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اقتصاد

صادرات نفت ایران به اروپا در  ۴ماهه نخست  ۲۰۱۷با افزایش بیش از  ۶برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل از  ۹.۳۱۶میلیون تن گذشت .جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو
استات) نشان میدهد  28عضو اتحادیه اروپا در  4ماه نخست سال جاری میالدی  9.316میلیون تن نفت خام از ایران وارد کردهاند .به گزارش تسنیم ،واردات نفت این اتحادیه از ایران در  4ماهه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد  6.7برابری داشته است .در ماههای ژانویه تا آوریل سال  2016بالغ بر  1.378میلیون تن نفت از ایران به اروپا صادر شده بود .بر اساس این گزارش ،ایتالیا بزرگترین واردکننده نفت ایران در 4
ماهه نخست  2017شناخته شده است و  30درصد نفت صادراتی ایران به اروپا معادل  2.871میلیون تن به مقصد ایتالیا بوده است .فرانسه نیز در این مدت  2.232میلیون تن نفت از ایران وارد کرده است که معادل 24
درصد نفت صادراتی ایران به اروپا بوده است .این کشور دومین و اسپانیا سومین واردکننده بزرگ نفت ایران در میان کشورهای اروپایی بوده اند .واردات نفت اسپانیا از ایران  1.12میلیون تن معادل  12درصد گزارش شده
است .یونان نیز  1.047میلیون تن نفت از ایران در  4ماهه نخست  2017وارد کرده است.

رشد ۶.۵برابری
واردات نفت
اروپاییها از ایران

آیا با سونامی قیمت مسکن مواجهیم؟

پشت پرده شکست پیشبینیهای بازار مسکن

در حالیکه برخی کارشناسان از آیندهای خطرناک و مبهم
برای بخش مسکن سخن میگویند ،اما برخی کارشناسان نیز
اعتقاد دارند که باید اجازه داد بازار بهتدریج ثبات در عرضه و
تقاضای مســکن را تجربه کند .در طول بیش از چهار سالی
که از رکود مسکن میگذرد ،یکی از موضوعاتی که این بازار
با آن روبهرو بوده ،پیشبینیهای متعدد ،غیرحرفهای و بعضا
آمیخته با تمایالت درونی کارشناســان بود که همواره در دو
جبهه مقابل ادامه رکود و آغاز رونق با یکدیگر در رقابت بودند.
این پیشبینیها که اکثرا با شکســت روبهرو شــده اند ،یا
همواره بر خروج از رکود با شیبی آرام در چند ماه آینده تاکید
دارند یا بر ادامه رکود در ســالهای آینده و سپس رهاشدگی
فنر تقاضای انباشته شده بخش مسکن که به سونامی قیمتها
منجر میشود .پیشبینیهایی که عمدتا چندان علمی نیست
و حتی ممکن اســت با اهدافی همچــون جهتدهی به بازار
مسکن با استفاده از ابزار رسانه طراحی شده باشد.
پیشبینیهای غیر علمی
محمد ســلطانی ،کارشناس ارشــد برنامهریزی مسکن در
گفتگو با مهر درباره علت شکست بسیاری از پیشبینیهای
بازار مسکن در چند سال گذشته ،اظهار کرد :علت عدم تحقق
بسیاری از پیشبینیهایی که به اصطالح کارشناسان اقتصاد
مسکن در سالهای گذشته ارائه داده بودند -و حال در زمانی
که آنها گفته بودند ،با هیچگونه تغییر در وضعیت سابق ،در
حال ادامه همان راه هستیم -این است که این پیشبینیها
یا قائم به تجارب ســابق بازار مســکن و یا وابسته به آمار و
ارقام اعالمی دستگاههای ارائهدهنده آمار اجتماعی ـ اقتصادی
ماننــد مرکز آمار و بانک مرکزی ،بود .وی ادامه داد :آنهایی
که بر اســاس تجارب دورههای رکود و رونق گذشته ،مدعی
اتمام یا امتداد دوره رکود فعلی بازار مسکن بودند ،هرگز متوجه
این قضیه نبودند که هر دوره را باید در شــرایط همان زمانی
بررســی کرد؛ ضمن اینکه اگرچه مسکن قرار است به عنوان
یکی از اجزای اقتصاد خرد بررســی شود ،اما کامال در شرایط
کالن اقتصادی کشــور هضم شده و تاثیرات فراوانی از رکود
سایر بخشهای اقتصادی میپذیرد.
این کارشــناس برنامهریزی مســکن افزود :از سوی دیگر
آنهایــی هم که بر اســاس صرفا آمارهــای اعالمی ،اقدام
به پیشبینی بازار مســکن میکردند نیز شــرایط اجتماعی
و فرهنگــی کشــور را در نظــر نمیگرفتنــد و درنتیجــه
پیشبینیهایشــان از بازار مســکن کامال یکطرفه بود که
شکست این پیشبینیها در حال حاضر و در پایان دوره زمانی
اعالمشده از سوی این کارشناسان ،کامال نمایان شده است.
سلطانی تصریح کرد :مســکن صرفا یک موضوع اقتصادی
نیست ،بلکه در کشور ما مسالهای کامال اجتماعی ،فرهنگی

و سیاسی اســت که از همه شرایط حاکم بر این فضاها تاثیر
میپذیرد .بنابراین بدون در نظر گرفتن این شرایط ،پیشبینی
از آینــده وضعیــت مســکن از پیش محکوم به شکســت
است.
وی مسائلی همچون اشتغال و کاهش یا افزایش موالید به
عنوان مســائل اجتماعی ،تغییر سبک زندگی و عالقهمندی
ایرانیان به زندگی در خانههایی با فضاهای لوکس را به عنوان
نمونهای از مسائل فرهنگی و تاثیر انتخابات ریاست جمهوری
را به عنوان یکی از مســائل سیاسی موثر بر بازار مسکن نام
برد و گفت :همین موارد به عنوان نمونههایی کامال ســاده و
ملموس برای همه مردم نشان میدهد حاشیهها تا چه اندازه
بر متن بازار مسکن اثر دارند ولی کارشناسان ،آنها را در نظر
نمیگیرند.
اثر تغییر سبک زندگی
ســیدمهدی معتمدی ،جامعهشــناس نیز در گفتگو با مهر
اینگونه بیان کرده است ،مسکن به عنوان یک پدیده اجتماعی
«زنده» و پویا باید در نظر گرفته شــود نه یک کاالی خشک
و بی روح اقتصادی که با چند ضرب و تقســیم و حســاب و
کتاب به این نتیجه رســید که مســکن در یک دوره زمانی
مشخص از رکود خارج میشود یا خیر .این مدرس دانشگاه با
بیان اینکه مســکن با پدیدههایی چون ازدواج و حتی طالق،
افزایش یا کاهش جمعیت ،تغییرات نرخ رشد جعیتی ،تغییرات
آماری در تعداد اعضای خانوارها ،رشــد افقی یا عمودی بعد
خانوارها ،تغییرات ســبک زندگی مردم ،تغییر دیدگاه مردم به
مسکن به عنوان سکونتگاه موقت یک نفره و دو نفره یا محل
زندگی خانوادگی طوالنیمــدت و  ...گره خورده ،اظهار کرد:
به هیچ عنوان نمیتوان بازار مســکن را بدون در نظر گرفتن

این چارچوبها پیشبینی کرد .برخی میگفتند بازار مســکن
به قدرت خرید خانوارها وابســته است و چون در حال حاضر
قدرت خرید مسکن خانوارها پایین است ،باید سقف تسهیالت
مســکن افزایش یابد؛ در حالیکه دیدیم علیرغم افزایش ۵
برابری ســقف تسهیالت مسکن نســبت به دورههای رونق
ســابق ،مردم تمایلی به خرید مسکن از خود نشان ندادند؛ در
حالیکه همین خانوادهها برایشان خرید خودروهای خاص که
در جامعه رشک برانگیز باشد را در اولویت برنامههای خود قرار
میدهند .حتی خانوادههایی هم که جزء اقشار متوسط هستند
نیز برایشــان خرید خودروهای گران قیمت در درجه اهمیت
باالتری از مســکن قرار دارد و بسیار دیده شده که تمام توان
اقتصادی خود را بــرای خرید خودروهایی هم قیمت با واحد
مسکونی هم شان زندگی خود مصروف داشتهاند .وی به تغییر
فرهنگ مالکی و فئودالی در طول ســه دهه گذشته اشاره و
بیان کرد :در دهههای شصت و هفتاد که هنوز هم نسلهای
باقی مانده از فرهنگ مایل به مالکی ،زمینداری و بهرهمند
بودن از امالک متعدد بر فرزندان خود حاکمیت داشتند ،خرید
واحد مسکونی اولیه و اصلی و سپس خرید واحدهای مسکونی
دوم و ســوم را در دستور کار زندگی خود قرار میدادند؛ اما از
زمانیکه فرزندان و موالید دهههای شــصت و هفتاد مستقل
شــده و خودشــان برای خود تصمیمگیــری میکنند ،دیگر
خرید مســکن اولویت ندارد؛ بلکه رفتن به سفرهای خارجی،
خرید خودروهای گرانقیمت ،پوشیدن لباسهای با برندهای
مشــهور جهانی و مسائلی از این دســت در اولویت زندگی
آنهاســت و با توجه به اینکه تمایل به فرزندآوری نیز عمدتا
به تک فرزندی ختم میشــود ،زندگی در یک واحد مسکونی
کوچک هم برای آنها کفایت میکند.

عرضه و تقاضا با ثبات است
محمد شــجاعی ،کارشناس ارشــد مدیریت ساخت و ساز
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صحت و ســقم برخی
پیشبینیها از آینده ســاخت و ســاز مسکن مبنی بر کمبود
عرضه و انباشــت تقاضایی که به سونامی قیمتی میانجامد
گفت :بســیاری از سازندگان مســکن عنوان میکنند که نه
تنها بازار مســکن با رکود مواجه است بلکه ساخت و ساز نیز
دچار رکود شــده و این کاهش ناگهانی آمار خانههای ساخته
شــده ،در آینده به دلیل باال بودن تقاضای مسکن به جهش
قیمتی منجر میشــود .این در حالی است که در طول چهار
سال گذشــته بارها این هشدار داده شده بود اما میبینیم که
چهار سال از رکود مســکن میگذرد و هیچ سونامی قیمتی
اتفاق نیفتاد .وی با بیان اینکه قبول دارم که آمار ســاخت و
سازها کاهش یافته ،اما اگر منظور هشداردهندگان این است
که به دوره اوج ساخت و ساز برگردیم ،باید گفت که آن دوره
دیگر تکرار نمی شود؛ اصال همانموقع هم این حجم ساخت
و ساز اشــتباه بود و سبب شد چند سال فرآیند مسکنسازی
متوقف شود چون در حالیکه تقاضایی برای خرید مسکن به
صورت واقعی وجود نداشــت و دالالن بودند که بازار مسکن
را به صورت غیر واقعی ،داغ نشــان میدادند ،سازندگان روز
به روز بر حجم ســاخت و ســاز خود میافزودند؛ در حالیکه
تعداد خانوادههایی که برای سکونت و استفاده واقعی اقدام به
خرید کرده باشــند ،بسیار کمتر بود و عدهای به امید افزایش
قیمت این واحدها در ماههای بعد ،اقدام به خرید انبوه مسکن
میکردند.
شــجاعی ادامــه داد :بنابراین نه زمانی که کل کشــور به
صورت یک کارگاه عمرانی بزرگ درآمده بود عرضه و تقاضا
با هم همخوانی داشتند و نه حاال که به دلیل کاهش ساخت و
سازها ،برخی مدام هشدار میدهند که جهش قیمتی در پیش
رو داریم ،نگاه صحیحی به الگوی عرضه و تقاضا وجود ندارد؛
البته قبول دارم که مســکن کاالیی زمان بر اســت و فاصله
زمانی تمایل برای خرید واحد نوســاز با فرآیند اتمام ساخت و
ساز نسبت به سایر کاالها باالست ،اما این مشکل در تمام دنیا
با استفاده از فناوریهای مدرن صنعت ساختمان برطرف شده
و دیگر نیازی نیســت که برای یک پروژه ساختمانی  ۵سال
زمان هدر داد؛ بنابراین باید اجازه داد تا جریان عرضه و تقاضا
خود دوره زمانی اصالح بازار مســکن را تعیین کنند .اصالح
بازار مسکن به معنی رکود و رونق نیست ،بلکه به معنی تمایل
مردم به خرید واحد مسکونی مورد نیاز خود در هر زمان است؛
آن جریان ساخت
اتفاقی که در همه دنیا رخ داده و به واسطه ُ
و ساز مسکن و فروش واحدهای مسکونی ساخته شده با یک
روند کامال باثبات در جریان است.

توصيه جلب حمايت و دفع مخالفتهای سياسي با برنامههای اقتصادي

چالههای تازه ،پیش روی اقتصاد

خاطره وطنخواه
از سه چالهای که حسن روحانی ابتدای تشکیل دولت یازدهم
نسبت به وجود آنها هشدار داد ،تنها یک مورد ختم به خیر شده
و دو چاله دیگر همچنان باقی اســت .حسن روحانی  7شهریور
 94در کنفرانــس مطبوعاتی گفته بود« :من خطاب به رهبری
هم گفتم که با ســه تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشــده است.
اول بدهیهای دولت قبل ،دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و سوم
مسکن مهر .ما چارهای نداریم جز اینکه این مسکنها را بسازیم
و به مردم ارائه دهیم ».از آن ســه چاله ،بعد از  4ســال فقط
«مسکن مهر» تعیین تکلیف شده است .البته آنطور که مسئوالن
وزارت راه و شهرســازی وعده دادهاند ،این چاله پر دردسر قرار
است تا پایان سال پر شود و پرونده این پروژه پرحاشیه و پر هزینه
برای همیشه بسته شود اما برای دو چاله دیگر ،حکایت همچنان
باقی است .اگرچه دولت از دو سال گذشته به تدریج کار شناسایی
دهکهای باالی درآمدی را آغاز کرده و به تدریج برخی از افراد
را از قطار یارانهبگیران خارج شده اند ،اما هنوز جمعیت بیش از
 70میلیــون نفر هر ماه یارانه  45هزار و  500تومانی را از دولت
دریافت میکنند .این رقم هر ماه برای دولت بار سنگینی است
که بر دوش دستگاهها و بودجه عمومی دولت سنگینی میکند.

منتفیشدن برنامه
ساخت پمپبنزین توسط
خارجیها

حال آنکه در چهارســال گذشــته راهکاری هم برای حل این
مشکل به کار گرفته نشده است .بدهیهای دولت چاله دیگری
اســت که پر نشده است؛ اخیرا بانک مرکزی در گزارشی اعالم
کرد که فقط بدهي دولت به بانكها که در چهار ســال گذشته
موجب قفل شدن منابع بانكها جهت تسهيالت دهي شده ،در
فروردین  ۹۶به بیش از ۲۲۵هزار میلیارد رسیده است .عددی که
هم بانکها و هم بودجه دولت را در فشار قرارداده است.
چالههای تازه تر
به جز دو چالهای که حسن روحانی دوسال پیش از آنها یاد
کرد ،اقتصاد ایران در چهارسال بعدی ،مشکالت بزرگتری هم
پیش رو دارد .در مسیر اصالح ســاختاراقتصاد ،کار ساماندهی
بازار غیرمتشکل پولی از سال گذشته جدیتر شده و بنا به گفته
ولیاهلل سیف تا پایان امسال دیگر هیچ موسسه مالی و اعتباری
غیرمجازی وجود نخواهدداشت .اما باری که این ساماندهی بر
دوش بازار پولی کشور گذاشته از یک سو و ساختار پر از مساله
بانکهای کشــور از سوی دیگر ،سبب شده تا بانکها به چاله
جدید اقتصاد ایران در چهار ســال آینده باشند .هرچند نباید در
این اصالح ساختار وضعیت قرمز صندوقهای بازنشستگی را از
یاد برد .چاله دیگر اقتصاد ایران در چهار سال آینده حتما کمبود
منابع مالی برای ســرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمه تمام

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت گفت« :علت افزایش مصرف
بنزین ،افزایش تولید خودرو و واردات است ».بیژن حاج محمدرضا
رئیس اتحادیه جایگاهداران ســوخت در گفتگو با خبرآنالین گفت:
«در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا با قیمت فوب خلیج
فارس برابر است؛ به طوری که در امارات متحده عربی هم هر لیتر
بنزیــن به قیمت یک درهم که حدود هزار تومان اســت به فروش
میرســد ».او افزود «:قیمت بنزین داخلــی با فوب خلیج فارس ۲
سال است که برابر شده است ».حاج محمدرضا با اشاره به افزایش
مصرف قیمت بنزین در کشور گفت« :در پیک مصرف حتی تراکمی
در جایگاه وجود ندارد و هر ساعتی از شبانهروز میتوان به سهولت
دریافت ســوخت کرد؛ آماری که شــرکت ملی نفت برای افزایش
مصرف بنزین در کشور اعالم میکند ،به دلیل افزایش تولید داخل
خودرو و افزایش واردات خودرو در این سالهاســت ».او همچنین
عنوان کرد« :در حال حاضر دولت هیچ یارانهای بابت فروش بنزین
به قیمت هزارتومان نمی پردازد؛ زمانیکه قیمت بنزین حدود ۴۰۰
تومان بود ،دولت یارانــه میداد ،اما اکنون که با قیمت هزار تومان
عرضه میشــود ،با قیمتهای فوب خلیج فــارس برابری میکند.
درواقع از سال ۹۴یارانههای بنزین جمع شده است ».حاج محمدرضا
در رابطه ورود خارجیها به ســاخت جایگاه بنزین در کشور گفت:
«این موضوع یک کار برندســازی بود و چون در چارچوب قوانین
کشور نبود ،به طور کامل از دســتور کار خارج شد ».او اظهار کرد:
«خارجیها بیشتر عالقه دارند که در تولید و استخراج نفت از میادین
نفتی سرمایهگذاری کنند؛ در حال حاضر هیچ خارجیای در بخش
پمپ بنزین سرمایهگذاری نکرده و حضور ندارد».

خواهد بود .براســاس پیشبینی سازمانهای معتبر بین المللی
بهای نفت به دلیل جنگی که شیل اویلهای آمریکایی در بازار
نفت آغاز کرده اند ،بعید اســت تا دو ســال دیگر به باالی 60
دالر در هر بشکه برسد .از همین رو ،همانطور که برنامه کاهش
وابســتگی بودجه عمومی دولت به نفت در چهار بودجه گذشته
به تدریج اجرایی شــده ،انتظار میرود این رویه ادامه یابد .حتما
قطع وابستگی بودجه به نفت به معنای فشار بر بخش مالیاتی
به عنوان تنها بخش درآمدی ســهل الوصول بودجهای نیست.
اقتصاددانان سالهاست که راهکار حضور فعال بخشخصوصی
در اقتصاد و جذب سرمایهخارجی را به دولت پیشنهاد میکنند.
فعالشدن این دو بخش حتما به رشد اقتصادی بدون نفت منجر
خواهد شد.
دو توصیه در آستانه تشکیل دولت
روحانی هفته آینده بعد از مراسم تنفیذ باید مراسم تحلیف را در
پیشگاه نمایندگان مجلس شورای اسالمی به جای آورد .او  4سال
سخت دیگر را برای ساماندهی اقتصاد کشور در پیش رو خواهد
داشت .چهارسال گذشته برای رئیسجمهور روحانی ،سالهای
ســخت درآمدیبود .قیمت نفت در همان ماههای آغاز به کار
دولت کاهش یافت .دو سال ماراتن مذاکره برای لغو تحریمها را
پشت سرگذاشت .در همه وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی،

کار اصالح ساختار در چهارسال گذشته آغازشد .برخی سازمانها
و وزارتخانهها توانستند در همین چهارسال سازمان خود را چابک
کرده و در ریلی که چشــمانداز  20سال تعیین کرده است ،قرار
بگیرنــد .برخیها اما هنوز راه درازی در پیش دارند .دولت اخیرا
الیحه تفکیک وزارتخانههــای صنعت،معدن و تجارت و راه و
شهرسازی را به مجلس ارسال کرده  ،اما بر این الیحه نقدهای
بسیاری وارد است و به نظر میرسد این الیحه به سرانجام نرسد،
از همین رو کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد میکنند که
پیش از هر اقدامی ،برنامه اصالح ســاختار وزارتخانههای ادغام
شده در دســتور کار قرار بگیرد .قریب به اتفاق اقتصاددانان دو
توصیه به حســن روحانی در آستانه تشکیل دوازدهمین دولت
جمهوری اسالمی دارند؛ نخست با توجه به اینکه در جامعه ايران،
زمينهچيني سياسي براي اجراي تصميمات اقتصادي بسيار مهم
است ،از همین رو كوشش اصلي رئيسجمهور بايد معطوف به
جلب حمايت سياسي و دفع مخالفتهاي سياسي با برنامههاي
اقتصادي دولت باشــد .توصیه دوم ،آزادسازی بازارهای پولی و
بانکی در کنار برداشتن کنترلهای شدید روی بازارهاست که به
ظاهر در جهت حمایت از مصرفکننده است ولی در واقعیت به
تولید لطمه زیادی وارد میکند و موجب افزایش رکود و بیکاری
شده است.

دریافت وام برای پرداخت بدهیهای دولت ،مشکلساز شد

ی وزیری ،مشــاور ارشــد بانک جهانی و 
استاد
محمدتق 
ی کالیفرنیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا
دانشگاه ایالت 
در مورد امکان ادغام موسسات مالی غیرمجاز با سایر بانکها
اظهار داشت :در ایران ابتدا صندوقهای قرضالحسنه کوچک
به وجود آمدند و سپس گســترش پیدا کردند .در این راستا
بانک جهانی و صندق بینالمللی پول و سازمان تعاونیهای
بینالمللی نگرا ن این موضوع شــدند که این صندوقها به
ی ادامه داد:
نوعی ابزاری برای پولشــویی در ایران نشوند .و 

در نتیجه بنده به عنوان کارشــناس بانک جهانی و سازمان
ی بــه ایران آمــدم .در زمان مرحوم
تعاونیهــای بین الملل 
محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی مقرر شد تا همه
صندوقهای قرضالحسنه تبدیل به تعاونی شوند .وزیری با
بیان این که بســیاری از این موسسات عضو بانک مرکزی
ی در نهایت ابزاری شدند
نبودند ادامه داد :این موسســات مال 
برای سرمایهگذاری و جذب ســرمایه غیر مجاز و الزامی بر
اجرای قوانین بانک مرکزی نیز نداشتند .وی با اشاره به یکی

از این موسسات مالی و عدم رعایت قوانین در آن گفت :یکی
از این موسسات با ســپرده سهماهه تسهیالت  ۹۰درصدی
پرداخت میکرد و این نوع مسائل باعث شد تا این موسسات
دچار مشــکل شوند .ویافزود :در دولت قبل ،دولت ،بانکها
را مرکز جذب ســرمایه کرد و برای پرداخت بدهیهای خود
مجبــور به دریافت وام از بانکها شــد .این اتفاق در حالی
رخ داد که دولت میتوانست اوراق قرضه تضمین شده را در
بورس بفروشد.

گذر نقدینگی از  ۱۲۶۴تریلیون تومان

در حالــی حجم نقدینگی به بیــش از  ۱۲۶۴تریلیون
تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته
شده اســت .به گزارش ایسنا ،نقدینگی به عنوان یکی از
متغیرهای کالن اقتصادی طی سالهای گذشته با روندی
رو به رشــد ،شیبها و دالیل متفاوت ،اکنون مرز هزاران
میلیاردی را نیز پشت سرگذاشته است .بر اساس تازهترین
گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی
منتشر کرده است .حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری
به  ۱۲۶۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت .میزان
نقدینگی از  ۱۲۵۳هزار میلیارد تومان پایان ســال قبل با
رشدی معادل  ۰.۹درصد در فروردین ماه همراه شده که
البته این رشد در مقایسه با دوره فروردین ماه سال ۱۳۹۵
به اســفند  ۱۳۹۴که  ۰.۶درصد گزارش شده بود اندکی
رشــد دارد اما در قیاس بازه زمانی طوالنیتر از این مدت
با کاهش همراه است.
این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین

ماه امســال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۳.۷
درصد رشد داشته ،ولی نسبت رشد در فروردین  ۱۳۹۵به
همین ماه در سال  ۱۳۹۴حدود  ۲۹.۶درصد گزارش شده
بود .در این حالت تا حدود شــش درصد از رشد نقدینگی
کاسته شده اســت .اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را
پول و شبه پول تشــکیل میدهد که رشد پول اضافه و
از رشد شبه پول کاسته شــده است .در حال حاضر پول
حدود  ۱۵۵هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل
میدهد که با رشد  ۲۱.۴درصدی نسبت به فروردین سال
گذشته همراه بوده است .این رشد نسبت به  ۱۲.۲درصدی
که برای فروردین  ۱۳۹۵به فروردین  ۱۳۹۴ثبت شده بود
تا بیش از  ۹درصد افزایش داشته است.
در سویی دیگر حجم عمدهای از نقدینگی را شبه پول
که غالب آن سپردههای بانکی است تشکیل میدهد که
در فروردین ماه امســال با رشد  ۲۴درصدی در قیاس با
فروردین ســال قبل به  ۱۱۰۹هزار میلیارد تومان رسیده

است .این میزان رشد نسبت به حدود  ۳۲درصد فروردین
 ۹۵به فروردین  ۱۳۹۴تا هشــت درصد کاهش دارد .در
حالی نقدینگی از ســال  ۱۳۸۰تا کنون تا بیش از ۱۲۰۰
تریلیون و از  ۱۳۹۰تا  ۹۰۰هزار میلیارد تومان رشد داشته
که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناســان نیز بوده
اســت .از چرایی رشــد باالی نقدینگی ،کنترل آن و از
ســویی میزان نفعی که باید اقتصاد از حجم باالی ۱۲۰۰
هزار میلیاردی ببرد .تنگنــای اعتباری بانکها و کاهش
قدرت تسهیالتدهی آنها با وجود نقدینگی  ۱۲۰۰هزار
میلیاردی موضوعی است که گاها در انتقاد به رشد باالی
آن مطرح میشود .موضوعی که بانک مرکزی تاکید دارد
با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپردهها و
نقدینگی در بانکهاست اما نباید این افزایش را با تنگنای
اعتباری بانکها مرتبط دانست چرا که کامال متفاوت بوده
و این رشد لزوما بهمعنای حل مساله کمبود نقدینگی در
شبکه بانکی نیست.
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حاشیه بازار

هدفگذاری برای رشد صادرات خودرو

براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو،
ارزش صادرات خودرو تا ســال  ۱۴۰۰باید
به  ۴.۵میلیارد دالر افزایش یابد .به گزارش
ایســنا ،وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت" را منتشــر کرد
کــه در آن راهبردهای این وزارتخانه برای
توســعه بخش صنعت کشــور پیشبینی
شده است .بخشــی از برنامه راهبردی این
وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه
راهبردی صنعت خودرو" اســت .در برنامه
راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توســعه و گسترش کمی و کیفی صنعت
خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف پیشبینیشده که از جمله آن افزایش صادرات
صنعت خودرو در سالهای آینده است .در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو
پیشبینیشــده که تا ســال  ۱۴۰۰ارزش صادرات صنعت خودرو به  ۴.۵میلیارد دالر
افزایش یابد .این هدفگذاری در حالی است که میزان صادرات خودروسازان در سالهای
اخیر فاصله بســیار زیادی با این هدفگذاری داشــته است .در این وضعیت طبق سند
"اهداف و سیاســتهای توســعه صنعت خودرو در افق  "۱۴۰۴وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شــده اســت.
در این زمینه وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تســهیل و تقویت
زیرساختهای مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوقهای صادراتی و اعطاء
آن متناسب با ارزش افزوده محصوالت صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل است.

رخداد

عراق خواهان افزایش واردات گاز ایران است

معاون وزیر نفت از رسیدن حجم صادرات
گاز به عراق به میزان مورد توافق در قرارداد
و نیز درخواست بغداد برای افزایش واردات
گاز از ایران خبر داد .حمیدرضا عراقی درباره
وضعیت صادرات گاز به عراق ،گفت :میزان
صادرات به بغداد (عراق) به روزانه هفت تا
هشــت میلیون مترمکعب رسیده است .به
گزارش ایرنا ،مدیرعامل شــرکت ملی گاز
ایران افزود :البته عراق درخواســت افزایش
واردات گاز را از ایــران مطرح کرده اســت
که در حال حاضر ،براســاس قرارداد صادر
میکنیم .وی ادامه داد :افزایش تولید گاز از
پارس جنوبی با باالبردن ظرفیتهای کشور ،امکان صادرات بیشتر را فراهم خواهد کرد.
صادرات گاز ایران به عراق ،پس از وقفهای چندســاله در شامگاه  31خرداد امسال آغاز
شد .عراق  2قرارداد واردات گاز از ایران امضا کرده است که با اجرای آنها ،گاز ایران به
شهرهای بغداد و بصره صادر میشود .با توجه به اینکه عراق با کمبود شدید برق روبرو
شــده ،قرار است گاز صادراتی ایران برای تولید برق روزانه نیروگاههای این کشور شود.
بــا توجه به نیاز عراق به گاز طبیعی بــرای مصرف بخش نیروگاهی ،مذاکرات دوجانبه
برای صادرات گاز به بغداد از سال  1389آغاز شد که در نهایت در سال  1392به مرحله
امضای قرارداد رســید .قرار اســت گاز صادراتی ایران برای تامین سوخت نیروگاههای
الصدر و المنصوره بغداد با هدف تولید برق به مصرف برســد .صادرات به بغداد از حدود
هفــت میلیون مترمکعب در روز آغاز شــده اســت که در آینده بــه روزانه  35میلیون
مترمکعب در ســال افزایش مییابد .راهاندازی خط لولــه صادرات گاز ایران به بغداد با
وجود اینکه حدود  2سال قبل در آستانه بهرهبرداری قرار داشت ،به دلیل بروز مشکالتی
مانند حمله داعش به عراق و افزایش ناامنی در مناطقی که این خط لوله از آنها عبور
میکرد ،به تاخیر افتاد .بحران داعش و تداوم ناامنی در مســیر عبور خط لوله صادرات
گاز ایران به بغداد ،مانعی جدی بر ســر راه صادرات گاز به عراق به شــمار میرفت ،اما
با توجه به پیشــرفتهای دولت عراق در شکســت گروه تروریستی داعش در ماههای
گذشته و کاهش نفوذ این گروه تروریستی در شرق عراق و نواحی که خط لوله صادرات
گاز میگذرد ،شــرایط برای راهاندازی این خط لوله آماده شده است .مشکل دیگری که
پیــش روی آغاز صادرات گاز ایران به عراق وجود داشــت ،نوع توافق  2طرف درباره
چگونگی تســویه مســائل مالی بود که قرار بود عراق از طریق گشایش اعتبار اسنادی
(ال.ســی) موانع مالی واردات گاز از ایران را برطرف کند و اکنون به نظر میرســد این
مساله حل شده است .ایران ،همچنین در آبانماه سال  1394قرارداد صادرات گاز را به
بصره امضا کرد که بر اساس آن ،گاز ایران وارد منطقه بصره در جنوب عراق میشود .با
اجرای این قرارداد ،صادرات گاز ایران به بصره با صادرات روزانه پنج میلیون مترمکعب
آغاز میشــود و سرانجام به  ٣٠میلیون متر مکعب در روز افزایش مییابد .اکنون ترکیه
بزرگترین خریدار گاز ایران به شــمار میرود ،اما در صورت اجرای  2قرارداد صادرات
گاز به بغداد و بصره ،عراق این جایگاه را به دســت میآورد .بر اساس قرارداد  25ساله
صادرات گاز به ترکیه ،ایران بــه طور میانگین روزانه  30میلیون مترمکعب گاز به این
کشــور صادر میکنــد اما با بهره برداری کامل از خطوط لولــه صادرات گاز به بغداد و
بصره ،میزان نهایی صادرات گاز به عراق به  40میلیون تا  70میلیون مترمکعب در روز
میرسد که بدین ترتیب ،عراق ،ترکیه را پشت سر میگذارد.

آخرین خبر

خاموشی را جدی بگیریم!
طبــق اعــام ســازمان
هواشناســی از امــروز تا آخر
هفتــه شــاهد ورود یک موج
گــرم هماهنــگ در کشــور
خواهیم بود که همین مساله
احتمال خاموشی در کشور را
افزایش داده و به همین دلیل
مســئوالن برقی هشدارهای
جدی را برای مدیریت مصرف
میدهند .به گزارش ایســنا،
تهدید خاموشــی برای برخی اســتانها جدیتر شده اســت .طبق اعالم
مسئوالن احتمال خاموشی در پایتخت بسیار پررنگ است .در همین راستا
صبوری  -مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران بزرگ  -از کلیه شهروندان
تهرانی خواســت که با توجه به پیشبینی افزایــش دمای هوا در روزهای
آینده ،مصرف برق را در ساعات پیک بار ( ۱۲تا  ۱۶و  ۲۰تا  )۲۳مدیریت
کنند .وی با اشــاره به رشد ساالنه پنج درصدی مصرف برق در کالنشهر
تهران اظهار کرد :در حال حاضر بیشترین مصرف برق مشترکان به دلیل
اســتفاده از وسایل سرمایشــی اســت؛ از این رو تقاضای ما از مشترکان
خانگی ،انتقال استفاده از وسایل برقی پرمصرف به ساعات غیر پیک است
 .به گفته وی از  ۸۷۶۰ســاعت در طول یک ســال فقط  ۴۰۰ســاعت با
اوج مصرف برق مواجه هســتیم و در صورتیکه مشــترکان بخش خانگی
نسبت به مصرف خود حدود  ۱۰درصد صرفه جویی داشته باشند ،میتوان
صنعت برق کشــور را در تامین برق پایدار و جلوگیری از بروز خاموشــی
یاری رســاند .البته این شــرایط تنها محدود به پایتخت نمیشود و سایه
خاموشــی در استانهای دیگر همچون خوزســتان ،مازندران ،کرمانشاه و
ایالم نیزحکمفرماست و طبق اعالم محمودرضا حقیفام  -معاون هماهنگی
توزیع شرکت توانیر  -الزم است که توسط تمام مشترکان خانگی و تجاری
 ۴۰۰۰مگاوات مدیریت مصرف صورت گیرد.

