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 ۴۰۰هزار تومان افزایش حقوق کارمندان تا
آخر هفته واریز می شود

شاخص

جهش قیمت نفت به نرخ های آبان ماه
گذشته
قیمت نفت دیــروز و بر اثر اعالم سیاست های جدید
آمریکا دربــاره تحریم نفتی ایــران ،با رشــد حــدود 3
درصــدی به سطح  74دالر جهش کــرد .قیمتی که
آخرین بار شش ماه قبل در اوایل آبان  97یعنی چند روز
قبل از موعد آمریکا مبنی بر لزوم توقف کامل خرید نفت
کشورهای مختلف از ایران رقم خورد .جایی که البته
آمریکا مجبور به عقب نشینی شد .اکنون اما ،در حالی
که چند ماه فضای غالب رسانه ای از تــداوم معافیت
مشتریان اصلی ایــران حکایت داشــت و خیال بازار
راحت بود ،آمریکا بر خالف انتظارات عمل کرد .از این
رو بازار پیش واکنشی نداشت و باید از این به بعد منتظر
تحلیل ها و واکنش بازارها باشیم .در آن شرایط ،اگرچه
انتظار جهش قیمت نفت به بیش از  100دالر نمی
رود اما انتظار بازگشت قیمت به رکورد قبلی یعنی در
محدوده  84دالر قوی است؛ موضوعی که کار را برای
تامین حداقل درآمدهای نفتی توسط ایران راحت تر و
کار ترامپ را در اقناع بازارهای جهانی و همچنین رای
دهندگان آمریکایی سخت تر خواهد کرد.

...

بازار خبر
ترکیه و عربستان در بین  10اقتصاد
فالکت زده
ایسنا-بلومبرگامسالنیزمانندسالهایگذشتهگزارش
خود از شاخص فالکت را که از مجموع نرخ بیکاری و تورم به
دستمیآید،برای ۶۲کشورجهانمنتشرکردکهبراساس
آن،ونزوئالبرایپنجمینسالمتوالیبهعنوانضعیفترین
اقتصاد جهانی معرفی شد .براساس این گزارش ،ترکیه در
رتبه چهارم و عربستان در رتبه دهمین اقتصاد فالکت زده
جهان قرار دارند.این گزارش براساس آمار سال 2018
است و ایران جزو  10کشور اول قرار ندارد.

پیش بینی ادامه خودکفایی گندم با وجود
خسارت های سیل
فارس  -مجری طرح گندم گفت  :تولید گندم در سال
زراعی جاری به رغم وقوع سیالبهای اخیر در استانهای
کشور حدود  ۱۴میلیون تن بــرآورد میشود .اسماعیل
اسفندیاری پور ،مجری طرح گندم گفت :برآورد اولیه تولید
گندم در اسفند حدود  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تن بود که با
توجه به خسارات ناشی از بارندگی های شدید و سیالب ها
تا امروز  ۳۵۰تا  ۷۰۰هزار تن کاهش تولید را تخمین می
زنیم و در عین حال منتظر گزارش ها و آمارهای جدید از
استان ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد :به همه دستگاهها تکلیف شده تا افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان را تا آخر هفته
جاری واریز کنند .به گزارش فارس  ،در پی تاخیر غیرمسئوالنه و غیرموجه برخی دستگاه های اجرایی در پرداخت افزایش حقوق کارکنان
رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد تمامی دستگاهها  ۴۰۰هزار تومان را تا پایان هفته واریز کنند.

واکنش ها به تمدیدنشدن معافیت خرید نفت ایران از سوی کاخ سفید

مخالفت  2خریدار اصلی نفت ایران با تصمیم آمریکا

در حالی که عصر دیروز دوشنبه ،وزیر خارجه
آمریکا از سیاست صفر کردن صادرات نفت
ایران سخن گفت و تصریح کرد که معافیت
های هشت کشور برای خرید نفت از ایران
تمدید نخواهد شد ،کشورهای عمده خریدار
نفت از ایران ،مثل چین و هند به این موضوع
واکنش نشان دادند .برخی مقامات در وزارت
نفتکشورماننیزایناظهاراتراصرفاروانی
وهمانندتهدیدهایسالگذشتهدانستندکه
درنهایتبهعقبنشینیآمریکامنجرشد.این
مقام مسئول بدون اشاره به جزئیات از روش
های مختلف دورزدن تحریم ها و تداوم فروش
نفت نیز سخن گفت.
▪بیانیه ای درباره سیاستی که پیشتر هم
شکست خورده است

به گزارش خراسان دیروز کاخ سفید با انتشار
بیانیه ای مطبوعاتی ،اعالم کرد که کاخ سفید
تصمیمگرفتهاستمعافیتهایهشتکشور
برای تداوم خرید نفت از ایران را تمدید نکند.
این موضوع در نشست خبری عصر دیروز
توسط مایک پمپئو ،وزیر خارجه این کشور نیز
مورد تاکید قرار گرفت .آمریکا حدود یک سال
است که به دنبال صفر کردن صادرات نفت
ایران است اما تاکنون موفق به این موضوع
نشده است .پمپئو در پاسخ به سواالتی درباره
نحوه کنترل بازار نفت در صورت خروج نفت
ایران از بازار نیز به گفت وگوهایش با مقامات
عربستان و امارات برای پرکردن خال اشاره

کرد .وی این دو کشور را تلویحا تهدید هم
کــرد .در متن بیانیه آمریکا نیز بر تصمیم
کشورهای آمریکا ،عربستان و امارات درباره
موضوعات نفت و انــرژی ایــران تاکید شده
اســت .این اظهارات پمپئو که بیشتر برای
آرام کــردن مقطعی بــازارهــا بیان شــده در
حالی است که کارشناسان ،هم امکان صفر
شدن صادرات نفت ایران را مردود و هم توان
عربستان و امارات برای جبران خأل ایران را
ناچیز دانسته اند .در این زمینه ،نرسی قربان
تحلیل گر ارشد بازار نفت به تسنیم گفت که بر
اثر این تصمیم آمریکا "یک مقدار از صادرات
نفت ایران کاسته خواهد شد ،اما صادرات
نفت ایران به صفر نخواهد رسید" .به گفته
وی توان افزایش تولید عربستان و امارات در

نهایت کمتر از  500هزار بشکه در روز است
و "این دو کشور بر خالف ادعاهایشان بیش از
این میزان نمی توانند حذف نفت ایران از بازار
جهانی نفت را جبران کنند".
▪مقام آگــاه وزارت نفت :صــادرات صفر
نمی شود ،مگر خودمان بخواهیم

در همین حــال ،یک مقام آگــاه وزارت نفت
کشورمان در گفت وگو با تسنیم درباره این
تصمیم آمریکا به تهدیدهای پیشین مقامات
این کشور دربــاره صفر کردن صــادرات نفت
ایران و ناتوانی در اجرای این تهدید اشاره و
تصریح کرد :این موضوع برای ایران جدید
نیست و تمام سناریوهای ممکن از قبل آماده
و راهکارهای مقابله با آن طراحی شده است.

به گفته این مقام آگاه "صادرات نفت ایران در
هیچ شرایطی صفر نخواهد شد؛ مگر آن که
مقامات ایــران در شرایطی تصمیم به توقف
صادرات نفت بگیرند که چنین شرایطی فع ً
ال
مطرح نیست".
▪واکنش هند و چین به تصمیم جدید
آمریکا

اما این اقدام ،واکنش هایی از سوی مقامات
شرکای نفتی ایران هم به دنبال داشت .به
گــزارش رویترز« ،چنگ شــوان» سخنگوی
وزارتخارجهچیندیروزدوشنبهدرمصاحبه
با روزنامه دیلی نیوز ،ضمن اعالم مخالفت
خود با تحریمهای یکجانبه واشنگتن علیه
تهران ،از این اقدام آمریکا شدیدا انتقاد کرد و

گفت :همکاری دوجانبه چین با ایران مطابق
با قانون است .به گزارش ایرنا ،در این میان
«دونگ شیوچنگ» مدیر تحقیقات سیاست
انرژی دانشگاه پکن میگوید ،شرکتهای
چینی ممکن است برای نشان دادن سطح
سازگاری خود با آمریکا واردات نفت خام از
ایران را کاهش دهند ،اما هرگز خرید نفتی
از ایران را به صفر نخواهند رساند زیرا این
اقدام در سیاست بلند مدت چین بسیار زیان
بار خواهد بود .به گزارش فارس ،یک منبع
آگاه به مذاکرات آمریکا و هند نیز اعالم کرد:
هندمعتقداستآمریکابایدمدتیاجازهخرید
نفت از ایران را بدهد زیرا قرار نبود خرید نفت
به یکباره قطع شود .به گفته این مقام آگاه،
مقامات آمریکا مجبور به حفظ همپیمانان و
شرکای اصلیشان هستند.
▪رشد قیمت نفت تا  74دالر

در پی انتشار این خبر از صبح دیروز ،قیمت
نفت بــا رشــد  3درصـــدی بــه مــحــدوده 74
دالر صعود کرد .در حالی که بازار همچنان
منتظر مواضع کشورهای مختلف در قبال
ایــن تصمیم اســت ،یک مقام آگــاه سعودی
تصریح کرد که این کشور ،قبل از هر گونه
اعمال افزایشی در تولید ،فشار روی بازار را
ارزیابی خواهد کرد .این اظهارات سعودی
ها در حالی است که برخی منابع و بسیاری از
تحلیل گران امکان افزایش تولید این کشور
را محدود ارزیابی کرده اند.

بانک مرکزی ترمز«خلق پول» بانک ها را کشید
کاهش 9درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به بانک
مرکزی از  182هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه 97
به  166هزار میلیارد تومان (معادل کاهش حدود 9
درصد) در پایان بهمن خبر داد .به گزارش خبرگزاری
ایبنا ،اکبر کمیجانی با اعالم این خبر و در خصوص اقدام
بانک مرکزی بــرای کنترل تــورم و سامان دهی اضافه
برداشت بانک ها گفت :پس از اقدامات کارشناسی
صورت گرفته ،دستورالعمل عملیات بازار باز طی هفته
های اخیر از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که
یکی از ابــزارهــای مهم در بــازارهــای پولی اســت و این
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دستورالعمل عالوه بر گسترش خرید و فروش اسناد،
اضافه برداشت بانک ها را نیز کاهش خواهد داد.
▪کاهشبدهیبانکهابهبانکمرکزیچهپیامیدارد؟

در ادبیات اقتصاد پولی ،بدهی بانک ها به بانک مرکزی
یکی از اجزای پایه پولی به شمار می آید .پایه پولی به طور
خالصه ،پشتوانه انتشار اسکناس و خلق نقدینگی توسط
بانک مرکزی است که دولت می تواند از آن در جهت رونق
بخشی هدفمند به بخش های اقتصادی استفاده کند .در
سال های اخیر ،ترازنامه بانک ها به دالیلی از قبیل رقابت
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های ناسالم با موسسات مالی غیر مجاز ،دچــار شکاف
بزرگی بین دارایی و بدهی ها شده است .بانک ها در این
دور باطل شکل گرفته ،به برداشت های غیر مجاز (اضافه
برداشت) از منابع بانک مرکزی دست زده اند که همین
موضوع ،بدهکاری بیشتر آن ها به بانک مرکزی را رقم زده
است .با عنایت به مفید بودن دخالت دولت در اقتصاد از
طریق افزایش هدفمند پایه پولی ،باید گفت روابط ناسالم
یادشده ،فضا را برای اجرای هر سیاست انبساطی پولی
برایدولتازبینمیبرد.ازاینروروندتصفیهاینبدهیها
از یک طرف نشان دهنده حرکت بانک ها به سوی انضباط

...

یادداشت

مالی بیشتر و از سوی دیگر خبر خوبی برای سیاست های
پولی دولت است و ادامه قاطعانه این روند ،از بانک مرکزی
انتظار می رود .البته شایان ذکر است که در صورت اتخاذ
سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی و دولت ،به
کارگیری این سیاست ها بدون در نظر داشتن مجاری
انحراف سیاست از اهداف اصلی( ،مانند نمونه های مشابه
در دولت های قبل) می تواند به تورم های افسارگسیخته
و بحران های دیگر بینجامد .در این زمینه ،هدف گذاری
دقیق و نیز به کارگیری ابزارهای نظارتی بدون اغماض در
نظام بانکی ،از الزامات اجرای این سیاست هاست.

حسین بردبار

economic@khorasannews.com

شرط موفقیت تصمیم جدید ارزی
بانک مرکزی
هرچند بازار ارز کشورمان اندکی ثبات یافته اما بر هیچ
خردمند کارشناسی پوشیده نیست که قیمت های فعلی
ارز در صرافی های پایتخت با واقعیت ها و شاخص های
اقتصادیهمخوانیوتطابقیندارد،حالاینپرسشمطرح
است که چه چیزی می تواند اسب چموش قیمت ها در بازار
آزاد ارز را رام و خرامان کند و آیا بازار متشکل ارزی که به
تازگی بانک مرکزی هیئت مدیره آن را معرفی کرد ،نسخه
عالجوشفابخشیبرایایندردوبیماریاقتصادمانهست
یابهقولدکترحسینصمصامی،اقتصادداندرگفتوگوبا
تسنیم ،یک بحث انحرافی است؟
به تازگی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ودارایی در گفت
وگو با خبرگزاری تسنیم ایجاد بازار متشکل ارزی را یک
بحث انحرافی اعــام کــرده و افــزوده اســت :در این بازار
عرضهکنند های که بیشترین سهم را دارد تعیین قیمت
میکند ،در این صــورت آیا شما اجــازه میدهید صراف
انحصارگر قیمت اسکناس ارز (نقد) را تعیین کند؟ از
طرف دیگر ممکن است بگویند "ما اجازه تعیین انحصاری
قیمت را نمیدهیم" که در این صورت با مفهوم بازار مواجه
نیستیم.
مطالبی که این اقتصاددان مطرح کرده ،قابل تامل است؛
اگر تحقق سازوکارهای شکل دهنده بازار در اقدام اخیر
بانک مرکزی وجود نداشته باشد ،جز این که محملی
بــرای ایجاد یک نــرخ جدید در کنار نــرخ هــای کنونی
ارز شود ،کارکرد دیگری نخواهد داشت اما اگر با این
سازوکار یک بازار تمام عیار با وجود همه عناصر تعیین
کننده آن تشکیل شود می تواند مفید به حال اقتصاد و
تعیین نرخ ارز باشد.
به نظر می رسد برای تحقق این مهم باید عالوه بر صرافان،
از صادرکنندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان
محصوالت پتروشیمی و فوالدی و خصولتی ها درایجاد این
بازار بهره گرفت تا قیمت ارز به مرور تعادل و ثبات بیشتری
پیدا کند.
البته جــای یک تا سه عضو از فعاالن بخش خصوصی ،
پتروشیمی ها و خصولتی ها در هیئت مدیره ای که برای
این بازار معرفی شده اند نیز خالی است و این نکته را نیز
باید بر نکات قابل تامل در شکل گیری این بازار افزودتا
اقدام مثبت بانک مرکزی برای مدیریت هر چه موفق تر
بازار ارز با تشکیل بازار متشکل ارزی محقق شود و بانک
مرکزی بتواند اقتدار مدیریتی خود در بازار ارز را هر چه
بیشتر تقویت کند.
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وجود  ۲هزار دالل مسکن مهر در پردیس
فارس-مدیرعاملشهرجدیدپردیسبااشارهبهاینکهوجود
دو هزار دالل سرپایی مسکن مهر در پردیس موجب ارائه
قیمتهاینجومیدربرخیاوقاتمیشود،گفت:قیمتهای
مسکن مهر شهر جدید پردیس به قیمتهای واقعی نزدیک
شده است ،بنابراین فروش عرصه این واحدها میتواند به
واقعیترشدنقیمتمسکنمهردرشهرپردیسکمککند.
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سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

اتمام پرداخت سود سهام عدالت
 96تا  2ماه آینده
سازمان خصوصیسازی اعالم کرد :پرداخت سود سهام
عدالت عملکرد سال  ۹۶مشموالن سهام عدالت مربوط
به گروههای تحت عنوان «سایرمشموالن» شامل وراث
جدید تعیین تکلیف شده ،مددجویان تغییر وضعیت یافته،
ایثارگران و خانوادههای آنان ،دستاندرکاران امر واگذاری
سهام عدالت ،خبرنگاران ،طالب ،بیماران خاص ،کارکنان
ستادهای نماز جمعه ،خــدام مساجد و اماکن متبرکه،
امامزادهها و حسینیهها ،زندانیان آزاد شده ،تاکسیرانان،
قالی بافان ،کارکنان موسسات خیریه و فعاالن قرآنی طی
روزهای جاری انجام می شود.
در ایــن مرحله حــدود دو میلیون نفر از آخرین ســری از
مشموالن سهام عدالت «سایر گروهها» سود سهام عدالت
خود را در مجموع به ارزش حدود  ۱۶۵میلیارد تومان
دریافت خواهند کرد.
بنا بر ایــن گــزارش تا کنون ســود سهام عدالت مربوط
به مشموالن نها دهای حمایتی شامل کمیته امــداد و
سازمان بهزیستی ،روستاییان و عشایر و کارگران فصلی
و ساختمانی و مشموالن سایر گروههای ذکر شده که در
مجموع تعداد آنان حدود سی و یک میلیون نفر است به طور
کامل پرداخت شده است.
تنها گروه باقی مانده از مشموالن که سود عملکرد سال96
را دریافت نکرده اند ،شامل کارکنان دستگاههای اجرایی،
بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری ،تامین
اجتماعی و نیروهای مسلح است.
تعداد این سهم ها حدود ده میلیون نفر است .این اقشار نیز
پس از دریافت سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی
سازی از شرکتهای سرمایهپذیر و طی دو ماه آینده به مرور
سود دریافت میکنند.
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