
در يك ماه گذش�ته به دليل بروز خشكس�الي 
و كمبود مرت�ع و گران�ي نهاده هاي دام�ي، دام 
س�بك روانه كش�تارگاه ها ش�د، به ط�وري كه 
در قصابي هاي س�طح ش�هر وزن قطعات ران و 
سردست بيش 2/5 تا س�ه كيلو نيست. فعاالن 
بازار تحليل مثبتي از وضعيت بازار گوش�ت در 
ماه هاي آتي ندارند و معتقدند كه كش�تار بره ها 
به دليل كمبود مرتع و علوفه در پاييز و زمستان 
بازار را با كمبود دام س�بك مواجه خواهد كرد. 
در چهار سال گذشته، پيش بيني نادرست متوليان 
توليد و توزيع گوش��ت و فرآورده هاي پروتئيني از 
وضعيت بازار و توليد موجب شده بازار گوشت قرمز با 
نوسانات بسياري همراه شود. يك سال توليد كاهش 
يافت؛ سال بعد مازاد توليد باعث قاچاق به كشورهاي 
عراق و همسايه شد؛ سال بعد از آن با تشديد تحريم ها 
و مش��كالت ارزي نهاده هاي دامي گران شد و تمام 
اين عوامل بر افزايش قيمت گوشت تأثير گذشت و 
در نهايت به واردات گوش��ت گرم و منجمد با ايجاد 
صف هاي طويل منجر شد و مصرف كنندگان متضرر 
شده و ميزان تقاضا در بازار كاهش يافت.  امسال نيز به 
رغم ركود در بازار و كاهش تقاضا، بروز خشكسالي ها 
مزيد بر علت ش��ده و بازار گوش��ت قرم��ز را دچار 
نابساماني كرده است، به طوري كه به دليل كمبود 
مرتع، بره ها روانه كشتارگاه ها شده اند تا از تلف شدن 
دام جلوگيري شود. همچنين از آنجا كه دام سنگين به 
مرتع وابستگي ندارد، اين روزها بازار آن آرامش نسبي 

دارد، اما با رسانه اي شدن آزاد سازي قيمت سبوس 
ممكن است در روزهاي آتي قيمت گوشت گوساله 
با افزايش قيمت همراه ش��ود. دام��داران معتقدند، 
آزاد سازي قيمت سبوس فقط از لحاظ روانی ممكن 
اس��ت در كوتاه مدت منجر به افزايش قيمت شير 
خام و گوشت شود، اما در بلندمدت فقط در حد يك 
درصد يا كمتر بر افزايش قيمت گوشت تأثير خواهد 
داشت، زيرا سبوس در جيره غذايي دام سهم بسيار 
ناچيزي دارد، بنابراين جار و جنجال برخي از دامداران 
درخصوص افزايش قيمت سبوس و در نهايت شير و 
گوشت گوساله بي اهميت بوده و تأثيري بر قيمت تمام 

شده اين كاالها نخواهد داشت. 
   بره هاي ماده روانه كشتارگاه شدند 

روزگذشته رئيس اتحاديه گوش��ت گوسفندي از 
كشتار بره هاي ماده خبر داد و گفت: »كشتار بره هاي 
ماده به دليل كمبود نهاده و علوفه است، اين كار نوعي 
نسل كشي اس��ت و در آينده اي نزديك كشور را با 

مشكل مواجه مي كند.« 
علي اصغر ملكي، در گفت وگو با مهر با بيان اينكه بازار 
گوشت گوسفندي دچار ركود است و شاهد كاهش 
قيمت ها هستيم، افزود: »در حال حاضر قيمت هر 
كيلوگرم گوش��ت قرمز باكيفيت، ب��راي عرضه به 
مشتري ۱۲۵تا ۱۳۰هزار تومان است. قيمت گوشت 
بره ماده نيز براي عرضه به مشتري ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار 

تومان است.«
ملكي با بيان اينكه خوش��بختانه بحث قاچاق دام 

كنترل ش��ده و نگراني در اين زمينه نداريم، افزود: 
»نگراني ما در حال حاضر كش��تن بره ماده هاست 
كه به نوعي نسل كشي محس��وب مي شود. كشتن 
بره ماده هاي مولد به آينده كشور ضربه مي زند و از 
برج۵ به بعد دچار كمبود دام و چالش در اين حوزه 

خواهيم شد.«
ملكي با بيان اينكه بره ماده ها به دليل خشكسالي، 
ش��رايط نامطلوب مراتع و كمبود ش��ديد علوفه و 
همچنين نهاده هاي دامي كشتار مي شوند، گفت: 
»اين بره ها وزن بسيار كمي دارند و حداكثر ۱۰ تا ۱۲ 
كيلوگرم گوشت از آنها حاصل مي شود، در حالي كه 
در حالت نرمال ميزان گوشت استحصالي بايد حداقل 

۲۳ كيلوگرم گوشت بدون دنبه باشد.«
وي درباره اينكه پيش بيني مي كنيد وضعيت بازار 
گوش��ت در هفته هاي آينده به چه صورت باش��د، 
ادامه داد: در يك تا دو ماه تغيير و تحول خاصي در 
بازار گوشت نخواهيم داشت با توجه به عرضه اي كه 
وجود دارد، اما اگر اين روند ادامه يابد تا دو ماه آينده با 

كمبود مواجه مي شويم. 
   خطر ورشكستگي در كمين دامداران

مديرعامل اتحاديه دام س��بك نيز معتقد است: با 
توجه به افت چشمگير قيمت دام دامداران در حال 
ورشكستگي هستند، چراكه قيمت كنوني دام كمتر 
از نرخ تمام شده توليد است. افشين صدر دادرس با 
اشاره به اينكه كمبود مرتع دامداران را به سمت خريد 
نهاده دامي هدايت كرده است، افزود: اين اقدام بازار 

را در ماه آينده به دليل افزايش تقاضا به مناسبت عيد 
قربان دچار مشكل خواهد كرد. 

  افش��ين صدر دادرس متوس��ط قيمت كنوني هر 
كيلو دام زنده را ۵۰ هزار توم��ان اعالم كرد و افزود: 
»در حال حاضر قيمت تمام ش��ده دام باالي ۶۳ تا 
۶۴ هزار تومان است كه امسال شرايط خشكسالي، 
مشكالت دامداران را تشديد كرده است. با توجه به 
شرايط خشكسالي، هنوز خريد دام سبك غيرعشاير 
آغاز نشده و هيچ اقدامي براي مقابله با خشكسالي 
اجرايي نشده كه با اين وجود فشار سنگيني بر دوش 

دامداران است.«
مديرعامل اتحاديه دام سبك با اشاره به اينكه توزيع 
نهاده دامي با مشكالت متعددي روبه رو است، بيان 
كرد: »در ش��رايط كنوني به س��بب كاهش علوفه 
در مرتع، دامداران توان نگه��داري دام هاي خود را 
ندارند كه با اي��ن وجود آينده روش��ني پيش روي 

توليد نيست .«
اين مقام مس��ئول قيمت منطقي هر كيلو گوشت 
گوس��فندي را ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان اعالم كرد 
و اف��زود: »در حال حاضر قيمت هر كيلو گوش��ت 
گوسفندي در س��طح ش��هر كمتر از ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
هزار تومان نيست، در حالي كه بارها اعالم كرده ايم 
ش��رايط را به گونه اي فراهم كنند ت��ا توليدكننده 
بتواند محصول خود را مستقيم در بازار عرضه كند تا 
مصرف كننده هم با قيمت مناسب گوشت مورد نياز 

را خريداري كند.«
دادرس با بيان اينكه كم بارش��ي در بازدهي مراتع 
تأثير گذاشته است، گفت: »دامداران سبك اعم از 
عشاير و غيرعشاير در شش ماهه اول سال به صورت 
طبيعي از مراتع اس��تفاده مي كنند ك��ه با توجه به 
شرايط خشكسالي و اثرگذاري بر بازدهي و همچنين 
كشت و كار زمين هاي ديم، نياز به تغذيه دام دستي 
افزايش مي يابد كه متأسفانه شرايط براي تأمين  نهاده 

مناسب نيست .«
به گفته اين مقام مسئول، به رغم بحران تأمين نهاده 
دامي و كشت و كار به ويژه در استان هايي كه با شرايط 
خشكسالي حاد روبه رو است، انتظار مي رود مسئوالن 
تدابيري بينديشند، در غير اين صورت قيمت گوشت 
در نيمه دوم سال از نرخ كنوني كه ماحصل بازار داللي 
است، باالتر مي رود. مديرعامل اتحاديه دام سبك در 
واكنش به افزايش قيمت نهاده ه��اي دامي در بازار 
بيان كرد: »در اسفند ۹۹ قيمت هر كيلو جو انباري 
توليد داخل ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ ه��زار تومان بود، در 
حالي كه قيمت كنوني هر كيلو جو در زمان برداشت 
از كشاورز ۵ هزار و ۸۵۰ تومان است كه با اين وجود 

نمي دانيم انتهاي سال در چه وضعيتي قرار دارد.«
وي قيمت هر كيلو يونجه را ۳ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان و كاه گندم را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعالم كرد و گفت:»با توجه به 
شرايط نامناسب توليد نهاده، حمايت اضطراري از 
دامداران امري ضروري است، چراكه دامداران سبك 

در شرايط حادي قرار دارند.«
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کمبود مراتع بره ها را روانه کشتارگاه کرده است
 آزاد سازي قيمت سبوس بهانه جديد دامداران برای قيمت گوشت شد

 روسيه بيشترين آسيب را 
از تهديدهاي ارز مجازي ديده است

طبق ش�اخص هاي ش�ركت امني�ت اينترنت�ي ESET، روس�يه 
بيشترين آسيب را از تهديدهاي ارز مجازي در سه ماهه اول سال 
جاري ميالدي ديده  اس�ت و پ�س از آن تايلند و پرو ق�رار دارند. 
 به گزارش راشاتودي، شركت امنيت اينترنتي ESET اعالم كرد: افزايش 
تقاضا براي ارز هاي مجازي تاثير مستقيمي بر رشد تهديد هاي ارزي داشته 
كه در نيمه دوم ۲۰۲۰ آغ��از و در ۲۰۲۱ هم ادامه پيدا كرده اس��ت. طبق 
گزارش اين شركت، با قدرت گرفتن ارزهاي مجازي، تعداد بدافزارهايي كه 
به دنبال سودجويي از آنها بوده اند هم افزايش يافته است. استخراج كنندگان 
ارز مجازي يكي از عوامل اصلي رشد تهديدهاي ارزي بوده اند. اين تهديدها 
۲۲ درصد در سه ماهه اول س��ال جاري ميالدي نسبت به سه ماهه پاياني 
۲۰۲۰ افزايش يافته اند.   در اين گزارش آمده است: »كشورهايي كه طبق 
شاخص هاي ESET بيشترين آسيب را از تهديدهاي ارز مجازي ديده اند، 
روسيه با ۸/۹ درصد و به دنبال آن تايلند و پرو با ۵/۶ و ۵/۳ درصد بوده اند.« از 
نظر جغرافيايي، بيشتر تهديدهاي اينترنتي در سه ماهه اول ۲۰۲۱ در روسيه، 
ژاپن، پرو، لهستان و فرانسه رديابي شده است.   افزايش ارزش ارزهاي مجازي 
در ماه هاي اخير احتمال اين جرائم سايبري را باال برده است. طبق گزارش اين 
شركت، نمونه هاي نگران كننده تخلفات سايبري با سوء استفاده از بي قباتي 

ارزهاي مجازي و با تمركز بر سود باال در سرمايه گذاري رو به افزايش است. 

 ايراني ها ديگر بيشترين خريدار خارجي 
خانه در  ترکيه نيستند!

كاه�ش محدوديت هاي كروناي�ي در تركيه باعث ش�ده تا تمايل 
اتب�اع خارج�ي ب�راي خري�د خان�ه در تركي�ه افزايش داش�ته 
باش�د. براس�اس آمار منتشرش�ده اتباع عراقي ب�ه بزرگ ترين 
گ�روه خارج�ي خري�دار خان�ه در تركي�ه تبدي�ل ش�ده اند. 
به گزارش خبرگزاري آناتولي تركيه، طبق اعالم مركز آمار اين كشور در 
ماه مي، ميزان خريد خانه توسط اتباع خارجي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۶/۲ درصد افزايش داشته و به هزار و 77۶ واحد رسيده است. پس 
از كاهش ارزش پول ملي تركيه، جذابيت خريد خانه از سوی خارجي ها 
بيشتر ش��ده اس��ت. از كل ۵۹ هزار و ۱۶۶ خانه فروخته شده، استانبول 
محبوب ترين شهر براي خريد خانه بوده و طي يك سال اخير ۱۱هزار و ۳۵۶ 
مورد از كل معامالت مسكن صورت گرفته مربوط به اين شهر بوده است. 
پس از استانبول نيز شهرهاي آنكارا با ۵ هزار و ۶۵۳ مورد و ازمير با ۳ هزار و 

۲۹۸ مورد، محبوب ترين شهرها براي خريد خانه در تركيه بوده اند. 
به گفته مركز آمار تركيه، در ماه مي  اتباع عراقي با خريد ۲۳۹واحد خانه، 
بزرگ ترين گروه بزرگ خريدار خارجي مسكن تركيه بوده اند و ايراني ها با 
خريد ۲۳۱خانه در صدر اين ماه قرار گرفته اند. شهروندان روسي با خريد 
۱۱۹خانه در تركيه س��ومين گروه بزرگ خارجي خريدار مسكن بوده اند. 
محبوب ترين شهرها براي خريد خانه از سوی اتباع خارجي در اين بازه زماني 

استانبول با ۸۱۸ خانه، آنتاليا با ۳۴۱ خانه و آنكارا با ۱۰۶ خانه بوده است. 
سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و ۸۱۲ خانه در تركيه به خارجي ها فروخته 
شد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن، ۱۰/۳ درصد كاهش يافته است. 
طبق قوانين جديد، اتباع خارجي با خريد خانه اي به ارزش ۲۵۰ هزار دالر و 
باالتر مي توانند شهروندي و تابعيت تركيه را به دست آورند. از زمان تصويب 

اين قانون، خريد خانه از سوی  خارجي ها رونق زيادي گرفته است. 
تامر اوزرت، مدير گروه اوزيورتالر گفت: نوسانات بازار ارز روي بخش مسكن 
تركيه هم داراي پيامدهاي مثبت و هم منفي بوده، اما كاهش ارزش پول 

ملي باعث ارزان تر شدن خانه پيش چشم خريداران خارجي شده است. 

جزئيات جديد از پرداخت يارانه بنزيني
با گذش�ت 1۹ مرحله از پرداخت كمك معيشتي حاصل از افزايش 
قيمت بنزين، در حال حاضر بيش از ۶۰ميليون نفر با هزينه ساالنه 
۳1 هزار ميلي�اردي از اين مح�ل يارانه نقدي درياف�ت مي كنند. 
به گزارش ايسنا، از آبان ۱۳۹۸قيمت بنزين افزايش يافت و با حذف بخشي 
از يارانه آن، دولت اعالم كرد كه مابه التفاوت ايجاد ش��ده بين مردم توزيع 
مي ش��ود؛ از اين رو پيش بيني ش��د حدود ۶۰ ميليون نفر در قالب حدود 
۱۹ميليون خانوار از بين جمعيت 7۸ميليون نفري يارانه بگيران گزينش 

شده پرداخت كمك معيشتي براي آنها انجام شود. 
اولين پرداخت در حالي صورت گرفت كه طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه 
در آن زمان، 7/۱7 ميليون خانوار اين يارانه را دريافت كرده بودند و قرار شد 
در ادامه با ثبت درخواست متقاضيان و انجام بررسي ها، بر تعداد آنها تا ميزان 
پيش بيني شده افزوده شود.  پرداخت كمك معيشتي برخالف يارانه ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان كه براي هر نفر ثابت و مشخص است. براساس تعداد اعضاي 
خانوار، مبالغي متفاوتي را دربرمي گيرد؛ به طوري كه براي خانوار يك نفره ۵۵ 
هزار، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱7۲ هزار و پنج نفره 
و باالتر ۲۰۵ هزار تومان است، اما تازه ترين گزارش در رابطه با جريان كمك 
معيشتي مي گويد تا پايان پرداختي خرداد سال جاري كه در دهم ماه انجام 
شده است، تعداد خانوار مشمول دريافت يارانه معيشتي ۱۹ميليون و 7۶۸ 
هزار و ۱۸۴ مورد بوده كه نشان مي دهد تعداد خانوارها در مقايسه با اولين 
پرداخت حدود ۲ ميليوني افزايش دارد. در بين خانوارهاي دريافت كننده، 
تعداد خانوارهاي چهار نفره در مقايسه با ساير خانوارها بيشتر است؛ به گونه اي 
كه تعداد خانوار يك نفره حدود ۴/۳ ميليون، دو نفره ۸/۳ ميليون، سه نفره 
۸/۴ ميليون، چهارنفره بي��ش از ۵ ميليون و پنج نف��ر و باالتر بيش از 7/۲ 
ميليون خانوار است،اما مجموع خانوارهاي دريافت كننده يارانه معيشتي 
در حال حاضر ۶۰ ميليون و ۲۴۹ هزار و ۵۵7 هزار نفر است كه در بين آنها 
۳ميليون و ۴۰۳ هزار نفر در خانوار يك نفره با دريافتي ۵۵ هزار توماني قرار 
دارند. همچنين 7ميليون و ۵۸۴ هزار نفر در خانوار دو نفره با دريافتي ۱۰۳ 
هزار توماني، ۱۴ ميليون و ۴۶۹ هزار نفر در خانوار سه نفره با يارانه ۱۳۸ هزار 
توماني هستند. طبق اين گزارش، ۲۰ ميليون و ۲۱۲ هزار نفر يارانه در خانوار 
چهار نفره با دريافتي ۱7۲ هزار تومان و همچنين ۱۴ ميليون و ۵۸۱ هزار نفر 

مشمول يارانه ۲۰۵ هزار توماني در خانوارهاي پنج نفر و باالتر هستند. 
براساس اين گزارش تا پايان سال گذشته در مجموع بيش از ۳۱ هزار ميليارد 
تومان بابت كمك هاي معيشتي حاصل از افزايش قيمت بنزين پرداخت شده 
است. اين مبلغ در حالي از محل حذف بخشي از يارانه بنزين ايجاد شده كه 
طبق گزارش سازمان برنامه برنامه و بودجه قبل از افزايش قيمت بنزين، 
دولت در سال حدود ۹۰۰هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كرده 
كه ۶۰۰ هزار ميليارد آن به حوزه سوخت و انرژي مربوط بوده و از آن حدود 

۲۰۰ هزار ميليارد توماني بابت بنزين پرداخت شده است. 
اين در حالي است كه در كنار يارانه معيش��تي، بيش از ۱۰ سال است 
كه يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نيز در هر ماه براي نزديك به 7۸ 
ميليون نفر پرداخت مي شود كه ساالنه بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان 
هزينه دارد و مجموع پرداختي دولت بابت يارانه نقدي ماهانه را به بيش 

از 7۰ هزار ميليارد تومان مي رساند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
23,500270البراتوارداروسازيدكترعبيدي

190-16,250آلومينيومايران
420-19,920كاشيالوند

193-3,669داروسازيامين
34,5401,640معدنيامالحايران

14,23060آسانپرداختپرشين
14,500380سراميكهايصنعتياردكان

1,990-37,940آبسال
18-1,708بيمهآسيا

30-9,100سرمايهگذاريآتيهدماوند
530-10,770آهنگريتراكتورسازيايران

4,636165سرمايهگذاريپرديس
144-2,746سايپاآذين
2,110-40,230معادنبافق

890-17,340مسشهيدباهنر
42-3,912بيمهالبرز

90-3,753سرمايهگذاريبوعلي
120-8,200باما

170-6,770سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
860-23,640گروهصنعتيبارز

191-4,193بيمهدانا
37-1,789بهسازكاشانهتهران

10,220-194,360سايراشخاصبورسانرژي
3,210-61,010بهنوشايران

470-21,200فجرانرژيخليجفارس
50-1,224گروهبهمن

83-1,650سرمايهگذاريصنعتبيمه
8,31030بانكخاورميانه

38-3,800بانكملت
1,070-20,420بينالملليمحصوالتپارس

600-42,540پتروشيميبوعليسينا
1,200-22,920بورساوراقبهادارتهران

2,630-49,980گروهصنعتيبوتان
51-2,649بانكپارسيان
15,19010بانكپاسارگاد

23,6400پستبانكايران
1,9800بانكصادراتايران

88-1,950بينالملليتوسعهساختمان
39-2,181بانكتجارت

130-8,150بيمهما
630-11,990چرخشگر

920-17,610كشتوصنعتچينچين
151-4,030توليديچدنسازان

30-23,180معدنيوصنعتيچادرملو
23,2100معدنيوصنعتيچادرملو

280-5,550سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
360-7,030كمباينسازيايران

75,5801,720كربنايران
340-27,680داروسازيابوريحان

17,750190دادهپردازيايران
570-11,300البرزدارو

750-14,440داروسازيزاگرسفارمدپارس
1,840-88,490داروپخش)هلدينگ

440-37,130داروسازيفارابي
780-14,970داروسازيجابرابنحيان

97-4,125داروسازيكوثر
160-21,000داروييلقمان
112,7805,370معدنيدماوند

890-17,040دودهصنعتيپارس
1,400-26,640داروسازياسوه
770-42,130درخشانتهران
26,600350داروييرازك
380-14,220سبحاندارو

140-17,820داروسازيسينا
700-13,950گروهداروييسبحان

37,290160سرمايهگذاريداروييتامين
5,92080داروسازيزهراوي

60-5,080تجارتالكترونيكپارسيان
13,880140فوالدآلياژيايران

27,5101,310فوالداميركبيركاشان
1,240-11,190فيبرايران

970-20,980فوالدخراسان
100-14,960فوالدخوزستان

2,000-38,010فنرسازيزر
90-9,760فوالدمباركهاصفهان

270-5,240فروسيليسايران
25,4001,050فرآوريموادمعدنيايران

600-27,820غلتكسازانسپاهان
23,090490فرآوردههايتزريقيايران

30,800160پديدهشيميقرن
203-4,950گروهصنايعبهشهرايران

170-10,210سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
10,39010سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

3,950-35,580كارخانجاتقندقزوين
29-1,920قطعاتاتومبيلايران

1,770-33,660قندلرستان
7,090-134,820گروهصنعتيملي)هلدينگ
15,670530معدنيوصنعتيگلگهر

2,38147گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
3,900-35,110گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

360-7,450گلتاش
231-4,391حملونقلبينالملليخليجفارس

530-18,400شركتارتباطاتسيارايران
200-5,800حفاريشمال
1,020-19,460حملونقلتوكا

420-8,140دادهگسترعصرنوين-هايوب
820-15,700ايرانارقام

390-7,450سرمايهگذارياعتبارايران
23-2,015ايرانخودرو

149-4,074سرمايهگذاريخوارزمي
5,49020خدماتانفورماتيك

250-7,590بيمهپارسيان
8,570150گروهپتروشيميس.ايرانيان

820-15,770ايراندارو
470-9,080جامدارو

17,680-336,020صنايعجوشكابيزد
68,500410پليپروپيلنجم-جمپيلن

1,470-28,020بورسكااليايران
2,850-54,150كابلالبرز

194-3,696گروهصنايعكاغذپارس
560-30,300صنايعخاكچينيايران

19,660-373,620خوراكدامپارس

در دوره هشت ساله دولت تدبير و اميد حجم 
نقدينگي 7/5 برابر و  پايه پولي 4/7 برابر شد 
و از اين ميان يك�ي از مهم ترين داليل رش�د 
نقدينگي استقراض مس�تقيم و غيرمستقيم 
دولت از بانك مركزي و افزايش 2۳برابري بدهي 
بانك هاي خصوصي به بانك مركزي بوده است. 
به گزارش فارس، با توجه به انتشار آمار متغيرهاي 
پولي و بانكي سال ۹۹ مي توان تصويري از عملكرد 
حدود هش��ت س��اله دول��ت روحان��ي در حوزه 
پولي و بانكي به دس��ت آورد. در حوزه پولي تيم 
اقتصادي دولت دو ش��عار اصلي را مطرح كردند. 
اول استقراض از بانك مركزي ممنوع و دوم تأمين 
مالي مسكن مهر )به خاطر سهم عمده آن در پايه 

پولي( بسيار غلط و فاجعه آميز بوده است. 
حال به بررسي عملكرد دولت و بانك مركزي در 
دوره هشت ساله دولت تدبير و اميد مي پردازيم. 
آمارهاي رس��مي نش��ان مي دهد در هشت ساله 
اس��فند ۹۱ تا اس��فند ۹۹ حجم نقدينگي ۶۵۳ 
درصد و پايه پولي ۳۶7 درصد رشد داشته است. 
به عبارت ديگر نقدينگي در اين دوره هشت ساله 
7/۵ برابر و حجم پاپه پولي ۴/7 برابر شده است. 
رشد نقدينگي ۶۰ درصد بيشتر از رشد پايه پولي 

بوده است. 
منابع رشد پايه پولي در اقتصاد سه مؤلفه اصلي 
دارد. بدهي دولت به بانك مركزي، بدهي بانك ها 
به بانك مركزي و خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي. در اين ميان بدهي دولت به بانك مركزي 
از عدد ۱۳ هزار و ۱۶۱ ميليارد تومان در سال ۹۱ 
به ۸۲ هزار و ۶۵۰ميليارد تومان در پايان س��ال 
۹۹ رسيده است. البته بيش از نيمي از آن ناشي 
از تهاتر بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها به 
بانك مركزي بود. اين ارقام نشان مي دهد بدهي 
دولت به بانك مركزي در دوره رياست جمهوري 

حسن روحاني ۶/۲ برابر شده است. 
در واقع در دوره دول��ت تدبير و امي��د دولت در 
ابتدا به جاي استقراض از بانك مركزي از بانك ها 
استقراض كرد و چند سال بعد براي كاهش بدهي 
بانك ها به بانك مرك��زي، بدهي ها را تهاتر كرد و 
بدهي بانك ها به بانك مركزي ب��ه عنوان بدهي 

دولت به بانك مركزي منظور ش��د. نسبت بدهي 
دولت به بانك مركزي به پايه پولي از ۱۳/۴ درصد 
در س��ال ۹۱ به ۱/۱ درصد در س��ال ۹۹ افزايش 
يافته است، بنابراين دولت تدبير و اميد در عمل به 
اين شعار خود كه عدم استقراض از بانك مركزي 
است، ناموفق بوده است. يكي از شعارهاي دولت 
تدبير و اميد ب��د بودن تأمين مالي مس��كن مهر 
از محل پايه پولي بوده و به عب��ارت ديگر تأمين 
مالي اي كه در نهايت منجر به رشد بدهي بانك ها 
به بانك مركزي شود از نگاه تيم اقتصادي دولت 
تدبير و اميد مذموم بوده، اما نگاهي به ارقام بدهي 
بانك  ها به بانك مركزي نشان مي دهد كه در دوره 
هشت ساله دولت روحاني بدهي بانك ها به بانك 

مركزي ۱۴۶ درصد رشد داشته است. 
در سال ۹۱ معادل ۴۸ هزار و ۸۳۱ ميليارد تومان 
بود كه از اين ميزان ۴۴ هزار و ۲۱۰ ميليارد تومان 
آن خ��ط اعتباري مس��كن مهر بود ك��ه به بانك 
مسكن داده ش��ده است؛ يعني س��اير بانك هاي 
كشور فقط ۴ هزار و ۶۲۱ ميليارد تومان به بانك 

مركزي بدهي داشته اند. 
قابل تأمل ديگر در اين ميان، نسبت نقدينگي به 
توليد ناخالص داخلي اس��ت. در سال ۹۶ نسبت 
نقدينگي به تولي��د ناخالص داخلي ۶۴/۹  درصد 
بود، اما در پايان س��ال ۹۸ به رقم ۱۰۳/۶ درصد 
رسيد. هنوز آمار توليد ناخالص داخلي به قيمت 
جاري براي ۹۹ منتشر نشده و نمي توان نسبتي از 

اين دو متغير به دست آورد. 
همچني��ن در دوران دول��ت روحان��ي تركي��ب 
پايه پولي تغييرات جدي داش��ت. س��هم خالص 
دارايی ه��اي خارجي بانك مرك��زي از پايه پولي 
از ۳۶/۸ درصد ب��ه ۵۵/۶ درص��د افزايش يافت. 
همچنين س��هم بدهي دولت به بانك مركزي از 
پايه پولي از ۱۳/۴ درصد به ۱۸/۱درصد رس��يد. 
از طرف ديگر س��هم بدهي بانك هاي خصوصي 
از پايه پولي از ۲/۸ درصد به ۱۴/۳ درصد افزايش 

پيدا كرد. 
طبق نس��بت هايي كه از آمارهاي بانك مركزي 
استخراج شده است، س��هم بانك هاي تخصصي 
دولت��ي از بدهي كل بانك ها به بان��ك مركزي از 

۹۰/۵ درصد در سال ۹۱ به ۳۶/۸ درصد كاهش 
يافت و س��هم بانك هاي خصوصي و غيردولتي از 

۵/7 درصد به ۵۴/۳ درصد افزايش يافته است. 
اين تغييرات به روشني بيانگر اين است كه در دوره 
هشت ساله دولت تدبير باوجود انتقادات گسترده 
نسبت به اعطاي خط اعتباري مسكن مهر از سوی  
دولت دهم، بدترين دوره در حوزه بدهي بانك ها به 
بانك مركزي بود. از يك طرف طرح هاي باقيمانده 
طرح مسكن مهر متوقف ماند و طرح هايي كه به 
مراحل نهايي خود رسيده بود و مي توانست با ۵ تا 
۱۰ ميليون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به 

خاطر افزايش شديد قيمت مصالح ساختماني با 
۴۰-۵۰ ميليون تومان تكميل شد. 

مس��ئله ديگر در اين ميان، تركي��ب بدهي هاي 
بانك ها به بانك مركزي اس��ت. طب��ق آمار بانك 
مركزي بده��ي بانك ه��اي خصوصي ب��ه بانك 
مركزي از ۲ هزار و ۸۲7 ميليارد تومان در سال ۹۱ 
به ۶۵ هزار و ۴۱۰ ميليارد تومان افزايش مي يابد. 
يعني نه تنها پايه پولي از محل بدهي بانك ها به 
بانك مركزي مديريت نمي شود، بلكه به بدترين 
شكل ممكن )رشد بدهي بانك هاي خصوصي به 

بانك مركزي ( رشد مي كند. 

شكست همه شعارهاي دولت در حوزه پولي
پمپاژ پول پرقدرت بانك مركزي به بانك هاي خصوصي 2۳ برابر شد

آگهی فراخوان  تجديد مناقصه عمومی همزمان با  ارزيابي کيفي  يک مرحله ای )نوبت اول(
)خريد تجهيزات تكميلي اکتيو  مراکز داده  دولت الكترونيک(

به شماره مناقصه  99/10
شماره مناقصه در سامانه ستاد)2000001011000008(

سازمان فناوری اطالعات ايران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزيابی كيفي  يك مرحله ای )خريد تجهيزات تكميلي اكتيو  مراكز 
داده  دولت الكترونيك(به شماره مناقصه  ۹۹/۱۰ و شماره مناقصه در سامانه ستاد )۲۰۰۰۰۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰۸( را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )ستاد( مجدداً برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ می باشد. 
مهلت زمانی دريافت  اسناد مناقصه از سايت: ساعت: ۱۸:۰۰ روز سه شنبه تاريخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
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جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل آدرس ذيل و در 

طبقه ۶ ، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان بازگشايی پاكتها: ساعت۱۰:۰۰ صبح روزشنبه  تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاكت الف )ضمانتنامه شركت در 
فرآيند ارجاع كار(: آدرس خيابان شريعتی نرسيده به پل سيدخندان ورودی شماره ۲۲ سازمان فناوری اطالعات ايران طبقه دوم اتاق ۲۰۹ 

و تلفن : ۸۸۱۱۵۹۰۶ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸۵۱۹۳7۶۸ 
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