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وزير نفت در وين 
گفت: درخواست     نفت

ما از رئي�س اوپك براي ط�رح موضوع تحريم 
نفتي ايران در اجالس اوپك و لزوم حمايت ساير 
توليدكنندگان از سوي رئيس اوپك رد نشده و 
در اجالس روزجمعه حتمًا طرح خواهد ش�د. 
به گ��زارش »فارس«، بي��ژن زنگن��ه وزير نفت 
ايران، در حاشيه اجالس اوپك در پاسخ به سؤال 
خبرنگاري كه پرسيد، درخواست شما از رئيس 
اوپك درباره طرح موضوع تحريم نفتي ايران در 
اجالس اين هفته اوپك رد ش��ده اس��ت، گفت: 
 درخواس��ت ما از س��وي رئيس اوپك رد نشده و 
قرار اس��ت، موضوع تحريم نفتي ايران از س��وي 
امريكا و لزوم حمايت كشورهاي توليدكننده در 

اجالس روز جمعه طرح شود. زنگنه تأكيد كرد: 
اين موضوع در قالب پراسيجر يا آلترناتيو مطرح 
مي شود، ولي به هر حال اين موضوع در اجالس 

روزجمعه حتماً مطرح خواهد شد. 
وي گفت:  ونزوئال نيز هم  چنين درخواستي كرده 

و كشورهاي ديگر هم از آن حمايت كرده  اند. 
وزير نف��ت ايران افزود: خواس��ته ما اين اس��ت 
كه از نفت اس��تفاده ابزاري نش��ود و از آن عليه 

توليدكنندگان نفت استفاده نشود. 
زنگنه در پاسخ به پرسش ديگري هم گفت:  ما در 
صورت اعمال تحريم ه��ا تالش مي كنيم حداقل 

كاهش در توليد و صادرات را داشته باشيم. 
پيش از اين زنگنه وزير نفت اي��ران طي نامه اي 
از رئيس اوپك و براس��اس مفاد اساسنامه اوپك 
درخواست كرده بود تا موضوع تحريم نفتي ايران 
و لزوم حمايت س��اير توليدكنندگان را به عنوان 

دستور كار جلسه 22ژوئن اوپك قرار دهند. 
رسانه هاي خارجي مدعي شده اند، رئيس اوپك 
درخواست وزير نفت ايران مبني بر طرح تحريم 
نفتي ايران در نشس��ت اوپك در ماه ژوئن را رد 
كرده است و احتمال طرح آن را براي نشست آتي 

امكان پذير دانسته است. 

زنگنه در حاشيه اجالس اوپك عنوان كرد 

تحريم نفتي ايران در دستور کار اوپك

 احتمال معافيت صادركنندگان خصوصي مهران   ابراهيميان
از ورود ارز به »نيما«

رئيس سازمان توسعه تجارت عنوان كرد، در حال حاضر در ستاد 
اقتصادي دولت موض�وع ۲۰ درصد گروه هاي كاالي�ي كه خارج از 
محصوالت پتروشيمي و معدني بوده و الزامي براي واردكردن ارز 
حاصل از صادرات اين بخش به سامانه نيما وجود ندارد، مطرح است 
و بايد بررسي شود كه اگر ارز صادراتي اين گروه از كاالها در بازار 
آزاد عرضه و مبادله شود، چه ميزان روي نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. 
به گزارش »ايس��نا«، در سي و نهمين جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق 
تهران، معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان 
توسعه تجارت، با ارائه گزارشي از تجارت خارجي كشور، عملكرد سامانه 
نيما را تشريح كرد. رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه طبق 
دستورالعملي كه ابالغ شده است، صادركنندگان ۴۶۰قلم كاالي نفتي 
و پتروشيمي بايد طي مهلت ش��ش ماه ارز صادراتي خود را در سامانه 
نيما عرضه كنند، گفت: شايد نياز به تجديدنظر براي كاهش اين مهلت 
زماني وجود داشته باشد، چراكه در حال حاضر در سامانه نيما با انبوه 
تقاضا براي ارز و عرضه محدود آن مواجه است. مجتبي خسروتاج در اين 
نشست با تشريح تجارت خارجي كشور اظهار كرد: در سه ماهه نخست 
س��ال جاري نزديك به 11/5ميليارد دالر ص��ادرات غيرنفتي صورت 
گرفته است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان دهنده رشد 
21درصدي است. وي افزود: ارزش واردات قطعي در سه ماهه نخست 
سال جاري نيز 9/9ميليارد دالر بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه 
در سال گذشته 5/۶ درصد كاهش داش��ته است. خسروتاج همچنين 
تأكيد كرد: تا 2۸خرداد ماه سال جاري 2۸ميليارد دالر ثبت سفارش 
صورت گرفته، اما اين ثبت سفارش ها تا زماني كه تبديل به تخصيص 
ارز در شبكه بانكي يا سامانه نيما نشود، واردات قطعي به شمار نمي آيد؛ 
چراكه اساس واردات، غير از ثبت سفارش تخصيص بانكي نيز هست. 

وي با بيان اينك��ه در حال حاض��ر ۸۰ درصد ارز صادراتي كش��ور در 
گروه هاي صادراتي مشخص، از طريق سامانه نيما عرضه  مي شود، افزود: 
براساس بخشنامه وزير صنعت، معدن و تجارت، فهرست ۴۶۰ قلم كاال 
در حوزه محصوالت پتروشيمي و معدني تعيين شده است كه ارز حاصل 

از صادرات اين اقالم بايد به سامانه نيما وارد شود. 
خسروتاج با اشاره به اينكه طبق دس��تورالعملي كه ابالغ شده است، 
صادركنندگان اين ۴۶۰ قلم كاال بايد طي مهلت شش ماه ارز صادراتي 
خود را در سامانه نيما عرضه كنند، گفت: شايد نياز به تجديدنظر براي 
كاهش اين مهلت زماني وجود داش��ته باشد، چراكه در حال حاضر در 

سامانه نيما با انبوه تقاضا براي ارز و عرضه محدود آن مواجه است. 
معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت به آخرين آمار ارز مبادله 
شده در سامانه نيما اشاره كرد و افزود: در سامانه نيما تا تاريخ 22 خرداد 
س��ال جاري، معادل حدود ۷5۰ميليون يورو، درهم از صادركنندگان 
خريداري شده، در حالي كه ميزان مبادله يورو و دالر نيز در اين سامانه به 
ترتيب معادل ۴2۴ ميليون يورو و 25۰ ميليون يورو بوده كه در مجموع 
حدود 1/5ميليارد يورو طي 1/5 ماه اخير در سامانه نيما ارز مبادله شده 
است. خسروتاج از فعاالن اقتصادي خواست تا از قضاوت هاي يك جانبه 
بپرهيزند و گفت: برخي توصيه كرده اند كه دولت، مكانيسم بازار را براي 
ارز به رسميت بشناسد و البته اين انتقاد هم شنيده شد كه چرا نرخ ارز 
از 3 هزار تومان به ۷ هزار تومان رسيد. ما راه ميانه را برگزيديم و اعالم 
كرديم كه ۸۰ درصد فرآيندها از طريق سامانه نيما انجام شود و 2۰ درصد 
را به بازار آزاد بس��پاريم. همچنين از س��ويي گفته  مي شود كه دولت 
نيازهاي ارزي را ناديده گرفته و از ديگر سو اين پيشنهاد مطرح  مي شود 
كه ارز مسافري حذف شود. در شرايط فعلي، بسياري از اقتصاددانان قائل 

به دخالت دولت در بازار ارز هستند. 
............................................................................................................................

معاون وزير راه و شهرسازي اعالم كرد 
پيشرفت ۹۱درصدي قطعه اول آزادراه 

تهران – شمال    
معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است: با توجه به فضاي مثبت و 
زنده اي كه در سرتاسر كارگاه آزادراه تهران – شمال به وجود آمده، 
اين پروژه در كوتاه ترين زمان ممكن به بهره برداري خواهد رسيد. 
به گزارش »ايس��نا«، خيراهلل خادم��ي اعالم كرد: قطعه نخس��ت آزادراه 
تهران – شمال به پيشرفت 91درصدي رسيده و در حال حاضر كار روي 
آن در حوزه روسازي و تأسيسات ادامه دارد. با توجه به اينكه نصب برخي 
از تأسيسات مورد نياز به تكميل روسازي احتياج خواهد داشت، كار در اين 
حوزه ظرف هفته هاي آينده ادامه دارد. وي درباره آخرين وضعيت ساخت 
قطعه دوم آزادراه تهران – شمال نيز توضيح داد: اين قطعه نيز خوشبختانه با 
وجود آنكه تنها يكسال از كلنگ زني اش گذشته، پيشرفت خوبي داشته و به 
21/5درصد پيشرفت رسيده است. در حال حاضر كار در بخش هاي مختلف 
اين قطعه ادامه دارد. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به پيگيري ساخت 
تونل البرز در قطعه دوم اين آزادراه تصريح كرد: اين تونل كه طوالني ترين 
تونل جاده هاي ايران به حس��اب آمده و يك��ي از پيچيده ترين پروژه هاي 
عمراني كشور است، در مراحل پاياني حفاري خود به سر مي برد. به گفته 
خادمي از ۶۴۰۰متر طول تونل البرز تنها حفاري 2۰۰متر آن باقيمانده كه 
در صورت نهايي شدن تا دو ماه آينده رسماً مراسم پايان حفاري اين تونل 
برگزار خواهد شد. وي عدد مورد نياز براي تكميل قطعه دوم اين آزادراه را 
هزار و 5۰۰ميليارد تومان قلمداد كرد و گفت: در صورت رسيدن منابع الزم 
قطعه دو ظرف يك برنامه چهارساله به بهره برداري خواهد رسيد. مديرعامل 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور درباره آخرين وضعيت 
قطعه سوم آزادراه تهران – ش��مال نيز توضيح داد: بنياد مستضعفان كار 
ساخت اين قطعه را پيگيري مي كند و در حال حاضر شرايط براي جذب 
فاينانس از كشورهايي مانند كره جنوبي و چين يا حتي فاينانس از منابع 

داخلي در دستور كار اين بنياد قرار دارد.

آيا آمارها و متغيرهاي اقتصاد در ايران درست گزارش مي شوند؟!

 توليد پول در بانک ها 
نقدینگی را به ۱600ميليارد تومان نزدیک كرد

حجم كل نقدينگي 153۰هزار ميليارد تومان است يا حدود 16۰۰هزار ميليارد تومان؟!

عب�ور حج�م نقدينگ�ي كل كش�ور از تولي�د 
ناخال�ص داخل�ي ب�ه معن�ي تولي�د ب�دون 
پش�توانه ري�ال در ش�بكه بانك�ي اس�ت.

مقامات بان��ك مركزي در ش��رايطي حج��م پايه 
پولي )پ��ول پرقدرتي كه چاپ��ش در انحصار بانك 
مركزي است( را 21۴هزار ميليارد تومان و ضريب 
فزاينده نقدينگي )پول توليدش��ده توسط بانك ها 
و مؤسس��ات( را ۷/2۴درصد عن��وان كرده اند كه 
حاصلضرب اين دو عدد حج��م كل نقدينگي )كل 
قدرت خريد ناش��ي از ان��واع پ��ول( را در محدوده 
هزار و ۶۰۰هزار ميليارد توم��ان انعكاس مي دهد. 
با اين حال، معاون اقتص��ادي بانك مركزي حجم 
كل نقدينگي كش��ور را در پاپان سال 9۶ تنها هزار 
و 53۰هزار ميليارد تومان عنوان كرده است كه اين 
اختالف ۷۰هزار ميليارد توماني هم اكنون بين دو 

آمار فوق محل سؤال است. 
به گزارش »جوان«، به اعتقاد اغلب اقتصاددان ها، 
در كش��ورهاي توس��عه يافته تورم يك پديده اي 
است كه عمدتاً از دنياي پول و مشتقات پولي رقم 
مي خورد. حال در كشور در حال توسعه اي همانند 
ايران كه بي شك ريشه تورم از اقدامات و تحوالت 
بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات پولي و به ويژه 
بودجه و ماليه مهم ترين بازيگ��ران اقتصاد ايران 
يعني دولت، مجموعه هاي وابس��ته و بخش هاي 
عمومي غيردولتي نشئت مي گيرد، انتشار گزارش 
و آمارهاي صحيح و بي نقص از سوي مركز آمار و 

بانك مركزي بسيار قابل مالحظه است. 
روز سه ش��نبه هفته جاري پيم��ان قرباني معاون 
اقتصادي بانك مركزي به اج��زاي نقدينگي )كل 
قدرت خريد ناش��ي از انواع پول( س��ال 9۶ اشاره 
كرد و گف��ت: در پايان س��ال 9۶ نقدينگي به هزار 
و 53۰هزار ميليارد تومان رس��يد ك��ه پايه پولي 
)پول پرقدرت كه چاپ��ش در اختيار بانك مركزي 
است( 21۴هزار ميليارد تومان بوده است و ضريب 
فزاينده نقدينگي )پول توليد شده توسط بانك ها و 
مؤسسات( نيز ۷/۴۴درصد بوده است. ضرب دو عدد 
21۴هزار ميليارد تومان )پايه پولي( و ۷/۴۴)ضريب 
فزاينده پولي( در هم حجم نقدينگي كل كشور را 
در محدوده هزار و 592 هزار ميليارد تومان گزارش 
مي كند. با اين حال در كمال تعجب معاون اقتصادي 
بانك مركزي حجم كل نقدينگي ايران را هزار و 53۰ 
هزار ميليارد تومان اعالم كرده است كه حدود ۶۰ 

تا ۷۰هزار ميليارد توم��ان اختالف بين اين دو رقم 
وجود دارد و اين پرسش هم اكنون ايجاد شده است 

كه كدام يك از آمارهاي فوق درست است؟!
   نگاهي به اجزاي پولي در دولت احمدي نژاد

گفتني است حاصلضرب پايه پولي )پولي كه در بانك 
مركزي توليد مي شود( با ضريب فزاينده پولي )پولي 
كه در بانك ها و مؤسسات توليد مي شود( حجم كل 

نقدينگي را در اقتصاد گزارش مي كند. 
به طور نمونه در دولت محمود احمدي نژاد پايه پولي 
بانك مركزي حدود 95هزار ميليارد تومان بود كه 
حاصلضربش با ضري��ب فزاينده پول��ي كه حدود 
5درصد بود، حجم نقدينگي را در محدوده 5۰۰هزار 

ميليارد تومان انعكاس مي داد. 
   اجزاي پولي در دولت روحاني 

هم اكنون به گفته پيمان قرباني، پايه پولي 21۴هزار 
ميليارد تومان و ضريب فزاينده پولي ۷/۴۴درصد است 
كه حاصلضرب اين دو حجم كل نقدينگي را در محدوده 
هزار و ۶۰۰هزار ميليارد توم��ان انعكاس مي دهد، اما 
معاون اقتصادي بانك مرك��زي حجم كل نقدينگي را 
حدود هزار و 53۰هزار ميليارد تومان اعالم كرده است. 
بي شك بانك مركزي و معاونت محترم اقتصادي اين 

بانك توضيحاتي در ايران رابطه خواهد داشت و شايد 
مالحظات و مواردي در اين ارتباط وجود داشته باشد 
كه از نظر نويسنده پنهان مانده است. از اين رو جا دارد 

بانك مركزي در اين رابطه شفاف سازي كند. 
   كدام آمار صحيح است

در اين ميان نكته قابل تأمل تر آن است كه چه حجم 
كل نقدينگي را بنا ب��ه اظهارنظر مديركل اقتصادي 
بانك مركزي هزار و 53۰۰ هزار ميليارد تومان در نظر 
بگيريم و چه حدود هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان، 
بايد عنوان داشت كه حجم كل نقدينگي براي اولين 
بار از توليد ناخالص داخلي كشور باالتر زده است كه 
رويداد عمالً عارضه چاپ بدون پشتوانه پول در شبكه 
بانكي ايران را به نوعي تأييد مي كند. اين موضوع مورد 

توجه خبرگزاري فارس قرار گرفته است. 
  نقدينگي فراتر از توليد ناخالص داخلي

ارقام نقدينگي و تولي��د ناخالص داخلي به ماخذ 
بانك مركزي گوي��اي عبور حج��م نقدينگي از 
توليد ناخالص داخلي است. به طوري كه نسبت 
نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در پايان سال 
گذشته به 1۰3/3درصد رس��يده است. بررسي 
نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نشان 

مي دهد، اين نسبت از ۶3/2درصد در سال 91 به 
1۰3/3درصد در سال 9۶ رسيده است.

در اين ميان در حالي كه در س��ال ۸5 حجم توليد 
ناخالص داخلي 22۶هزار ميلي��ارد تومان و حجم 
نقدينگي حدود 12۸هزار ميليارد تومان بود و نسبت 
نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در اين س��ال در 
مرز 5۷درصد قرار داش��ت، اين نسبت در سال 9۶ 
از 1۰3درص��د هم عب��ور كرد كه نش��ان از جهش 
بي ضابطه نقدينگي بدون افزايش رشد اقتصادي و 
تقويت توليد كاال در اقتصاد دارد. گفتني است توليد 
ناخالص داخلي در سال 9۶ حدود هزار و ۴۸۰هزار 
ميليارد تومان گزارش شده كه حجم كل نقدينگي 
در اين س��ال بين هزار و 53۰ تا ه��زار و ۶۰۰هزار 
ميليارد تومان ارزيابي مي شود. از مهم ترين داليل 
عبور نقدينگي از توليد ناخالص داخلي، تخليه نشدن 
اثرات تورمي رشد نقدينگي در سال هاي اخير است. 
با توجه به باال بودن نرخ س��ود بانكي، بخش عمده 
نقدينگي به تقاضا تبديل نشد و اين پديده باعث شد، 
نقدينگي خلق ش��ده منجر به تغيير سطح عمومي 
قيمت ها و رشد اسمي توليد ناخالص داخلي نشود. 

   دولت به جاي تهديد شفاف سازي كند
مدت ها است كه متغيرهاي اقتصادي با ترديدهايي 
روبه رو اس��ت و وقتي نق��دي هم ب��ه آمارها وارد 
مي ش��ود مقامات دولتي منتقد را به تشكيك در 
آمارهاي اعالمي دولتي متهم مي كنند. در حالي 
كه اينگونه مواجهه با انتق��اد در هيچ كجاي دنيا 
معمول و مرسوم نيست، آن هم از سوي دولتي كه 

دم از آزادي بيان و نقدپذيري مي زند. 
   تورم واقعي ايران چقدر است؟

در اين ميان، اخيراً »اس��تيو هانكه«، اقتصاددان 
امريكايي كه متخصص در موضوع ابر تورم يا تورم 
حاد اس��ت، تورم ايران را حدود ۸۰درصد ارزيابي 
كرده است كه اين عدد با تورم اعالمي بانك مركزي 
حدود ۶5درصد اختالف دارد. اين در حالي است 
كه اديب يكي از اقتصاددانان ايراني در گزارش��ي 
مدعي شده بود سپرده گذاران بانكي توهم دريافت 
سود دارند. اين بدان معني است كه تورم اعالمي در 
كشور جامع نيست و سود دريافتي سپرده گذاران 
بانكي نه تنها تورم عمومي را پوشش نمي دهد، بلكه 

از قدرت خريد آنها نيز كم مي كند. 
   مركز آمار و بانك مركزي گزارش دهند

در اين بين ه��ر چند يك پژوهش��گر اقتصادي در 
يك نش��ريه اقتصادي نزديك به مقام��ات دولتي 
گزارش��ي انتقادي در رابطه با ادع��اي اقتصاددان 
امريكايي فوق داشته اس��ت، اما مركز آمار و بانك 
مركزي و س��اير اس��اتيد اقتصادي شايسته است 
موضوع فوق را مورد كنكاش و بررس��ي قرار دهد و 
اگر اين اقتصاددانان اشتباهي كرده اند با گزارشي 
كارشناسي شفاف سازي شود. زيرا ادعاي تورم هاي 
باال و تند مي تواند، محركي باشد براي خروج هزار 
و 3۰۰هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي كه در 
قالب س��پرده هاي بلندمدت در بانك ها فعاًل پارك 
شده است و خروج بخشي از آن مي تواند هر بازاري را 

با نوسان هاي دهها درصدي قيمت روبه رو كند. 
   اقتصاد بايد شفاف شود

هر چند در ميان مؤسس��ات پژوهشي موجود در 
كشور مركز پژوهش هاي مجلس خوش مي درخشد 
و با جان و دل و دلس��وزانه گزارش هاي اقتصادي 
صحيح و كارشناسي منتشر مي كند، اما جاي دارد 
دولت به عنوان بزرگ ترين مالك و بازيگر اقتصاد 
ايران از رانت هاي اطالعاتي خود دل بكند، كمااينكه 
روز سه شنبه معاون اقتصادي وزارت اقتصاد به شكل 
دلسوزانه و شجاعانه بر ضرورت خروج اقتصاد ايران 
از حالت محرمانگي اشاره داشت. بزرگان كشور بايد 
بررسي كنند، اگر يك وزارتخانه غيراقتصادي و هر 
دستگاه ديگري برخالف اصل شفافيت و هرگونه 
مالحظه ديگري بر س��كرت نگاه داشتن اتفاقات 

اقتصاد ايران اصرار دارد با آن برخورد كنند.

حباب هاي قيمتي در دریاي طوفاني 
نقدینگي )قسمت اول(

اين روزها كه قيمت ها در تالطم اس��ت، برخي مسئوالن آنها را حباب 
مي بينند. در حالي كه حباب در درياي آرام ش��كل نمي گيرد، بلكه در 
درياي طوفاني نقدينگي و برهم خوردن حجم عظيمي از آب است كه 
شكل مي گيرد. براي اينكه چنين استعاره اي را بيشتر قابل فهم كنيم 
و ريشه مشكالت امروز را بررسي كنيم، پيش از ورود به بحث ناگزيريم 

چند توضيح را بيان كنيم: 
1- نقدينگي يا به عبارت صحيح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول 
است. نقدينگي به معناي مجموع اسكناس ها و مسكوكات و سپرده هاي 
ديداري در يك كشور است. تفاوت نقدينگي با حجم پول يك كشور، در 

سپرده هاي غيرديداري افراد نزد بانك هاست. 
2- اهميت ثبات و انضباط نقدينگي به حدي اس��ت كه در برنامه هاي 
تعديل س��اختار، هم هدف و هم ش��اخص ارزيابي و هم ابزار دستيابي 
به اهداف ديگر قلمداد مي ش��ود. بنابراين اگر روند رشد نقدينگي باال 
و مستمر باشد، نش��انگر آن اس��ت كه بانك مركزي وظايف خود را به 
درستي انجام نداده يا به داليل سياسي و عدم استقالل، ناتوان در اجراي 

وظايف خود بوده است. 
  چرا حباب ها و گراني ها شكل مي گيرد؟ 

بر اساس آمار اعالمي بانك مركزي در زمان حاضر نقدينگي از مرز هزار 
و 53۰ هزار ميليارد تومان گذشته اس��ت. هر چند كه مسئوالن بانك 
مركزي در همايش سياست هاي پولي و ارزي از اعدادي سخن گفته اند 
كه با يك محاسبه ساده مي توان دريافت، نقدينگي در محدوده هزار و 
۶۰۰ هزار ميليارد تومان است، كه نشان مي دهد در اين پنج سال چه 
باليي سر نقدينگي آمده است و بيش از هزار و 1۰۰ هزار ميليارد تومان 

به نقدينگي كشور اضافه شده است. 
البته چنين حجمي از نقدينگي به خودي خود نمي تواند عاملي براي 
تورم و گراني به ش��مار آيد، اگر مسير توليد نقدينگي متكي بر گردش 
صحيح پول باشد و نقدينگي ايجاد شده بر پايه ارزش افزوده واقعي باشد. 
اما وقتي درصد تغييرات اين ش��اخص را با نرخ رشد اقتصادي يا توليد 
ناخالص داخلي مقايس��ه كنيم، به خوبي در مي يابيم كه چرا قيمت ها 

روند صعودي داشته و درياي طوفاني چرا حباب ساز شده است؟ 
به عنوان مثال، براس��اس آمارهاي اعالمي بانك مركزي كه به زيبايي 
در قالب يك گزارش در خبرگزاري »فارس« انعكاس يافته است، نشان 
مي دهد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نشان از ۶3/2درصد 
در سال 91 با ۴۰/1درصد افزايش به 1۰3/3درصد رسيده و اين اتفاق 

براي اولين بار در دهه هاي اخير در اقتصاد ايران قابل مشاهده است. 
طبق گزارش بانك مركزي، حجم توليد ناخالص داخلي در پايان سال 9۶ 
به هزار و ۴۸۰ هزار و ۷1۰ ميليارد تومان بالغ شده است. بنابراين با يك 
حساب ساده مي توان دريافت كه نقدينگي در سال گذشته از ميزان توليد 
ناخالص داخلي فراتر رفته و نسبت آن به 1۰3/3درصد رسيده است. اين 
نسبت در كشور به خوبي نشان مي دهد، عامل خارجي يا همان تهديدهاي 
ترامپ و تحريم هاي پيش رو يا انتظارات رواني مردم براي گراني نه به عنوان 
يك متغير اصلي بلكه به عنوان يك متغير فرعي و كاتاليزور عمل كرده اند، 
وگرنه خواه ناخواه و يا با شيب ماليم تري اين تغييرات قيمتي )گراني ها( 

بايد رخ مي داد، چون افزايش نقدينگي متكي بر توليد نيست!
  ريشه نقدينگي كجاست؟ 

بخش تلخ ماجرا جايي است كه اين افزايش نقدينگي و درصدهاي نزديك 
به 2۰درصد ساالنه در افزايش نقدينگي با سياس��ت پولي دولتي ايجاد 
شده كه از يك سو منتقد دولت قبلي در توليد نقدينگي با تخصيص خط 
اعتباري براي مسكن مهر بوده و آن را عامل تورم اعالم كرده است و از سوي 
ديگر، دولت با اتخاذ يك سياست غلط پولي و با هدف كنترل نقدينگي )به 
عنوان تنها و مهم ترين دستاورد دولت يازدهم( اقدام به افزايش نقدينگي 

كرده است، كاري شبيه به خاموش كردن آتش با نفت !
به عبارت ساده تر درد قضيه آنجايي است كه به اسم كنترل تورم در چهار 
سال دولت اول آقاي روحاني اين بال هاي گراني در سال جديد سر مردم 
آمده و سود آن هم در قالب س��ودهاي موهومي در بانك ها، نه در بخش 
واقعي اقتصاد ايجاد ش��ده اس��ت. در حالي كه اگر دولت قبلي نقدينگي 
را افزايش داد و از يك س��و اين اقدام توس��ط بانك مركزي رخ داده و از 
سوي ديگر با پول خلق ش��ده حداقل پروژه اي به نام مسكن مهر و تأمين 
بخشي از نياز جامعه به مسكن پاسخ داده شده است. البته منظور نگارنده 
مبري كردن اشتباهات دولت نهم و دهم يا دفاع از عملكرد آنها نيست، بلكه 
از يك سو هدف اين است كه بدانيم حباب پنداشتن تورم در سال جاري، يا 
رواني و ذهني خواندن گراني هاي اخير آدرس غلط در شرايط حاضر است و 
ريشه و علت العلل اين مشكالت تورمي سياست هاي غلط و نقدينگي است. 
نكته مهم ديگر اين است كه اقتصاد كشور از محلي در حال تحميل ضربات 
سنگين است كه مي تواند به عنوان نقطه اي قوت در كشور به شمار آيد، اگر 

دولت و برنامه ريزان بخواهند اين نقدينگي را مهار كنند! 
 ادامه دارد

هادی  غالمحسينی
   گزارش

 

 خط نهم سراسري انتقال گاز
وارد مدار مي شود 

خ�ط لول�ه انتق�ال گاز نه�م سراس�ري حدفاص�ل ده�گالن 
تا ميان�دوآب تا پيش از فصل س�رد امس�ال وارد مدار مي ش�ود. 
به گزارش روابط عمومي شركت ملي گاز، مديرعامل شركت مهندسي 
و توس��عه گاز ايران در بازدي��د از پروژه هاي توس��عه اي پارس جنوبي 
درباره آخرين وضعيت خط لوله انتقال گاز نهم سراس��ري گفت: خط 
نهم سراسري به طول يك هزار و ۷5۰كيلومتر از عسلويه آغاز و تا مرز 
بازرگان ادامه خواهد يافت و عالوه برافزايش پايداري شبكه گاز غرب 
كشور و صادرات گاز به عراق، شرايط را براي امكان صادرات گاز بيشتر به 

تركيه و ايجاد زيرساخت هاي ارسال گاز به اروپا فراهم مي كند. 
حسن منتظر تربتي با بيان اينكه هم اكنون دو بخش از عمليات اجرايي 
اين پروژه حدفاصل دهگالن - س��قز به طول 12۴كيلومتر و س��قز - 
مياندوآب به طول 1۰۶كيلومتر در حال اجراست، افزود: 11 تأسيسات 
تقويت فشار گاز نيز روي اين خط لوله تعريف شده و براي اجراي آن در 

مجموع ۴ميليارد دالر هزينه خواهد شد. 
به گفته وي، ح��دود 23۰كيلومتر از اين خط لوله ك��ه با هدف افزايش 
پايداري انتقال گاز شبكه غرب و شمال غرب كشور در حال اجراست تا 
پايان مهرماه به بهره برداري خواهد رس��يد و بخشي از گازهاي توليدي 
پارس جنوبي را از كريدور غرب كشور به استان هاي خوزستان، كردستان 
و آذربايجان غربي و شرقي مي رس��اند. وي يادآور شد: عمليات اجرايي 
خط نهم سراسري، عالوه بر گستره دهگالن تا سقز و سقز تا مياندوآب، در 
بخش بيدبلند تا اهواز به طول 11۴كيلومتر نيز در مرحله پيمان سپاري 
است. اين مقام مس��ئول با بيان اينكه بخش مهندسي و طراحي گستره 
عس��لويه تا بيدبلند نيز با ۸۰ درصد پيشرفت در دست طراحي تفصيلي 
قرار دارد، اظهار كرد: حدود 35۰كيلومتر اين پروژه نيز مربوط به اهواز تا 

كوهدشت بوده كه اسناد مناقصه EPC آماده شده است. 
وي تأكيد كرد: مهندسي و طراحي مربوط به كوهدشت تا دهگالن نيز 
با 9۰ درصد پيشرفت در دس��ت طراحي تفصيلي قرار دارد. مديرعامل 
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در ادامه با اشاره به تحقق شعار امسال 
گفت: اكثر تجهيزات به كار رفته در پروژه ها از شركت هاي توانمند داخلي 
تأمين مي شود. تربتي ادامه داد: با توجه به محدوديت هاي ايجاد شغل 
در بخش دولتي، بايد از شركت هاي مستعد پيمانكار كه سعي در رونق 
صنعت و توليد دارند، حمايت كنيم، چراكه پشتيباني از بخش خصوصي 

به معناي اشتغال بيشتر جوانان و تضمين آينده كشور است.

_
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