ميليون 
هكتار از 6 ميليون هكتار سطح زير كشت گندم، 
ديم اس��ت، ادامه داد: اگر بارندگی نباش��د، توليد 
ديم آس��يب زيادی می بيند، ام��ا در گندم آبی، ما 
مشكلی نخواهيم داشت. وی با اشاره به اينكه سال 
گذشته 8 ميليون و 250 هزار تن گندم از كشاورزان 
خريداری ش��د، گفت: امس��ال رقم خريد بين 8 

ميليون تا 8ميليون و 250 هزار تن خواهد بود.

   دور زدن قانون در لوای »جايزه س�رعت 
در تحويل«

اين اقدام عجيب دولت كه ب��رای قانونی نماياندن 
آن از عنوان »جايزه س��رعت در تحويل« استفاده 
شده، قانون خريد تضمينی محصوالت كشاورزی را 
ناديده گرفته و در حالی انجام شده است كه شورای 
قيمت گذاری محصوالت كشاورزی هفته گذشته 
پس از ماه ها پيگيری و درخواس��ت تش��كل های 
كش��اورزی، اصالح نرخ گن��دم را در دس��تور كار 
جلسه خود داش��ت و طی آن، مس��ئوالن دولتی 
عضو شورا برای اصالح نرخ خريد تضمينی، ظاهراً 
متقاعد شده بودند. ش��نيده ها حاكی از آن بود كه 
تشكل های كش��اورزی و وزارت جهاد كشاورزی 
پس از بررسی آناليز قيمت، روی نرخ 5 هزار و 500 
تومان توافق كرده اند و بر اين اساس انتظار می رفت 
ش��ورای قيمت گذاری محصوالت استراتژيك به 
رويه گذشته كه جلساتش دوشنبه برگزار    می شد، 
درباره نرخ توافق شده تصميم گيری كند. منابع آگاه 
اما خبر دادند كه وزير جهاد كش��اورزی قرار است 
درباره اين نرخ، نظر مواف��ق رئيس جمهور را اخذ 
كند. با اين وجود دولت در بدعت تازه خود، ديروز 
در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت كه به رياست 
رئيس جمهور تشكيل شد برای فرار از قانون، يكهزار 
تومان به عنوان »جايزه سرعت در تحويل« به نرخ 

قبلی گندم اضافه كرد.
  مجلس ورود كند

تشكل ها معتقدند اقدام ديروز دولت از چند جنبه 
محل اشكال اس��ت و الزم اس��ت مجلس شورای 
اسالمی به عنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود كند، 
چراكه مرجع قيمت گذاری محصوالت استراتژيك، 
شورای قيمت گذاری اس��ت و دولت نمی تواند به 
جای تشكيل جلسات ش��ورا و اعالم مواضع خود 
در آن، تحت عناوينی همچون »جايزه سرعت در 

تحويل«، قانون را دور بزند.
همچنين ماحصل اقدام غيرقانونی دولت، يعنی نرخ 
5 هزار تومان به استناد آناليز قيمتی كه مورد تأييد 
وزارت جهاد كش��اورزی هم قرار گرفته، همچنان 
غيراقتصادی بوده و منجر به بی انگيزگی كشاورزان 
در تحويل گندم به دولت مي شود و در نهايت دولت 
را ناچار خواهد كرد برای تأمين نيازهای كشور، بيش 
از نياز ذخاير استراتژيك، اقدام به واردات كند. اين 
موضوع در شرايط فعلی كه صرفه جويی ارزی بيش 
از هر زمان ديگری ضرورت دارد، محل تأمل است، 
به ويژه آنكه هزينه تمام ش��ده واردات هر كيلوگرم 
گندم، حتی اگر نرخ خريد داخلی هر كيلوگرم 5هزار 
و 800 تومان باشد، 30 درصد بيشتر از نرخ داخلی 
است. اتفاقی كه متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در 
شرايطي كه دولت می توانست با اتخاذ تصميمات 
درست، مانع تضعيف و افت توليد داخلی شود، اما به 
دليل سوءتدبير ناچار تن به واردات مرغ داد. همچنين 
بر اساس برآورد تشكل ها، دولت در پايان سال زراعی 
جاری احتماالً نمی تواند بيش از 5 ميليون تن گندم 
از كش��اورزان خريداری كند و با احتس��اب ذخاير 
استراتژيك ناچار به واردات حدود 8ميليون گندم 
خواهد بود. در صورتی كه اگ��ر نرخ عادالنه ای برای 
گندم تعيين كند، می تواند كفه اين ترازو را به نفع 

توليد داخل سنگين كند.
انتظار م��ی رود با ورود مجلس ب��ه موضوع، ضمن 
اصالح اق��دام غيرقانونی دولت، نرخ��ی عادالنه و 

اقتصادی برای گندم تعيين شود.

مقارن شدن خبر توافق وين با موعد تسويه تعهد 
19 ميليارد دالري صادركنندگاني كه تعهد ارزي 
خود را در سال هاي 97 تا99 به عمل نياوردند و 
اين ارزها را گويا از كف بازار تهيه مي كنند، موجب 
ش�ده تا بازار ارز در برابر قيمت ها مقاومت كند، 
اين رويداد سرمايه داراني را كه تصور مي كردند 
در جريان هيجانات انتشار خبر توافق مي توانند 
ارز و طالي ارزان به دست آورند، نااميد و ناراحت 
كرد، زيرا بازار  ساز ارزي نگران آن است كه افت 
ن�رخ ارز به خروج س�رمايه از كش�ور بينجامد. 
آذرماه 99 ك��ه رئيس جمهور پيش بين��ي كرد به 
شرط رفع تحريم و صادرات 5/2 ميليون بشكه نفت 
در روزانه ش��ايد نرخ دالر به 15 تا 17هزار توماني 
نزول كند، بس��ياري از س��رمايه داران دارايي خود 
را نقد كردند تا در جريان هيجانات ناشي از انتشار 
خبر توافق و رفع تحريم ارز ، طال و س��كه از سطح 
بازار جمع آوري كنند، اما تقارن خبر توافق با موعد 
پاياني بدهكاران ارزي س��ال هاي 97 تا 99 مانع از 

افت چشمگير ارز در بازار شد. 
اگر چه انتظار اين بود كه در آستانه توافق وين نرخ 
ارز درب��ازار داخلي افت قابل مالحظ��ه ای كند، اما 
آنقدر تورم در حوزه هاي مختلف افزايش يافته كه 
نرخ دالر در محدوده 23ت��ا 24 هزار تومان از خود 
مقاومت نشان داد. پيش از اين برخي از تحليلگران 
پيش بيني كرده  بودند كه شايد بازار ساز براي اينكه 
س��رمايه از كش��ور خارج نش��ود، بازار را به شكلي 
مديريت كند كه ن��رخ ارز حتي به رغم توافق تغيير 
چنداني نكند، الزم به توضيح اس��ت كه اين روزها 
صادركنندگاني كه طي سال هاي 97 تا 99 تعهدات 

ارزي خود را به عمل نياورند تنها تا تيرماه فرصت 
دارند كه بدهي 19ميليارد دالري خود را با دولت 
تسويه كنند. گفته مي شود كه اين ارزها از كف بازار 
تهيه مي شود. از س��وي ديگر وزارت اقتصاد، بانك 
مركزي و دبير كانون بانك هاي خصوصي در حالي 
نسبت به رعايت س��ود مصوب سپرده ها به بانك ها 
هشدار داده اند كه با تورم بيش از 35درصد بانك ها 
تنها 15 تا 20 درصد س��ود مي دهند كه به شكل 
حقيقي در واقع س��ودي پرداخ��ت نمي كنند.اين 
وضعيت موجب شده تا سپرده گذاران و همچنين 
صاحبان پول نيم نگاهي به بازار ارز ، طال و سكه براي 

سرمايه گذاري در نرخ هاي كنوني داشته باشند. 

   معاون وزي�ر صمت: 19 ميلي�ارد يورو ارز 
صادراتي هنوز بازنگشته است

در همي��ن رابطه معاون وزير صمت ب��ا بيان اينكه 
19/2 ميليارد يور ارز صادراتي هنوز بازنگشته است، 
گفت: صادركنندگان س��ال 99 تا پايان ش��هريور 
1400 و صادركنندگان س��ال 98 نيز تا پايان تير 

1400 بايد ايفاي تعهد كنند. 
حميد زادبوم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد 
ميزان بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كش��ور 
اظهار داش��ت: از 22 فروردين ماه 97 تا پايان مهر 

ماه 99، 23 هزار و 668 صادركننده داشتيم. 
رئيس كل سازمان توس��عه تجارت ايران افزود: با 

توجه به مهلت چهار ماهه براي ايفاي تعهدات ارزي، 
بر اساس آخرين آمار كه در بهمن ماه 99 گرفتيم، تا 
پايان مهر ماه سال گذشته جمع تعهدات ارزي اين 
صادركنندگان 62 ميليارد يورو بوده است كه از اين 
ميزان42/8 ميليارد يورو ايفاي تعهد شده اس��ت. 
وي ادام��ه داد: ميزان مانده بده��ي 19/2 ميليارد 
يورو اس��ت كه با توجه ب��ه مهلتي كه داده ش��ده، 
صادركنندگان س��ال 99 تا پايان شهريور 1400 
و صادركنندگان س��ال 98 نيز تا پايان تير 1400 
بايد ايفاي تعهد كنند. مع��اون وزير صمت گفت: 
صادركنندگان براي ايفاي تعهد ارزي هم مي توانند 
از سامانه نيما استفاده كنند و هم مي توانند واردات 
در مقابل صادرات انجام دهند، اما عدم ايفاي تعهد 

تخلف محسوب مي شود. 
  روند نزولي دالر معکوس شد 

رون��د نزول��ي دالر از ميان��ه روز گذش��ته تغيي��ر 
كرد و قيم��ت آن در معامالت س��اعت 16:50 به 
23هزارو950توم��ان افزايش ياف��ت. طبق آنچه 
كان��ون صراف��ان اع��الم كرده اند برخ��الف دالر 
قيمت يورو نس��بت به صبح با افت 650توماني به 

28هزارو700تومان كاهش يافت. 
  سکه به كانال 9ميليون تومان بازگشت

ديروز قيمت هر مثقال طالي 17عيار به 4 ميليون 
و 350هزار و هر گرم طالي 18عيار به يك ميليون 
تومان كاهش يافت. قيمت سكه امامي 10ميليون، 
س��كه طرح قديم 9ميليون و 900هزار، نيم سكه 
5 ميليون و 950هزار، ربع سكه 3ميليون و 750هزار 
و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 100ه��زار تومان 

اعالم شد. 

پلتيك بازار ساز براي ممانعت از خروج سرمايه از كشور
معاون وزير صمت: 19 ميليارد يورو ارز صادراتي هنوز بازنگشته است
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