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ورود جریان نقدینگی از عوامل رشد 
قیمت سهام بانک شهر

مدیر امور سهام بانک شهر با اشاره به علل رشد قیمت 
س��هام این بانک گفت: بانک شهر در حال انجام روال 
عادی عملیات بانکداری است و رخدادی که اثر گذاری 
خاصی بر قیمت سهام داشته باشد رخ نداده که منجر 
به تغییرات هیجانی قیمت س��هام بانک باشد و عمده 
رش��د قیمت، صرفا ناش��ی از جو مثبت حاکم بر رشد 
ارزش س��هام گروه بانک ه��ا و ورود جریان نقدینگی 
به س��هام بانک شهر است.به گزارش مرکز ارتباطات و 
روابط عمومی بانک شهر، حجت اله نجاری با اشاره به 
این که این روز ها صنعت بانکداری از صنایعی اس��ت 
که در بورس با اقبال چش��مگیری روبروست و یکی از 
دالی��ل آن نیز برنامه های اعالمی در خصوص افزایش 
سرمایه های قریب الوقوع برخی بانک ها از محل های 
مختلف اس��ت، گفت: این موضوع و عدم اعالم میزان 
افزایش س��رمایه از سوی برخی بانک ها منجر شده تا 
برخی شایعات در این گروه مطرح و حتی شاهد رشد 

بی دلیل قیمت سهام برخی از بانک ها نیز باشیم.

 قدردانی استاندار مرکزی
 از عملکرد بانک کشاورزی

سید علی آقازاده اس��تاندار استان مرکزی، از عملکرد 
بانک کش��اورزی استان در پرداخت تسهیالت اشتغال 
پایدار روس��تایی  و به صورت ویژه از مدیر عامل بانک 
کشاورزی به خاطر تخصیص اعتبار به طرح های بزرگ 
استان قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت 
بانک کش��اورزی استان مرکزی ، در نشست تخصصی 
کارگروه اشتغال استان که با حضور محمد امید معاون 
توس��عه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ، 
اس��تاندار ، معاونان اس��تاندار و اعضای کارگروه ، روز 
شنبه در محل استانداری مرکزی برگزار شد ، وضعیت 
طرح های اشتغال اس��تان مورد بررسی قرار گرفت و 

عملکرد بانک کشاورزی مورد قدردانی قرار گرفت .

 تبریک بانک پاسارگاد به مناسبت
 قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان 

بانک پاس��ارگاد به عنوان حامی تیم های ملی کش��تی 
ایران، کسب مقام قهرمانی توسط تیم ملی کشتی آزاد 
نوجوانان ایران، در رقابت های آسیایی قزاقستان را به 
اعضای این تیم و ملت ش��ریف ایران صمیمانه تبریک 
می گوی��د و از خداوند منان، س��المتی و موفقیت های 
بیش از پیش برای جامعه ورزش��ی کش��ور خواس��تار 

است.

 امضای تفاهمنامه بانک ملت
 و دانشگاه تربیت مدرس 

بانک ملت و دانشگاه تربیت مدرس با هدف همفکری و 
هم افزایی فعالیت های علمی، پژوهشی، بهره گیری از 
تخصص های علمی، عملی، فنی و تجهیزاتی بین بانک 
و دانش��گاه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، بر اس��اس این تفاهمنامه که 
به امضای دکتر محم��د بیگدلی مدیرعامل بانک ملت 
و دکت��ر محمدتقی احم��دی رییس دانش��گاه تربیت 
مدرس رس��ید، ارتباط منظم، مداوم و س��ازمان یافته 
دو مجموعه از طریق هم��کاری های دوجانبه در امور 
آموزش��ی همچون برگزاری دوره های آموزشی کوتاه 
مدت، کارگاه های آموزش��ی، سمینارهای آموزشی و...  
و امور پژوهش��ی همچون اجرای طرح های پژوهشی، 
پروژه های فنی، آزمایشگاه مدل سازی بانکی و ریسک 
های مالی و... برقرار خواهد ش��د.بر اساس این گزارش، 
اعتبار زمانی تفاهمنامه از تاریخ امضا، به مدت دو سال 
شمسی تعیین شده است و با توافق طرفین، برای سال 
یا س��ال های بعد، قابل تمدید خواهد بود.دکتر محمد 
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در مراس��م امضا و تبادل 
این تفاهمنامه، یکی از دالیل مهم موفقیت های بانک 
ملت را در س��ال های اخیر، توجه ویژه به اصول علمی 
و تخصصی خواند و اظهار داش��ت: این بانک به عنوان 
یکی از بانک های بزرگ کشور با امضای این تفاهمنامه 
در پی ایجاد یک ارتباط منظم و ساختارمند با یکی از 

دانشگاه های معتبر و به نام کشور است.

سککوک، فضای کسب و کار را توسعه 
می دهد

عض��و هیات مدیره بان��ک ملی ایران ب��ا بیان این که 
فض��ای کس��ب و کار در ح��ال تغیی��ر اس��ت، گفت: 
متناس��ب با این تغییر، شکل تعامل بانک ها با فعاالن 
اقتصادی نیز باید تغییر کند و سامانه سککوک، گامی 

در همین راستاست.
 به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مس��عود 
خاتونی در همایش آش��نایی با س��امانه سککوک که 
با حض��ور حمیدرضا فتحی بیرانوند مدیرامور ش��عب 
منطقه یک کش��ور و به همت اداره امور شعب استان 
آذربایجان ش��رقی بانک برگزار ش��د، هدف از طراحی 
این سامانه را ایجاد تغییر در مفاهیم رایج حوزه کسب 
و کار عنوان کرد و افزود: توس��عه فضای کسب و کار، 
گس��ترش تعامالت بی��ن واحدهای عضو و توس��عه و 
ترویج تجارت و معامالت بین اعضا، از سیاس��ت های 

اصلی این سامانه است.

اخبار

روش تامین مالی جدید تعاونی های دانش بنیان 
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تعاون، با تش��ریح نحوه تامین مالی 
جدید برای ش��رکت های تعاونی با فناوری باال، از تضمین بازگشت منابع توسط 

این صندوق خبر داد.
مهدی حس��ین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی روش تأمین 

مالی از طریق خط اعتباری سرمایه گذاری خطرپذیر اظهار داشت: صندوق نوآوری 
و شکوفایی در تفاهم نامه ای با وزارت کار متعهد شد تا خط اعتباری سرمایه گذاری را 

از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به تعاونی ها تخصیص دهد.
وی تاکید کرد: خط اعتباری سرمایه گذاری خطر پذیر )VC( در بخش تعاون برای نخستین 
بار در کشور راه اندازی شده است و تفاوت این روش تأمین مالی با تسهیالت این است که 
در مدل تأمین مالی به روش خط اعتباری خطر پذیر، استفاده کننده از این خط اعتباری 

سهام دار می شود و مدیریت سهام نیز بر عهده همان شرکت خواهد بود.  مهر

پیش بینی رشد ۵ درصدی تولید گوشت در سال جاری 
معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی گفت: پیش بینی می ش��ود تولید گوشت 
قرمز در کش��ور امس��ال ۴ تا ۵ درصد افزای��ش یابد؛ این می��زان تولید ما را به 

خودکفایی گوشت نزدیک تر می کند.
 مرتض��ی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی گفت: پیش بینی می 

شود تولید امسال گوشت نسبت به سال گذشته ۴ تا ۵ درصد رشد کند.
وی افزود: شاهد ما این است که در دامداری ها قیمت دام زنده به شدت پایین آمده 

و با قیمت پایین تری خرید و فروش می شود.
به گفته رضایی میزان کاهش قیمت دام زنده در دامداری ها بیش��تر از ۱۰ هزار تومان 
بوده است و تاثیر آن بر قیمت گوشت بازار باید خودش را نشان دهد.ضمن اینکه وجود 
دالل ها در بازار مانع از کاهش بیش��تر قیمت می شود بطوری که گوشت از دست تولید 

کننده تا رسیدن به مصرف کننده حدود چهار دست می چرخد.  فارس

دولت فربه تر با شکل گیری وزارت بازرگانی 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه تشکیل 
وزارت بازرگانی دولت را فربه تر می کند، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی به مدت 

یک سال و حتی بیشتر هیچ وزارت خانه ای پاسخگو نخواهد بود.
شهباز حسن پور در پاسخ به این سوال که آیا ادعای رئیس جمهور مبنی بر اینکه 

با تش��کیل وزارت بازرگانی ظرف یک هفته معیشت مردم بهبود می یابد، منطقی 
اس��ت یا خی��ر، گفت: مس��ائل اقتصادی آن قدر پیچیده اس��ت که با تش��کیل یک 

وزارت خانه نه طی یک هفته، نه یک س��ال بلکه س��ال ها هم که طول بکشد در معیشت 
مردم تغییری حاصل نخواهد ش��د.  وی افزود: با توجه به صراحت قانون اساس��ی و اصل 
مترقی ۴۴ قانون اساس��ی، دولت به جای بحث های بیه��وده در جامعه باید واگذاری به 
بخش خصوصی را به معنای واقعی انجام دهد. وی افزود: دولت بجای بیان این مس��ائل 

برون سپاری را به درستی انجام دهد.  فارس

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛ 
خ بيكاری  بهار ١٠,٨ درصد ؛ نر

بر اس��اس اعالم مرکز آمار ایران، طب��ق نتایج طرح آمارگیری نیروی  کار و  کار در بهار س��ال ۹۸، بررس��ی نرخ بیکاری افراد ۱۰ س��اله و بیش تر کس�ب 
نشان می دهد ۱۰,۸ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند.

جمعیت ش��اغالن ۱۰ ساله و بیشتر در فصل بهار امسال ٢۴ میلیون و ٣۸٢ هزار نفر بوده 
که نسبت به فصل مشابه سال قبل )بهار ۱٣۹٧( ، ٣٢۱ هزار نفر افزایش داشته است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار س��ال ۱٣۹۸ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد 
۱۰ س��اله و بیش تر نشان می دهد که ۱۰,۸ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار 
بوده اند. بررس��ی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اس��ت که این شاخص، نسبت به 

فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱٣۹٧ (،۱.٣ درصد کاهش یافته است.
در به��ار ۱٣۹۸، ب��ه میزان ۴۰,٦ درصد جمعیت ۱۰ س��اله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال 
بوده اند، یعنی در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررس��ی تغییرات نرخ مش��ارکت 
اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱٣۹٧( ۰.۵ 
درصد کاهش داش��ته است. جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ٢۴ میلیون و 
٣۸٢ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل )بهار ۱٣۹٧( ، ٣٢۱ هزار نفر افزایش 
داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار ۱٣۹۸، 
بخش خدمات با ۴۹,٦ درصد بیش  ترین س��هم اش��تغال را به خود اختصاص داده است. در 

مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣۱,۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ٢۹ س��اله حاکی از آن اس��ت که ٢٣,٧ درصد از جمعیت فعال 
این گروه س��نی در بهار ۱٣۹۸ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد 
نش��ان می دهد، این نرخ نس��بت به فصل مش��ابه در س��ال قبل )بهار ۱٣۹٧( ۱.۸ درصد 

کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در بهار ۱٣۹۸، ۱۰,۰ درصد جمعیت شاغل،  
ب��ه دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با س��اعت بیش تر و…( 

کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند.  مهر 

 در مسیر خودکفایی 
ین ایران رکورد می زند توليد بنز

نفت  وزارت  گذش��ته  سال  ل و توانس��ت در تولی��د بنزین پت�����ر
خودکفا ش��ود و دروازه های واردات این فرآورده 
اس��تراتژیک به کشور را ببندد. اکنون نیز شاهد 
افزای��ش تولید این فرآورده هس��تیم تاجایی که 
در هفت��ه ج��اری باالترین رقم تاریخ��ی تولید 

بنزین در ایران ثبت خواهد شد.
خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت 
نفت طی چند س��ال اخیر بوده اس��ت و بر این 
اساس میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان 
افزایش یافت؛ به طوری که در فاصله س��ال های 
۵٧ تا ۵۹ به طور میانگین روزانه ۱۴ میلیون لیتر 
بنزین در کش��ور تولید ش��ده که این مقدار در 
فاصله س��ال های ۹٦ تا ۹٧ )۹ ماه ابتدای سال( 
ب��ا افزای��ش ۵.۹ برابری به میانگی��ن روزانه ۸٣ 
میلیون لیتر افزایش یافته اس��ت، این در حالی 
است که مصرف روزانه بنزین در کشور نیز رقمی 
در همین حدود را تعقیب کرده است؛ به نحوی 
که در فاصله سال های ۹٦ تا ۹٧ به طور میانگین 
روزانه حدود ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کش��ور 

مصرف شده است.
واردات ای��ن فرآورده در کش��ور ام��ا در فاصله 
س��ال های ۵٧ ت��ا ۵۹ صفر بوده و ب��ه تدریج با 
افزایش تعداد خودروها و رشد زندگی شهرنشینی 

به ٣.٧ میلیون لیتر در روز در فاصله س��ال های 
٦۴ تا ٦٧ رسیده و در فاصله سال های ۸۴ تا ۸٧ 
به باالترین حد خود )۱٦.۸ میلیون لیتر در روز( 
رسیده است و پس از آن با روندی کاماًل کاهشی 
به ٧.٦ میلیون لیتر در روز در فاصله س��ال های 

۹٢ تا ۹۵ )دولت یازدهم( رسیده است.
رقم واردات بنزین در فاصله سال های ۹٦ تا ۹٧ )۹ 
ماهه ابتدای سال( ۵.۹ میلیون لیتر ثبت شده است 
که این رقم به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی از محل راه اندازی فازهای 
سه گانه پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
و دستیابی به خودکفایی در تأمین بنزین مورد نیاز 
کش��ور، ابتدای مهرماه ۹٧ به صفر رسیده و دیگر 

بنزینی وارد کشور نشده است.
اما وزیر نف��ت درباره وضعیت تولی��د بنزین در 
کش��ور، گفته اس��ت: در این هفته مقدار تولید 
بنزین کش��ور از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور 
می کند و ای��ن باالترین رقم تاریخی اس��ت که 

تاکنون داشته ایم.
وی با بیان این که همه فرآورده ها از جمله بنزین 
و گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و سوخت جت در 
کشور به صورت مازاد برای صادرات وجود دارد، 
اظهار کرد: برنامه ریزی جدی برای صادرات این 

فرآورده ها از طریق خشکی و دریا شده است.
از س��وی دیگر کارشناس��ان معتقدند ک��ه ارقام 
سرس��ام آوری که درباره میزان مصرف س��وخت، 
یارانه و قاچاق سوخت منتشر می شود، زنگ خطر 

را درباره وضعیت این فرآورده نفتی و بودجه ای که 
در این زمینه دود می شود، به صدا درآورد و دولت 
را بر آن داش��ت تا راهکاری را برای س��امان دهی 
وض��ع موجود ب��ه کار گی��رد. برای ای��ن منظور 
سناریوهای مختلفی روی میز دولت و مجلس قرار 
گرفت که مهم ترین آن بازگشت کارت سوخت و 
در پی آن س��همیه بندی بنزین بود. در این راستا 
زمس��تان سال گذش��ته، ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد بازگشت کارت 
س��وخت جدی اس��ت و از مالکان خودرو و موتور 
سیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا 

برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
سرانجام طبق اعالم امیر وکیل زاده - مدیر عامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - استفاده 
از کارت س��وخت اجباری شد و عرضه بنزین در 
جایگاه های سراسر ایران از ٢۰ مردادماه امسال 
صرف��اً با ارائه کارت هوش��مند س��وخت خودرو 

امکانپذیر خواهد بود.
اص��الح الگوی مص��رف انرژی در ای��ران به یک 
الزام تبدیل ش��ده و اس��تقرار مدیریت انرژی در 
صنایع مختلف نیز از جمله اقدام هایی اس��ت که 
به بهبود مصرف کمک می کند. بر این اس��اس، 
فرهنگ س��ازی از الزام های بهینه س��ازی مصرف 
س��وخت عنوان ش��ده و ش��رکت بهینه س��ازی 
مصرف سوخت در این راس��تا برنامه هایی را در 
نظر گرفته ت��ا بتوان از این افزایش تولید نهایت 

استفاده را در کشور کرد.  ایسنا 

باج�ه  بان��ک مرکزی در حالی روز  گذش��ته  برای اولی��ن بار در پش�ت 
س��ال ۹۸ گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد 
که در ماه های اخیر از انتش��ار مهمترین آمارهای 

اقتصادی کناره گیری کرده است.
ش��اید اگر این اتفاق در شرایط دیگری رخ میداد، 
این احتمال مطرح می شد که عدم انتشار آمارهای 
بانک مرکزی بنا به اختالف آماری قدیمی با مرکز 
آمار اس��ت ولی موضوع دیگری مانع انتش��ار این 

آمارها از سوی بانک مرکزی شده است.
بنظر می رس��د مش��کل اصلی در عدم انتشار آمار 
بانک مرکزی در ش��اخص و اعدادی اس��ت که از 
س��وی تیم اقتصادی این بانک محاسبه می شود؛ 
معم��والً آمارهای مش��ترک اقتص��ادی بین بانک 
مرک��زی و مرک��ز آمار اختالفی آش��کار دارد و آن 
این اس��ت که شاخص های محاسبه شده در بانک 
مرکزی ع��الوه بر دقیق تر ب��ودن، معموالً باالتر از 

آمار اعالمی از سوی مرکز آمار بوده است.
و به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست 
آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، 
آمار مرکز آمار باشد چراکه معموالً آمار این بخش 

کمتر از واقعیت است.
البته سانس��ور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند 
وقت یک بار رخ می دهد، تکرار تاریخ در دولت های 
مختلف است و این ذات دولت هاست که هر آماری 
را که باب میلش��ان بود منتشر کنند و آمارهایی را 
که عملکردشان را به قضاوت )منفی( می گذارد را 

سانسور کنند.
از مهمترین سانس��ورهای دولت روحانی می توان 
به سانس��ور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره 
کرد که از آذرماه سال ۹٧ صورت گرفته و کماکان 
ادام��ه دارد. آخری��ن تورم اعالمی از س��وی بانک 
مرکزی هر چند دقایقی بیش��تر روی س��ایت این 
بانک قرار نگرفت ولی موجب ش��د تا حداقل برای 
چندماه هم ش��ده مانع انتش��ار آمار از سوی بانک 

مرکزی شود. 
گفته می ش��ود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه 
ش��ده در بان��ک مرکزی، از پاس��تور ب��ه میرداماد 
دس��تور داده ش��د که دیگر آماری از تورم، رش��د 

اقتصادی و... منتشر نشود.
با انتش��ار گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک 

مرک��زی در روز جاری، می ت��وان امیدوار بود که 
دولت رضایت داده تا بانک مرکزی باردیگر انتشار 

آمار اقتصادی را از سر بگیرد.
احتم��ال دارد در هفته های آین��ده بانک مرکزی 
آمار تورم و رشد اقتصادی را نیز منتشر کند؛ البته 

انتش��ار این آمارها منوط به رضایت افرادی اس��ت 
که دس��تور منع انتشار آمارهای اقتصادی را صادر 

کرده اند.
* اختالف مرکز آمار و بانک مرکزی حل نشد؟

هرچند مس��ئوالن بانک مرکزی رسماً این دستور 
توقف را تأیید نکرده اند ولی بعد از آنکه در شش��م 
دی ماه س��ال ۹٧ تورم نقطه به نقطه  ۴٢درصدی 
آذرماه همان س��ال، برای دقایقی روی سایت این 
بانک قرار گرفت و بالفاصله حذف شد، اطالعیه ای 
از بانک مرکزی منتشر و اعالم شد: »بانک مرکزی 
به منظ��ور بررس��ی های تخصص��ی و کارشناس��ی 
دوجانب��ه ب��ا مرکز آم��ار در خصوص ب��ه حداقل 
رس��اندن اختالفات آماری، نرخ تورم را بررس��ی و 

منتشر خواهد کرد«.
از زمان انتش��ار این اطالعیه از سوی بانک مرکزی 
ت��ا امروز، ۸ ماه زمان گذش��ته و به نظر می رس��د 
هنوز اختالفات آماری بان��ک مرکزی و مرکز آمار 
به حداقل نرس��یده که خبری از انتش��ار آمارهای 
ماهانه تورم و اقتصادی و... در س��ایت رسمی این 

بانک نشده است.
اطالعیه عجی��ب بانک مرکزی درحال��ی بهانه ای 
برای عدم انتش��ار آمارهای اقتصادی از س��وی این 
بانک است که اختالف های آماری بین مرکز آمار و 
بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع 

تازه ای هم نبوده است.
اقدام بانک مرکزی غیر قانونی است؟

عدم انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی 
در حقیقت حرکت خالف قانون است چراکه طبق 
بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کش��ور، بانک 
مرکزی موظف به انتش��ار آماره��ای ماهانه تورم و 

رشد اقتصادی و... است.
از مهمترین معایبی که سانسور آمارهای اقتصادی 
بانک مرکزی داشته این است که بسیاری از مردم 
برای انجام امور مربوط به س��رمایه گذاری، تسویه 

بدهی و پرداخت مهریه به مشکل خورده اند.
* محاس��باتی از جمل��ه تأخیر تأدی��ه دیون اعم 
از چ��ک و مهریه و... که برای بخش��ی از مردم از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، براس��اس شاخص 
اعالم��ی بان��ک مرکزی باید ص��ورت بگیرد ولی با 
عدم انتش��ار این آمارها گروه ه��ای زیادی از مردم 

به مشکل خورده اند.
به عن��وان نمونه، افرادی که به هر دلیلی این روزها 
در ح��ال ط��ی فرایند طالق و دریاف��ت مهریه در 
دادگاه خانواده هس��تند از چه مس��یری می توانند 
ارزش روز مهریه خود را محاس��به و مراحل طالق 

را طی کنند؟
یا افرادی که به خاطر چک های برگشتی در زندان 
هستند و قصد تسویه چک را دارند، برای محاسبه 
ارزش روز چک باید محاس��بات آماری را براساس 
آمارهای بانک مرکزی انجام دهند ولی ماه هاس��ت 
که معط��ل ش��ده اند و باید از دادگاه درخواس��ت 
نمایند ک��ه به ص��ورت محرمانه با بان��ک مرکزی 

نامه نگاری داشته باشد.
از آنجایی که تمام سری های زمانی اطالعات کشور 
براس��اس آمار بانک مرکزی اس��ت به هیچ عنوان 
سانس��ور این آمارها از س��وی دول��ت قابل قبول 
نیس��ت و بهتر اس��ت دولتی که مدعی شفافیت و 
رعایت حقوق ش��هروندی اس��ت به این حق مردم 
احترام گزارده و اجازه ازس��رگیری انتشار آمارها را 

بدهد.

شاید پاسخ دولت به این موضوع این باشد که مرکز 
آمار درحال انتش��ار آمارهای تورم و رشد اقتصادی 
و... اس��ت ولی همان ط��ور که فع��االن اقتصادی، 
کارشناس��ان اقتصاد و حتی نهاده��ای بین المللی 
می دانن��د، آمار بان��ک مرکزی به مراتب ش��فاف تر 
و قابل اس��تنادتر اس��ت. زمانی که دولت به جنگ 

اقتصادی اذعان دارد و شعار حمایت از تولید را سر 
می دهد بهتر است که حداقل یک قدم برای تحقق 
این ش��عار بردارد و با ش��فافیت آمارهای اقتصادی 
مس��یر را برای فعاالن اقتص��اد و مردم هموار کند. 
دولت حتماً می داند که حبس آماری هیچ مشکلی 

از مردم حل نمی کند.  تسنیم 

قفل آمارهای بانک مرکزی باز شد

نقدینگی همچنان لجام گسیخته
هزار   ۱,۸۰۰ از  عبور  با  نقدینگی  حجم 
میلیارد تومان، رشد بیش از ۲۳ درصدی 

را در پایان سال تجربه کرده است.
وضعیت  از  مرکزی  بانک  که  آماری    
در  بانکی  سیستم  بدهی های  و  دارایی ها 
این  از  کرد  منتشر  گذشته  سال  پایان 
سال  در  نقدینگی  حجم  که  دارد  حکایت 
به  نسبت  با رشد ۲۳.۱ درصدی   ۱۳۹۷
پایان سال ۱۳۹۶ به ۱,۸۸۲ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
هزار   ۲۸۵ از  بیش  نقدینگی  مجموع  از 
 ۱,۵۹۷ حدود  و  پول  تومان  میلیارد 
)عمدتاً  پول  شبه  تومان  میلیارد  هزار 

سپرده های بانکی( است.
 ۱,۵۲۹ حدود   ،۱۳۹۶ سال  در  نقدینگی 
 ۳۵۳ رشد  که  بود  تومان  میلیارد  هزار 
گذشته  سال  در  را  تومانی  میلیارد  هزار 

به همراه داشته است.
سال  از  نقدینگی  تغییرات  روند  بررسی 
۱۳۹۳ از این حکایت دارد که در مجموع 
 ۱,۱۰۰ از  بیش  گذشته  سال  چهار  در 
نقدینگی  حجم  بر  تومان  میلیارد  هزار 
کشور افزوده شده است. طی این سال ها 
 ۱۳۹۴ سال  در  نقدینگی  رشد  باالترین 
درصد   ۳۰ با   ۱۳۹۳ سال  به  نسبت 

افزایش ثبت شده است.
سال های  طی  نقدینگی  رشد  به  رو  روند 
ادامه  ایران  اقتصاد  در  حالی  در  گذشته 
که  انتقاداتی  به  توجه  با  بارها  که  دارد 
نسبت به این موضوع و آثار آن بر تورم 
مطرح می شود رئیس کل بانک مرکزی تاکید 
کرده که برنامه های ویژه ای برای هدایت 
نقدینگی به ویژه به سمت بازارهای مولد 

در بانک مرکزی وجود دارد. این در حالی 
است که همتی، اخیراً این موضوع را مورد 
علی رغم  که  بود  گفته  و  داده  قرار  توجه 
ویژه  به  و  پولی  شاخص های  باالی  رشد 
نقدینگی، تأمین مالی فعالیت های تولیدی 

همچنان با دشواری مواجه است.
به  مرکزی  بانک  این که  به  اشاره  با  وی 
تأمین  موضوع  حل  برای  طرح هایی  دنبال 
که  مسائلی  از  یکی  است،  دولت  مالی 
توجه  مورد  باره  این  در  باید  بود  معتقد 
منجر  طرحی  هر  که  بود  این  بگیرد  قرار 
به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید 
از  نشود؛  قیمتی  و  تورمی  فشارهای 
نقدینگی  مشورتی  کمیته های  در  این رو 
بسیاری  طرح های  مرکزی  بانک  اعتباری  و 

مورد بررسی قرار گرفته است.
پیش تر  همچنین  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
دو  نقدینگی  هدایت  در  که  بود  گفته 
این که  اول  دارد،  وجود  مهم  موضوع 
بخش عمده ای از حجم نقدینگی هم اکنون 
تبدیل به تسهیالت اعم از تولیدی یا غیر 
تبدیل  بانک ها  خود  توسط  یا  شده  آن 
است  شده  دارایی  از  دیگری  انواع  به 
در  نقدینگی  این که  دیگر  موضوع  و 
بیشترین  که  شود  متمرکز  بخش هایی 

بازدهی را داشته باشد.
به  نقدینگی  هدایت  برای  همتی  نگاه  از 
تولید  بخش  بازدهی  باید  تولید  سمت 
کاهش  کسب وکار،  فضای  بهبود  طریق  از 
خرید  قدرت  رفتن  باال  تولید،  هزینه های 
مردم برای تقاضا و رشد صادرات افزایش 
گذاری  سرمایه  برای  الزم  انگیزه  تا  یابد 

منتهی به رونق تولید ایجاد شود.

نمای نزدیک

۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان   عبور نقدینگی از مرز 

س�یاه نماین��ده ش��رکت ملی نفت  ایران فروش فیزیکی نفت در ط�الي 
بورس را گامی اولیه معرفی کرد و گفت:با نهادینه 
ش��دن فروش فیزیکی،ابزاره��ای مالی جدید را بر 

روی نفت خام ایران فعال خواهیم کرد.
امیرحسین تبیانیان با تشریح سیاست های دولت 
در زمینه عرضه نفت در بورس انرژی گفت: فروش 
فیزیکی نفت در بورس گام اولیه است. هدف اصلی 
این است که سایر ابزارهای مالی از جمله ابزارهای 
کاغذی را برای نفت خام ایران فعال کرده و بورس 

نفت را در سطح بورس های منطقه، فعال کنیم.
وی گفت: فروش فیزیکی در بورس هدف نیست و 
هدف این است که بتوانیم ابزارهای بورسی کشور 
را ارتق��ا دهیم تا از این اب��زار همچون بورس های 

بین المللی دنیا استفاده کنیم.

وی توضی��ح داد: اگ��ر بتوانی��م در یک ب��ازه زمانی 
مش��خص فروش فیزیکی را نهادینه کنیم، ابزارهای 
مال��ی و کاغذی که در بورس های دنیا بر روی نفت 
خام مطرح است و در ایران هم مجوزهای الزم برای 
آن اخذ شده است را فعال خواهیم کرد تا بورس نفت 

ایران همپای بورس های نفت منطقه قرار بگیرد.
نماینده ش��رکت نفت در بورس انرژی گفت: عرضه 
نفت ایران در بورس انرژی از سال ۹٧ به طور رسمی 
و عملیاتی کلید خورد و در ابتدا تعداد عرضه ها محدود 
بود چرا که نیازمند شناس��ایی دقیق نیاز متقاضیان 
بودیم. در انتهای سال ۹٧ بود که عرضه منظم نفت 
خ��ام و میعانات گازی در رین��گ بین المللی بورس 

انرژی در قانون بودجه س��ال ۹۸ کل کشور لحاظ و 
تبدیل به یک قانون الزم االجرا ش��د؛ براس��اس این 
قانون باید نفت خام و میعانات گازی به طور ماهانه در 

رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه شود.
تبیانیان با اعالم اینکه اردیبهش��ت ماه امسال شیوه 
نامه رسمی این عرضه در بورس انرژی از سوی وزیر 
نفت ابالغ ش��د، افزود: ماهانه باید حدود دو میلیون 
بش��که نفت خام سبک، سنگین و میعانات گازی به 
ص��ورت حداقل��ی در بورس عرضه ش��ود. در همین 
راس��تا، تمام تالش خود را معط��وف کرده ایم تا این 
عرضه ها به شکل منظم انجام شود تا بازار و خریداران 
اطمینان یابند که دولت ایران و شرکت ملی نفت در 

عرضه نفت در بورس مصر اس��ت و ای��ن اقدام را به 
عنوان یک سیاست پایدار ادامه خواهد داد.

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی اظهار 
داش��ت: براساس آئین نامه اجرایی، شرایط خاصی را 
برای خریداران در نظر گرفته ایم؛ نخست اینکه فروش 
نفت یا میعانات گازی در ب��ورس انرژی بدون احراز 
صالحیت خریداران انجام می شود؛ به این معنی که 
احراز صالحیت خریداران از نظر فنی در دستور کار ما 
نیست و در صورتی که مشتری بتواند پیش پرداخت 
و تضامین مورد نیاز مالی را انجام ش��ود، محدودیتی 

برای عرضه نفت به مشتری وجود ندارد.
وی تصری��ح کرد: برای مقاصد صادراتی محموله ها 
را نیز محدودیتی وجود ندارد، به جز صادرات نفت 
ای��ران به رژیم صهیونیس��تی که خ��ط قرمز نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.

وی ب��ا تاکید بر اینکه اطالع��ات خریداران حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی نف��ت ایران کامالً محرمانه 
باقی می ماند ادامه داد: البته تمامی اطالعاتی معامالتی 
در بورس انرژی محرمانه هستند اما با توجه به شرایط 
کنون��ی و همچنین برای باال ب��ردن ضریب اطمینان 
خریداران، طی هماهنگی که با سازمان بورس داشتیم، 
اطالعات خری��داران از س��امانه های اطالعاتی بورس 
خارج ش��ده و ش��کل فیزیکی به خ��ود می گیرد. به 
گفته تبیانیان، در راستای ایجاد جذابیت قیمتی، نرخ 
صادراتی نفت ایران به مقصد مدیترانه که ارزان ترین 
نرخ صادراتی برای محموله های نفتی ایران محسوب 
می شود را به عنوان پایه قیمتی قرار داده ایم و مشتریان 
بر اساس این قیمت پایه، قیمت مورد نظر خود را روی 
تابلو اعالم می کنند و در صورت موافقت با قیمت مطرح 

شده تخفیف مورد نظر اعمال می شود. مهر

عرضه نفت در بورس یک تکلیف قانونی است؛
فعال شدن ابزارهای مالی جدید بر روی نفت خام ایران


