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افزایش قیمت نفت
 با ادامه تعدیل عرضه نفت اوپک پالس

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه به دنبال تاکید اعضای اوپک پالس برای 
ادامه سیاســت عرضه نفت، بیش از ۲ درصد گران شــد و بخشی از افت قیمت 
هفته گذشــته را جبران کرد.به گزارش ایرنا، ســویه جدیــد کرونا که یکی دو 
هفته ای است در بازارهای مختلف جهان باعث ایجاد نوسان شده، در بازار نفت 
نیز قیمت ها را دستخوش تغییر کرد.تا آنجا که قیمت طالی سیاه که باالی ۸۰ 
دالر در هر بشــکه بود تا کمتر از ۷۰ دالر نیز ســقوط کرد. با این حال تصمیم 
اوپک پــالس مبنی بر ادامه اجرای توافق کاهــش تولید نفت در ماه های آینده، 
توانست بخشی از این افت قیمت را جبران کند. سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( روز پنجشنبه )۱۱ آذرماه( توافق 
کردند به سیاست کنونی خود مبنی بر افزایش ماهانه تولید نفت پایبند باشند.در 
حالی که اوپک پالس بر این باور اســت که این تصمیم فقط بر اساس بنیان های 
بــازار بوده، اما با توجه به دیدار هفته جاری یک هیات آمریکایی از عربســتان، 
نادیده گرفتن نقش ایاالت متحده در تصمیم این ائتالف دشــوار اســت.بر این 
اســاس، قیمت نفت برنت امروز با رشدی ۲.۱ درصدی به باالی ۷۰ دالر در هر 
بشکه بازگشت و ۷۱ دالر و ۳۸ سنت قیمت خورد.نفت شاخص آمریکا نیز ۲.۳ 
درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۶۷ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش ایرنا، قیمت نفت پس از ســقوط تاریخی در بهار سال گذشته، روند 
صعــودی به خود گرفت و حتی در دوره ای فعاالن این بازار معتقد بودند قیمت 
نفت به سمت سه رقمی شدن حرکت می کند.با این حال مشخص نبودن پایان 
همه گیری کرونا در جهان و شناسایی سویه های جدید این بیماری باعث شده تا 

طالی سیاه در بیشتر روزها در کانال ۷۰ دالری درجا بزند.

کشف ۵۸۶۱ مرکز غیرمجاز استخراج  رمز ارز در کشور 
با کشــف ۷۲ مرکز اســتخراج غیرمجاز رمزارز در یک هفته گذشته، تعداد 
مراکز کشــف شده غیرمجاز کشور به ۵۸۶۱ مرکز رســید که این مراکز برقی 
معادل تولیدیک نیروگاه به بزرگی ۹۰۰ مگاوات را مصرف می کردند.به گزارش 
ایسنا، برآوردها حاکی از مصرف بیش از ۲۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور در 
بخش اســتخراج رمزارز است که برای تامین این میزان باید سه نیروگاه احداث 
شــود. آخرین خبرهــا در این باره حاکی از این اســت که با تالش های صورت 
گرفته و تحلیل های انجام شــده در مصرف شــبکه، در هفته جاری تعداد ۷۲ 
مرکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز در کشور شناســایی شد، ۲۲ درصد از موارد 
کشــف شــده از محل گزارش های مردمی و ۳۵ درصد نیز با استفاده از تحلیل 
الگوی مصرف صورت گرفته بوده  اســت. ۳۴ درصد از دستگاه های کشف شده 
در مراکز صنعتی و ۳۱ درصد نیز در بخش خانگی بوده که سهم عمده ای را به 
خود اختصاص می دهد. همچنین ســهم ۴۳  درصدی ظرفیت های بین ۱۰  تا 
۱۰۰ کیلوواتی نسبت به کلیه کشفیات، نشان دهنده این واقعیت است که طی 
سه هفته اخیر تعداد دستگاه کشف شده به ازای هر پرونده افزایش یافته است. 
تاکنون ۵۸۶۱ مرکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز کشف و تعداد ۲۲۲ هزار و ۶۵۲ 
دســتگاه از این مراکز جمع آوری شده، ظرفیت مصرف این مراکز بیش از ۶۰۰ 
مگاوات اســت که برای تولید این میزان برق باید یک نیروگاه به بزرگی بیش از 

۹۰۰ مگاوات  احداث شود تا برق در محل مشترک به مصرف برسد.

عرضه ۱۸ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به فراخوان 
فروش بلوکی ســهام دولت در شــرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، این 
واگذاری را بزرگترین فروش تاریخ واگذاری های سهام های دولتی توصیف کرد. 
قربانزاده خاطرنشــان کرد: موضوع مدیریــت و دغدغه های مربوط به کارایی و 
بهره وری شــرکت پاالیشگاه شازند نکته درستی اســت. در حال حاضر فقط تا 
ســقف ۱۰ درصد ســهام آن عرضه اولیه خواهد شــد و از این منظر حاکمیت 
شرکتی پاالیشگاه صدمه نخواهد دید.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
اینکه تکالیف قانون بودجه ای مبنی بر واگذاری ســهام به سازمان و صندوق ها 
باعث ایجاد برخی از نگرانی ها شــده است، گفت: سال گذشته حدود ۱۰ درصد 
مالکیت سهام این پاالیشگاه به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل 
شده و امسال هم تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه است که حدود ۱۰ درصد دیگر 
بــه این ســازمان و ۴۵ صدم درصد آن به صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشایر واگذار شــود.  این اقدام اکنون در دستور کار قرار دارد اما 
البته همچنان بیش از ۷۵ درصد ســهام پاالیشگاه در اختیار دولت باقی خواهد 
ماند.معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت: بــه همین منظور تالش کردیم تکالیف 
قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود ۹۰ هزار 
میلیارد تومان را از طریق فروش ســهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ 
بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس از این دست است، این سهام بسیار ارزنده است و ارزش 
واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.رئیس سازمان خصوصی سازی 
به شیوه واگذاری ها اشاره کرد و افزود: برای این اقدام دو حالت وجود دارد و در 
ابتدا می توان به طور بلوکی ۱۸ درصد از سهم دولت به فروش برسد که طبیعتا 
از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری های سهام دولت 
اســت.وی به روش دوم واگذاری تاکید کرد و افزود: این واگذاری را می توان به 
سه بلوک ۶ درصدی تقسیم کرد که با توجه به بزرگی این توافق در حال حاضر 

در حال مذاکره درباره آن هستیم.

مدیر عامل بانک سپه:
با انسجام و عبور سریع از ادغام
 بزرگ و قدرتمند می مانیم 

مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه با انسجام و عبورسریع از ادغام ، بزرگ 
و قدرتمند خواهیم ماند ، مولفه های رویکرد تحول راهبردی بانک را تشــریح و 
تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر آیت اله ابراهیمی در 
گردهمایی سراسری مدیران ارشد بانک سپه که  با شعار » یکپارچگی و انسجام 
بخشــی ســازمانی با رویکرد تحول راهبردی« در سالن همایش های این بانک 
برگزار شد، گفت: حفظ و ارتقای جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور و محیط 
رقابتی نیازمند تالش و مجاهدت آحاد کارکنان و مســئولیت پذیری و شجاعت 
مدیران در صف و ستاد است و با تقویت شاخص های عملکردی بانک سپه باید 
برای همیشه پرچمدار بزرگترین بانک کشــور باشد.دکتر ابراهیمی با اشاره به 
وضعیت عملکردی بانک ســپه در شاخص های  اصلی و مهم بر ضرورت تالش 
همه جانبه ارکان بانک برای تقویت  شاخص ها به ویژه جذب منابع ارزان قیمت، 
وصول مطالبات معوق و پرداخت تســهیالت هدفمند و سودآور تمرکز بر بازار 
و مشــتریان تأکید کرد.وی ضمن تأکید بر لزوم اســتفاده از ظرفیت های بانک 
به ویژه بانک های ادغامی گفت: برای حفظ و افزایش ســهم بازار بانک ســپه در 
بازار پولی کشــور باید از تمام ظرفیت های موجود استفاده شود و تا پایان سال 
جاری تمام شعب بانک سپه به خصوص شعب بانک های ادغامی حد اقل معادل 
رشد نقدینگی کشور در جذب منابع افزایش داشته باشند.ابراهیمی بیان داشت: 
بهبود شاخص های عملکردی بانک ســپه با استفاده از ظرفیت های موجود در 
بانک به ویژه بانک های ادغامی باید در صدر برنامه های عملیاتی صف و ستاد قرار 
گیرد و در این زمینه نباید از اجرای طرح های انگیزشــی غافل شویم.مدیرعامل 
بانک سپه ســودآوری را یکی از موضوعات مهم این بانک متناسب با اندازه آن 
دانست و افزود: کاهش هزینه های غیرعملیاتی نسبت به منابع، قیمت تمام شده 
پول، مطالبات غیر جاری و مدیریت دارایی های منجمد برای تحقق ســودآوری 

در صدر برنامه های بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای بهبود شاخص های عملکردی فعالیت های ارزی با رویکرد 
و شیوه های جدید دنبال می شود و بر اساس برنامه تدوین شده با اختصاص ۳۵۰ 
شعبه و بســیج ظرفیت ها باید مجموع فعالیت های ارزی بانک سپه چند  برابر 
میزان فعلی شــود.دکتر ابراهیمی با اشــاره به اهمیت رشد و ارتقای کارکنان و 
مدیران  گفت: مدیران باید شــرایط و فضای عادالنه  بروز وظهور اســتعدادهای  
کارکنان را برای رشد جانشین پروری فراهم کنند.وی تعامل مستمر با مشتریان 
را از عوامل مؤثر در موفقیت شعب اعالم کرد و گفت: الزاما رشد بانک از طریق 
عدول از مقررات نباید صورت گیرد مدیران مناطق و روسای شعب در چارچوب 
ضوابط و مقررات با رفتار حرفه ای و ایجاد مزیت ، ارتباط موثر و ســرعت عمل 
در اقدامات  می توانند شــاخص های عملکردی خود را بهبود بخشند.مدیرعامل 
بانک ســپه در پایان تصریح کرد: برنامه چهار ســال آینده بانک سپه اسفندماه 
سال جاری با مشــارکت و همفکری مدیران و کارکنان تمام واحدهای بانک در 
سراسر کشور تدوین و سهم هر یک از مناطق برای کمک به ارتقای بانک تعیین 

خواهد شود.

اخبار انرژی

بانک و بیمه

حد هشــدار حدی از قیمت  کاالهای منتخب اســت که 
نوســانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت 
ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس 
افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کاال در 
نظر گرفته شــده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد 

خواهد بود. 
عبور قیمت هــا از این حد بیانگر ضــرورت برنامه ریزی 
خاص برای کنترل قیمت ها اســت.به گــزارش ایلنا،  در 
حالی که رئیس جمهوری شــب گذشــته در ســومین 
گفتگوی تلویزیونی با مــردم اعالم کرد که تورم کنترل 
شــده و رو به کاهش رفته؛ گزارش رسمی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب در مناطق شــهری در آبان ماه امسال 
نشــان می دهد؛ متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقالم 
منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران اســت.اقالمی 
شــامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، 
مرغ ماشینی، شیر پاســتوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر 
ایرانی پاســتوریزه، تخم مرغ ماشــینی، کره پاستوریزه، 
روغن مایع، موز، ســیب، پرتقال، خیــار، گوجه فرنگی، 
ســیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شــکر و چای 
خارجی بســته ای فراتر از حد بحرانی قیمت ها را دارند و 
به ویژه برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم مرغ ماشینی، 
شیر و انواع محصوالت لبنی و روغن مایع، گوجه فرنگی، 
ســیب زمینی و انواع حبوبات امتــداد روند صعودی ماه 
قبل مشاهده می شود و در صورت عدم اصالح سیاست ها، 
افزایــش مجدد قیمت این کاالها دور از انتظار نیســت.
همچنین در این گزارش آمده اســت که متوسط قیمت 
اقالم خوراکی مانند گوشــت گاو یا گوساله و رب گوجه 
فرنگی در محدوده هشــدار قرار دارد و با توجه به شیب 
تند قیمــت رب گوجه فرنگی و افزایــش قیمت گوجه 
فرنگی و صادرات محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی 
وجود دارد. همچنین متوسط قیمت اقالمی مانند گوشت 

گوسفند و پیاز در محدوده مطلوب است.
همچنین حد هشــدار حدی از قیمت  کاالهای منتخب 
اســت که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در 
صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شــد. این حد 
بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت 
هر کاال در نظر گرفته شــده که برای یک دوره یک ساله 

۱۸ درصد خواهد بود.
 عبــور قیمت ها از این حد بیانگر ضــرورت برنامه ریزی 

خاص بــرای کنترل قیمت ها اســت.حد مطلوب هم در 
این گزارش حدی از قیمت کاالی منتخب اســت که با 
توجه به شــرایط کشور، نوســانات قیمت در اطراف آن 
برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رســد. این حد 
بر اســاس افزایش ماهانه حداکثر ۱ درصد برای قیمت 
هــر کاال در نظر گرفته شــده که برای دوره یک ســاله 
۱۲ درصد خواهد بود.براســاس گــزارش وزارت تعاون 
در مقایسه متوســط قیمت اقالم خوراکی در آبان ماه با 
مهر ماه در ۳ قلــم از کاالهای منتخب تغییرات بیش از 
۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت ها در کاالهای 
مربوط به گوجه فرنگی با افزایش ۳۳ درصدی، رب گوجه 
فرنگی با افزایش ۱۳ درصدی و ســیب زمینی با افزایش 

۱۲ درصدی است. 
همچنین مقایســه متوســط قیمت اقــالم خوراکی در 
آبان ماه با مدت مشــابه در سال گذشته نشان می دهد 
بیشــترین افزایش قیمت در اقــالم پنیر ایرانی با افزاش 
۷۹ درصدی، رب گوجــه فرنگی با افزایش ۷۵ درصدی 
و ماســت با افزایش ۷۳ درصدی اســت.در شرایطی که 
بسیاری از اقالم خوراکی از سبد خانوار مردم حذف شده 
شاهد رشد نرخ ارز بازار هستیم که سیگنال افزایش نرخ 

تورم را می دهد و این به معنای خالی شدن سبد خانوار 
به ویژه دهک هــای کم درآمد از حداقل های مواد غذایی 

است.
40 درصد مردم 

دچار فقر غذایی شدند 
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر معیشت 
مردم و سیاســت های دولت ســیزدهم برای بهبود رفاه 
جامعه در این شــرایط اظهار داشت: متاسفانه با توسعه 
فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. امروز دیگر درآمد 
بخشــی از مردم حتی کفاف خرید مواد غذایی برای بقا 
را نمی دهد. باید توجه داشــته باشیم در این دوره دیگر 
بحــث ناتوان بودن مردم برای خرید مســکن، خودرو یا 
حتی موارد خوراکی با کیفیت نیســت بلکه مردم توان 

خرید حداقل های مواد غذایی را هم ندارند. 
کاالهایی مانند مســکن یا ســایر ملزومات افزایش رفاه 
مردم سال ها است که قدرت خرید انبوه مردم خارج شده 
است. مردم در این مدت فقیرتر شده اند و مختصر تولید 
ملــی هم در انحصار و در اختیار عده ای خاص قرار دارد.
افقه با اشــاره به سیاســت دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی گفت:  در این شــرایط عده ای هــم از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی حرف می زنند که این پیشــنهاد، توصیه 
یکسری اقتصاد خوانده هایی است که  درگیر تئوری های 
وارداتی هســتند و قــدرت تحلیل از شــرایط را ندارند. 
متاســفانه نماینده های مجلس، وزرا و مدیران هم اسیر 
ایــن تئوری های ضد تولید و ضد توســعه شــده اند.وی 
افزود: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ســبد خانوار 
مردم، شــرایط معیشــتی مردم بدتر خواهد شد چراکه 
دولت نشــان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و 
مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت ها است موفق 
عمل می کند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقالم 
و کاال است، نمی تواند مدیریت داشته باشد و تجربه یارانه 

۴۵ هزار تومانی تکرار می شود.
افقه ادامه داد: اگر وابســتگی غیرطبیعی تمام بخش ها 
به روابط خارجی ایجاد نشــده بود به طور قطع تجارت 
خارجی کشــورمان در شــرایط طبیعی می توانست به 
بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز 
به صورت غیر طبیعی به نفــت و واردات کاالهای مورد 
نیاز بخش تولید و مصرف وابســته هستیم. در سه سال 
گذشــته ذخایر کشــور هم به امید اینکه با به روی کار 
آمدن دموکرات ها در آمریکا تحریم ها برداشــته می شود 
مصرف شد، از سوی دیگر جناحی که امروز در کشورمان 
امور اداره کشور را در دست گرفته، برای اینکه نشان دهد 
که رای مردم به دولت روحانی اشتباه بود وانمود می کند 
که مشکالت ارتباطی به تحریم ندارد و مشکل از مدیران 

و انتخاب مردم در ۸ ساله گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت مردمی 
برای بهبود رفاه مردم، گفت: حاال در این شــرایط رئیس 
جمهور و کابینه دولت سیزدهم اصرار بر سفرهای استانی 
و بازدیدهای سرزده دارند. سفرهای استانی در شرایطی 
در دوره دولــت نهــم و دهــم انجام می شــد که دولت 
هنوز پــول نفت برای این هزینه ها در اختیار داشــت و 
می توانست در سفرهای اســتانی به بخشی از انتظارات 
مردم پاســخ دهــد و مردم را راضی نگــه دارد اما امروز 
دیگر پولی در بساط نیست که دولت بخواهد با خرج آن 

سفر های استانی داشته باشد.
وی تاکیــد کرد: اتفاقا در میان مدت همین عدم براورده 
شــدن وعده ها و انتظارات مردمی در ســفرهای استانی 
باعث تشدید سرخوردگی ها می شود و حمایت مردمی را 

زودتر از آنچه که فکر می کنند از دست می دهند.  

در صورت عدم اصالح سیاست ها،  تداوم افزایش قیمت ها دور از انتظار نیست

 نرخ ۸۳ درصد اقالم خوراکی فراتر از حد بحران

رئیس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: علی رغم 
آنکه امیدها بر این اســت که با برداشته شــدن تحریم ها شاهد سرمایه گذاری 
خارجی خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی که زیرساخت ها آماده نشود و ریسک 
اقتصادی داخلی مدیریت نشود و امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد 
افتاد.فریال مســتوفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در مورد اظهارات 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر هدف گذاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد 
طی سال آینده اظهار کرد: متاسفانه همیشه ما هدف گذاری های خود را بر مبنای 
برنامه های غیر قابل تحقق می گذاریم. هدف گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی، در 
برنامه ششم هم انجام شده بود ولی در عمل هیچ وقت به آن نرسیدیم.با وضعیت 
فعلی اقتصاد کشــور که با مشــکالت عدیده ای از جمله تحریم های خارجی و 
داخلی، مشکل ارز، قیمت گذاری های دستوری و  غیره رو به روست، همچنین با 
در نظر داشــتن این موضوع که در سال های گذشته رشد منفی داشتیم چگونه 
می خواهیم به یکباره به رشــد ۸ درصدی در اقتصاد برســیم؟وی افزود: بعد از 
برجام از رشد ۱۲ درصدی صحبت شد، این ۱۲ درصد با درنظر گرفتن افزایش 
تولید و صادرات نفت بود. از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت به فروش ۲.۵ 
میلیون بشکه نفت رسیدیم که باعث رشد شد اما این رشد تنها مبتنی بر فروش 
نفت بود و در سال بعد از آن به دلیل نوسانات نرخ ارز و میزان فروش نفت، دوباره 
رشــد منفی را تجربه کردیم. در سال های گذشته هم رشد اقتصاد ما منفی بود. 
باید دید که پیش بینی رشد ۸ درصدی بر چه اساسی صورت گرفته؟ آیا مبنای 
کارشناسی شده ای دارد؟ آیا محاسبات مالی از جمله بودجه و اهداف برنامه های 
توسعه ای برای نیل به این هدف کافی است؟ آیا برنامه مشخصی برای رسیدن 
به رشد ۸ درصدی داریم؟ چراکه رسیدن به این نرخ رشد حتی در اقتصادهایی 
که با موانع رو به رو نیســتند چندان کار ساده ای نیست.رئیس کمیسیون پول 
و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:  با این اقتصاد بیمار و با این حجم از تورم 
و نقدینگی چگونه می خواهیم رشــد ۸ درصدی داشــته باشیم. جز اینکه صرفا 
هدفی زیبا روی کاغذ باشــد نتیجه عملــی و کاربردی در بر ندارد چراکه اصوال 
هدف بر اســاس واقعیات موجود تعیین نشــده و لذا دور از دسترس می نماید. 
امیدوارم که مسئولین نگاه واقع بینانه به برنامه های اقتصادی داشته باشند. این 
کار هم به نفع خودشان و هم به نفع کشور و مردم است.وی با اشاره به مذاکرات 
برجام تصریح کرد: اگر مذاکرات برجام به نتیجه برســد و تولید نفت و صادرات 
آن افزایش یابد، ممکن اســت رشد ۸ درصدی در حوزه نفت داشته باشیم ولی 
برای چنین رشدی در کل اقتصاد باید کل بخش های اقتصاد رشد کنند.مستوفی 
بیان کرد: اگر صادرات نفت ما حتی به ۳ میلیون بشــکه هم برسد، بالطبع رشد 
افزایش می یابد اما به دلیل وابســتگی به نفت باز هم پایدار نخواهد بود لذا باید 
تمرکز را به ســمت صادرات غیرنفتی تغییر دهیم تا رشد اقتصادی با نواسانات 
فروش نفت دچار نواسان عمده نشــود.وی افزود: در این راستا نکته قابل توجه 
این است که تا زیرساخت های کشور اصالح نشود امکان رشد ۸ درصدی عملی 
در زمان کوتاه عملیاتی نخواهد بود. در بلندمدت و با اصالح زیرساخت ها امکان 

چنین رشدی وجود دارد اما اینکه فکر کنیم صرفا با رفع تحریم ها ما به این رقم 
رشــد می رسیم درست نیست و امکان ندارد.مستوفی در ادامه خاطرنشان کرد: 
تاثیر ســرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است. هر کشوری که 
توانسته پیشرفت کند، مدیون سرمایه گذاری خارجی بوده است. سرمایه گذاری 
خارجــی عالوه بر تامین مالی با خود انتقــال تکنولوژی و مدیریت و... را در پی 
دارد. بنابراین ما نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم.رئیس کمیسیون 
پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطرنشان ساخت: این درحالی است 
که ســاالنه مقدار زیادی خروج سرمایه از ایران را شاهد هستیم، اگر ما بتوانیم 

حتی همین سرمایه ها را حفظ کنیم کار بزرگی انجام داده ایم. سرمایه معنوی ما 
تحصیل کرده های ما هستند که ایران را ترک کرده و مهاجرت می کنند. میزان 
ورودی سرمایه گذاری نسبت به پتانسیل کشور، بسیار ناچیز است؛ در چهل سال 
گذشته نیز جذب سرمایه گذاری بسیار ناچیز بوده است. وی در پایان متذکر شد: 
با این حال باید توجه داشت که علی رغم آنکه امیدها بر این است که با برداشته 
شدن تحریم ها شاهد سرمایه گذاری خارجی خواهیم بود ولی این اتفاق تا زمانی 
که زیرســاخت ها آماده نشود و ریسک اقتصادی داخلی مدیریت نشود و امنیت 

سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به عرضه ۳۶ میلیارد 
دالر ارز از ابتدای امســال تاکنون، گفت: در ســال جاری 
دسترســی این بانک و سیســتم اقتصادی کشور به منابع 
ارزی بهبود قابل مالحظه ای داشته است.علی صالح آبادی 
روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران افزود: از نظر ورود ارز به 
کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش بینی من این 
اســت که در آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای ســال تاکنون ۳۶ 
میلیارد دالر ارز عرضه شــده اســت که برابر کل عرضه ارز 
در ســال گذشته بود.وی با بیان اینکه ما دو بازار مهم نیما 
و  متشــکل ارزی در حوزه ارز داریم، اضافه کرد: در سامانه 
نیما صادرکننــدگان ارز خود را عرضه می کنند.رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا دوشنبه )۱۵ آذرماه( 
برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما ۲۲.۴ 
میلیارد دالر و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما ۲۰ 

میلیارد دالر بوده است.  
وی ادامــه داد: از ابتدای ســال تاکنون در مجموع  ۳۶ 
میلیارد دالر ارز برای کل کاالها بخشــی در ســامانه نیما 
و بخشــی در شبکه بانکی تامین شــده که نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است.صالح آبادی گفت: سال گذشته 
کمتر از ۳۶ میلیارد دالر ارز عرضه شــده است در حالی که 
امســال در کمتر از ۹ ماه ۳۶ ملیارد دالر عرضه ارز بانکی، 
نیما و ارز اشــخاص توسط بانک مرکزی عرضه شده است.
وی با بیان اینکه روند عرضــه ارز در بازار خوب و مطلوب 

است، گفت: روز گذشته ۲۳۷ میلیون دالر با نرخ ۲۳ هزار 
و ۴۰۰ در نیما معامله شــده است.رئیس کل بانک مرکزی 
تاکید کرد: تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 
جزو برنامه های جدی بانک مرکزی است و اخیرا جلساتی با 
تشکل ها داشتیم تا بین آنها، اتحادیه ها و واردکنندگانی که 
نیاز به عرضــه ارز دارند ارتباط برقرار کنیم و از این طریق 
بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.وی افزود: یکی 
از ضرورت هایی که به صورت جدی دنبال می کنیم تقویت 
عرضه ارز در بازار با مشــوق هایی اســت که در نظر داریم.
رئیــس کل بانک مرکزی ادامــه داد: همچنین تقاضاهایی 
که ممکن اســت خارج از بازار نیما باشــد را نیز تســهیل 
می کنیم تا از طریق ســامانه نیما ارز خود را دریافت کنند.
صالــح آبادی تصریح کرد: موضوع ثبت ســفارش و تعیین 
منشــا ارز در حوزه واردات موضوع مهمی است که تالش 
می کنیم در تمام مناطق کشــور، ارز از طریق سامانه نیما 
عرضه و تقاضا نیز از این طریق تامین شــود.وی گفت: در 
بازار متشــکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز ۱.۳ میلیارد 
دالر از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره 
مشــابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشــد داشته که این عرضه 
عمدتا توســط صادرکنندگان بوده اســت.رئیس کل بانک 
مرکــزی توضیح داد: در مقررات ارزی آمده اســت که اگر 
صادرکننده ای بخواهد بخشــی از منابع حاصل از صادرات 
را به صورت اســکناس برگرداند مانعی ندارد و می تواند در 
بازار متشــکل ارزی عرضه کند.صالــح آبادی با بیان اینکه 

ارز اصلی کشــور از طریق ســامانه نیما و حجم باال تامین 
می شود، گفت: روز گذشته ۲۳۷ میلیون دالر معامله شده و 
این تداوم دارد و هیچ مشکلی در عرضه ارز در سامانه نیما 
نداریم. دسترسی خوبی به ارزها داریم و نیازها از این بازار، 
قابل تامین می شود.وی افزود: در عرضه ارز صادرکنندگان 
در نیما نیز که ۷۰ درصد رشــد داشته روند خوبی داریم و 
در ماه های آینده وضعیت خوبی را در بازار حواله و اسکناس 

خواهیم داشت و مشکلی برای تامین ارز نداریم.
پرداخت ۱.۵ میلیارد دالر
برای واردات واکسن کرونا

وی تاکید کرد: در کمتر از ۹ ماه گذشــته ۱۱ میلیارد 
دالر ارز برای واردات کاالی اساسی و دارو تامین شده و این 
رقم عالوه بر واردات واکســن کرونا بوده است.صالح آبادی 
افزود: ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات واکسن کرونا پرداخت 
شــده است و مشکلی در این زمنیه نداریم.رئیس کل بانک 
مرکزی افزود: ۱۱ میلیــارد دالری که برای واردات کاالی 
اساسی توســط بانک مرکزی تامین شده بیش از رقم کل 
سال گذشته است و هم اکنون نیز مشکلی برای تامین ارز 
کاالهای اساسی نداریم.وی در خصوص نرخ تورم نیز گفت: 
یکی از موضوعات مهم نرخ تورم اســت و سال گذشته و در 
دوران آغاز فعالیت دولت جدید، نرخ تورم در کشور باال بود.
صالــح آبادی گفت: اما در دو مــاه اخیر نرخ تورم نقطه به 
نقطه در حال کاهش بوده و این به معنای این نیســت که 
تورم نداریم، تورم داریم ولی رشد تورم کاهش یافته است.

وی افزود: در مهر و آبان ماه تورم نقطه به نقطه ۱۳.۹ درصد 
کاهش داشــته است و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز نزولی شده و 
۲.۵ واحد درصد کاهش یافته است.رئیس کل بانک مرکزی 
با اشــاره به رشــد پایه پولی گفت: رشد پایه پولی در سال 
۹۹ برابر ۳۰.۱ درصد و ســهم خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی در رشــد پایه پولــی ۳۴.۸ واحد درصد بوده 
اســت یعنی بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص 
دارایی خارجی بانک مرکزی رخ داده است.وی افزود: این به 
معناست که بانک مرکزی ارزهایی را با نرخ نیمایی به دولت 
پرداخت می کرده در حالی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بازار 
عرضه می شده است،رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال 
در هشــت ماهه رشد پایه پولی ۱۷.۸ درصد بوده است که 
سهم خالص دارایی خارجی ۶.۵ واحد درصد بوده است که 
این امر حاکی از این اســت که سهم افزایش خالص دارایی 
خارجی در مقایسه با سال گذشته خیلی کمتر بوده است.

وی در خصــوص برنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
تورم، گفت: در نظر داریم رشد ترازنامه بانک ها را مدیریت 
کنیم.صالح آبادی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به صورت 
مــداوم ترازنامه ها را رصد می کنــد و بانک هایی که آن را 
رعایت نکنند با افزایش سپرده قانونی مواجه می شوند.وی 
تاکید کرد: یکی از موضوعات جدی در راستای کنترل خلق 
پول، این است که خلق پول توسط بانک ها را کنترل کنیم و 
یکی از ابزارهای آنها رشد ترازنامه بانک هاست که به صورت 

جدی دنبال می کنیم.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:

رشد ۸ درصدی هدفی زیبا روی کاغذ است

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

عرضه ۳۶ میلیارد دالر ارز از ابتدای امسال
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