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بازگشت 8/3 درصدی قیمت نفت در اوج ناامیدی
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شهروند| پس از ماه ها جو غالب برای کاهش قیمت 
نفت، ش��رایط اندکی تغیی��ر کرد. پس از درگذش��ت 
پادشاه عربس��تان و اعالم دبیرکل اوپک برای کاهش 
سرمایه گذاری های نفتی، حاال اخباری از گوشه و کنار 
می رسد که بر این بازار موثر واقع می شود. اعالم افزایش 
قیمت نفت تا 200دالر از س��وی دبیرکل اوپک باعث 
شده تا قیمت نفت روز جمعه به طور ناگهانی 8 درصد 
و روز شنبه نیز 3دهم درصد دیگر افزوده شود و برخی 
تحلیل ها و گانه زنی ها را با تردید جدی روبه رو س��ازد 
)گزارش بلومبرگ(. به این ترتیب باالخره کورس��وی 
امیدی برای تولیدکنندگان ناامید نفت ایجاد شد. این 
میزان افزایش، بیش��ترین جهش قیمتی در یک روز 
طی 3 سال اخیر اس��ت. با این وجود به نوشته روزنامه 
نیویورک تایمز کارشناسان انرژی معتقدند هنوز برای 
هرگونه اظهارنظر درباره تغییر معنی دار بازار زود است. 
طی ماه های گذش��ته کاهش قیم��ت نفت با تصمیم 
اوپک با حمایت عربس��تان مبن��ی عدم کاهش تولید 
این سازمان شدت بیش��تری گرفت. آمریکا نیز پس از 
40 سال دروازه های صادرات نفت خود را گشود و نفتی 
مازاد به بازارهای اشباع شده جهان سرازیر شد که خود 
عاملی دیگر برای کاهش قیمت شد. در این میان مرگ 
پادشاه عربستان امیدهایی برای تغییر سیاست نفتی را 
درپی داشت اما با ابقای علی  النعیمی به عنوان وزیر نفت 
این کشور و تأکید ملک سلمان بر ادامه سیاست های 
النعیمی، این امید هم برباد رفت. در هر حال این بار بیم از 

پیشروی داعش به قیمت نفت کمک کرد. 
داعشبهطالیسیاهکمککرد

به نوشته نیویورک تایمز، تجار حاضر در بازار نیویورک 
و کارشناسان انرژی معتقدند افزایش ناگهانی قیمتی 
پس از کاه��ش 50 درصدی طی 6م��اه اخیر، به دلیل 
عوامل مختلفی است؛ از جمله گزارشاتی مبنی بر این که 
گروه شبه نظامی داعش مشغول پیشروی در حوزه های 
نفتی شمال عراق است.  این افزایش در 45دقیقه آخر 
وقت بازار اتفاق افتاد و در نتیجه آن نفت وست تگزاس 
اینترمدیت با بیش از 3.71دالر به 48.24دالر به ازای 
هر بشکه رس��ید. ش��اخص نفت جهانی نیز به باالی 
50دالر افزایش یافت. ب��ا این وجود هنوز هم با قیمت 
100دالری که تولیدکنندگان به آن عادت کرده بودند، 
فاصله زیادی دارد.  یکی دیگ��ر از دالیل افزایش بهای 
طالی سیاه آن بود که شرکت خدمات و تجهیزات فنی 
»هیوبیکر« گزارش داد تعداد دکل های حفاری آمریکا 
7درصد )یا 94 دکل( طی هفته گذش��ته کاسته شده 
است. این بیش��ترین میزان کاهش دکل های حفاری 
آمری��کا از اواخر ده��ه 1980میالدی تاکنون اس��ت. 
به این ترتی��ب 1223 دکل نفتی در این کش��ور فعال 
هستند اما از سوی دیگر مدیران ارشد انرژی می گویند 
احتماال طی ماه های آت��ی 300دکل دیگر نیز فعالیت 
خود را تعطیل کنند زیرا قراردادهای ارایه خدمت تمام 

می شوند.
تولیدنفتروسیهواوپکهمچنانثابت

با این وجود به نظر می رسد تمام اتفاقات تأثیری در 
تولید نفت اوپک نداشته است. در کنار این اخبار رویترز 
خبر می دهد میزان تولید نفت اوپک در نخستین ماه  

سال جدید میالدی به رغم کاهش شدید قیمت نفت 
به 30.37 میلیون بش��که در روز رس��ید. دلیل آن هم 
افزایش صادرات آنگوال و باال ماندن تولید نفت عربستان 
و تولیدکنندگان دیگر حاش��یه خلیج فارس است. در 
نشس��ت 27 نوامبر اوپک، این سازمان تصمیم گرفت 

تا س��طح تولید خود را 30 میلیون بشکه در روز حفظ 
کن��د و این تصمیم قیمت نف��ت را ب��ه 71دالر در هر 
بشکه،یعنی کمترین قیمت در 4سال گذشته رساند. 
عبداهلل البدری دبیرکل اوپک نیز روز دوشنبه در لندن با 
دفاع از استراتژی عدم کاهش این سازمان گفت: به رغم 

عرضه بیش از حد، قیمت ها احتماال به کف خود رسیده 
است. دیگر هیأت های نمایندگی عضو اوپک نیز تاکنون 
این پیام را تکرار کرده اند. از سوی دیگر روز گذشته وزیر 
انرژی روس��یه اعالم کرد در  س��ال 2015 تولید نفت 
روسیه در سطح تولید  س��ال 2014 باقی خواهد ماند. 
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در جمع شرکت های 
انرژی این کش��ور اعالم کرد تولید نفت روسیه در  سال 
جدید میالدی نسبت به  سال 2014 تغییر نخواهد کرد. 
بنابر اعالم واحد مرکزی توزیع سوخت و انرژی روسیه، 
تولید نفت روسیه در  سال 2014 با افزایش 0.6 درصدی 
نسبت به  س��ال قبل از آن معادل 527 هزار میلیون تن 
بوده اس��ت. به این ترتیب هنوز هم ب��ازار با مازاد نفت 
روبه رو خواهد بود و احتماال پیش بینی کارشناس��ان 
رویترز مبنی بر ثبت رکوردی جدید در صادرات اوپک، 

به حقیقت خواهد پیوست.
کاهشنفتبالیخزندهیادلیلیبرایرونق

با تمام این تفاصیل هنوز هم نمی توان تصویر واضحی 
از آینده طالی سیاه ترس��یم کرد. کاهش قیمت نفت 
همچون بالیی خزن��ده، آرام آرام گریبان همه را گرفت 
و از مرز کاهش بودجه های کشورهای نفتی خاورمیانه 
گذش��ت.  هرچند با کاهش بهای نفت، سوخت ارزان 
امید به رشد اقتصادی غرب را افزایش داده اما روی دیگر 
س��که حکایت دیگری است. شرکت های تولید کننده 
بزرگ در سراس��ر جهان یکی پس از دیگری از کاهش 
سودآوری، سرمایه گذاری و فرصت های شغلی گزارش 
دادند. روز جمعه ش��رکت ش��ل اعالم کرد طی 3 سال 
آینده میزان س��رمایه گذاری نفتی خود را 15 میلیارد 
دالر کاه��ش می دهد. قبل از آن نی��ز روزنامه گاردین 
خبر داد »بریتیش پترولیوم« نیز با کاهش قیمت نفت 
از پرداخت دس��تمزد 84 هزار کارمند خ��ود بازمانده 
اس��ت. کمی قبل تر ب��اب دادلی رئیس این ش��رکت 
نفتی از کاهش 300 ش��غل و عدم افزایش دس��تمزد 
در س��ال جاری خبر داده بود. قبل از بی پی نیز »شل«، 
»پرمیراویل« و »اس��تات اویل« ن��روژ اقداماتی برای 
کاهش هزینه ها انجام دادند. در این شرکت ها پروژه های 
بسیاری معلق شدند و دس��تمزد پیمانکاران آنها نیز 
کاهش یافت.  همچنین شورون که دومین تولید کننده 
بزرگ نفت وگاز آمریکاست اعالم کرده بودجه اکتشاف 
و اس��تخراج 2015 خود را 13 درصد خواهد کاس��ت. 
این خبر آخرین حلقه از زنجیره گزارشات شرکت های 
مختلف طی هفته ه��ای اخیر بود که نش��ان می دهد 
طی  س��ال جاری 100 میلیارد دالر از س��رمایه گذاری 
نفتی جهان کاسته خواهد شد. روز قبل از انتشار اخبار 
مربوط به شورون ش��رکت های »کونوکوفیلیپس« و 
»اوکس��یدنتال پترولیوم« نیز از خسارت های کالن و 
کاهش بودج��ه س��رمایه گذاری در 2015 خبر دادند. 
به باور برخی تحلیلگران در رویترز تمام این عوامل در 
آینده می تواند افزایش قیمت نفت را سبب شود. جوئل 
موزر، مدیر ارشد شرکت س��رمایه گذاری »آکوامارین 
اینوستمنت پارتنرز« نیز در این باره به نیویورک تایمز 
می گوید: به عقیده من قیم��ت نفت به طور مصنوعی 
پایین نگه داشته شده که البته اقدام اصالحی برای بازار 

محسوب می شود. 
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جداسازیآبشربهنوزاجرانشدهاست| 
حمیدرضا تش��یعی معاون نظارت ب��ر بهره برداری 
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب با تأکید بر این که 
هنوز در هیچ جای کش��ور آب ش��رب از بهداش��تی 
تفکیک نش��ده اس��ت، گفت: توزی��ع آب کارتی در 
خراسان رضوی به دلیل در دسترس قرار گرفتن آب 

گوارا تر در منطقه بجستان است.

منابعمالیتس�هیالتمسکنمهرتأمین
نش�د| مهدی  هاش��می رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس با تأکید بر این که منابع افزایش 5 میلیون تومانی 
سقف تسهیالت مسکن مهر تأمین نشده است، گفت: 
نباید با افکارعمومی و مردم بر سر منافع بازی کرد، االن 

با اعصاب و روان مردم بازی می شود.

آمادگ�یب�ورسکاالبرایکش�فقیمت
خودرو| در پی ابالغ آیین نام��ه اجرایی دولت و آغاز 
بحث های آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل 
توسط وزارت صنعت، بورس کاال برای بررسی نحوه 
و فرآیند کش��ف قیمت این محصول صنعتی، اعالم 

آمادگی کرد.

   بازارسازیکاذببرایخودروسازها| علی 
علی لو رئیس هیأت تحقیق و تفحص درباره صنعت 
خودرو گفت: شبکه های فروش خودروسازان عاملی 
برای تالطم قیمت در بازار هس��تند و این شبکه های 
توزیع، میزان قابل توجهی از تولیدات خودروسازان را 
به بازار عرضه کرده، اما با اخذ سودهای کالن، اقدام به 

متالطم کردن بازار می کنند. 
 

   دربازارکمبودطالداریم| عباداهلل محمدولی 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و 
جواهر گفت: نبود بانک طال در بازار ایران مس��اوی با 
تحمیل هزینه های س��ربار به تولید کنندگان در این 
بخش است. او افزود: در کش��ورهای دیگر بانک طال 
وجود دارد و هر تولید کننده از این بانک، طالی روز را 

خریداری کرده و با آن مصنوعات طال می سازد.

   ماهیقزلآالدرلباسسالمون| در کشور تولید 
ماهی سالمون نداریم و تمامی سالمون های داخلی که 
به اسم این ماهی عرضه می شود   همان قزل آال ست. چرا 
که به گفته معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی، 
ماهی سالمون یا   همان ماهی آزاد دریای شمال نوعی 
ماهی وارداتی است و قابلیت پرورش در هیچ نقطه ای 
از کشور را ندارد و بر همین اساس تا کنون هیچ مجوزی 
مبنی بر پرورش ماهی سالمون از سوی مراجع قانونی 

ذی صالح صادر نشده است.

داعشوکاهشسرمایهگذاریها2دلیلرشدقیمت کارشناسانانرژیمعتقدندقیمتهاصوریپاییننگهداشتهشدهاست

عدد خبر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اعالم 
این که بیش از 11 میلیون کارگر ق��رارداد موقت کار دارند، 
گفت:  تع��دادی از کارفرمایان با نزدیک ش��دن به ماه های 
پایانی  س��ال برای فرار از پرداخت عیدی کارکنان اقدام به 
اخراج آنها می کنند. به گفته او عمده کارگ��ران قراردادی 
با داش��تن بیش از 15 و حتی 20 س��ال س��ابقه کار هنوز 

قراردادهای یک ماهه و 3ماهه با آنها بسته می شود.

از ابتدای  س��ال تا پایان دی م��اه 38 هزار و 48 میلی��ارد ریال 
سهم دولتی توسط سازمان خصوصی س��ازی واگذار شده که از 
این میزان، 450 میلیارد ریال در ب��ورس، 26 هزار و 854 میلیارد 
ریال در فراب��ورس، یک میلیارد ریال از طری��ق مذاکره و 10 هزار 
و 743 میلی��ارد ریال از طریق مزایده به فروش رس��یده اس��ت. 
همچنین از 38 هزار و 48 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در 
این مدت، 37 هزار و 412 میلیارد ریال به صورت بلوکی بوده است.

دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان 
آذرماه امسال با رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه  سال 
قبل از 215 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این در حالی است 
که این دارایی ها در پایان پاییز امسال نسبت به انتهای  سال 
گذشته 5.6 درصد رشد داشته اس��ت از سوی دیگر دارایی 
خارجی بانک ها از 98 هزار میلیارد آذر 1391 تا همین ماه 

در  سال جاری بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

میرخانی رشتی، مدیرعامل دهه 60 ایران خودرو در گفت وگو 
ب��ا ایلنا گفت: ب��ه  دلیل بح��ران اقتصادی ق��درت خرید مردم 
50 درصد کاسته ش��ده و مردم بودجه کافی برای خرید خودرو 
ندارند. او افزود: باید فکری به حال وضع لیزینگ ها شود زیرا نرخ 
بهره ای که از سوی بانک مرکزی برای آنها تعیین شده پایین است 
و هزینه تمام شده لیزینگ ها بیشتر می شود و مردم از لیزینگ ها 

نمی توانند کمک بگیرند و مشکالت آنها باید حل شود.
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کاهش قدرت خرید خودرو افزایش دارایی  خارجی بانک های ایرانی واگذاری دولتی در 10ماهکارگر، قرارداد موقت دارند

اظهار نظر

وزیرراهوشهرسازی:

ایران؛ گورستان هواپیماهای 
قدیمی است

شهروند| 18 شرکت هواپیمایي در کشور مشغول 
به کار هس��تند اما آنها در آغاز تولد پی��ر بوده اند؛ زیرا 
ایران گورس��تان هواپیماهاي قدیمي ش��ده اس��ت. 
عباس آخون��دی وزیر راه وشهرس��ازی با بی��ان این 
مطل��ب درخصوص فعالیت ش��رکت هاي خصوصي 
در حمل ونق��ل هوایي گفت: 18 ش��رکت در صنعت 
حمل ونقل هوایي فعالند ام��ا با قیمت کل هواپیماي 
کش��ور چند تا بوئینگ 747 مي توان خرید؟  او درباره 
بخش حمل ونقل جاده اي هم گفت: 480 هزار کامیون 
و کش��نده در جاده هاي ایران حرک��ت می کنند که 
127 هزار دس��تگاه عمرش��ان باالي 25 س��ال است؛ 
اما براس��اس مق��ررات، کامیون ه��ا بعد از 10 س��ال 
فرسوده محسوب مي ش��وند و کامیون فرسوده در هر 
100کیلومتر 56 تا 60 لیتر سوخت مصرف مي کند.

او افزود: در حالي  که کامیون هاي زیر 10 س��ال در هر 
100 کیلومتر حدود 30 تا 32 لیتر س��وخت مصرف 
مي کنند که این آمار نشان مي دهد که این صنعت در 
حال فرسودگي است و اینها نشان مي دهد که در حال 
حاضر از محل سرمایه ملي که از فروش نفت به دست 
مي آید؛ هزینه ناکارآمدي صنعت کشور را مي پردازیم. 
آخوندي تاکید کرد: ما نیازمند بازخواني جدي هستیم 
و مجبوریم فرآیند خصوصي س��ازي را مورد بازنگري 
قرار دهیم.وزیر راه وشهرس��ازي در ادامه سخنانش با 
اش��اره به این که یکي دیگر از مشکالت کشور بدهي 
دولت به پیمانکاران و تأمین کنندگان کاال و خدمات 
و نامشخص بودن میزان آن است، بیان داشت: اگرچه 
آمار رسمي درخصوص میزان بدهي دولت سرجمع به 
پیمانکاران و تأمین کنن��دگان کاال و خدمات و بدهي 
دولت به بانک ها و بانک مرکزي در دس��ت نیست؛ اما 
ارق��ام تکان دهنده اس��ت.وي اعالم ک��رد: در وزارت 
راه وشهرسازي صورت وضعیت هاي تأیید شده بدهي 
این وزارتخانه به پیمانکاران 5000میلیارد تومان است.

دیزرت سان

ه�دف؛۵۰درصدان�رژیپاک | پ��س از آنکه 
فرماندار ایالت کالیفرنیا  اع��الم کرد تصمیم دارد تا 
2030 میالدی 50 درصد الکتریس��یته را از انرژی 
های قابل تجدید تامین کند، قانونگذاران این ایالت  
نیز  اعالم کردند  مشغول  بررس��ی استاندارد انرژی 
پاک هستند که جایگزین اس��تاندارد پورتفولیوی 

کنونی شود. 

ایریش اکسماینر

افزای�ش۵درصدیدرآم�ددرایرلند|  رهبر 
بزرگترین اتحادیه تجاری ایرلن��د از برنامه ای برای 
افزایش 5 درصدی دستمزدها  در سراسر بخش های 
اقتصادی پرده برداشت وحداقل دستمزد در برخی از 

بخش ها به 11.45 یورو می رسد. 

کیوسک اقتصادی

بان��ک ص��ادرات ای��ران در راس��تای اس��تاندارد س��ازی 
و اص��الح الگ��و و فرآین��د مص��رف ان��رژی  نس��بت ب��ه 
اس��تقرار سیس��تم مدیری��ت ان��رژی بر مبن��ای اس��تاندارد 
ISO 50001:2014 اق��دام و موف��ق ب��ه اخ��ذ گواهینام��ه 
 مربوط��ه از ش��رکت TUV INTERCERT المان گرفت. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای 
ارتقاء و اصالح الگوی مصرف و استانداردس��ازی فرایند مصرف 
انرژی نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد  
ISO 50001:2014 اق��دام و گواهینام��ه مربوطه از ش��رکت 
TUV INTERCERTالم��ان را پ��س از بررس��ی، تحقیق 
 و اعمال تغییرات  و اصالحات در سیس��تم های خود اخذ کرد.

گفتنی است این بانک در راس��تای ارتقا و اصالح سیستم های 
نظارت��ی و کنترلی خود موفق ب��ه اخذ گواهینامه اس��تاندارد  
ISO 50001:2014 مدیریت کیفیت در بخش بازرسی شده 

است .

اخذ گواهینامه ISO٥٠٠٠١:٢٠١٤ مدیریت 
انرژی توسط بانک صادرات ایران

ویژه

شهروند| سیدش��مس الدین حس��ینی وزیر 
اقتصاد دولت پی��ش در مصاحب��ه ای تفصیلی با 
خبرگزاری فارس، عوامل تأثیرگذار در رش��د پایه 
پولی را در س��ال های اخیر آسیب شناس��ی کرده 
اس��ت. به اعتق��اد او تأمی��ن مالی دولت ب��ه ازای 
4.1 میلی��ارد دالر نفتی که فروخته ش��ده بالغ بر 
100 هزار  میلیارد ریال پایه پولی و 500 هزار  میلیارد 
ریال نقدینگی را افزایش داده اس��ت. وزیر اقتصاد 
دولت دهم درخصوص استقالل بانک مرکزی نیز 
گفته است: وقتی بانک مرکزی ناگزیر است در ازای 
ارز فروخته یا وصول نشده به دولت ریال بدهد، به 
معنای تشدید سلطه دولت بر این بانک است. الزم 
به توضیح اس��ت صحبت های او درمیان کاربران 
اینترنت و مخاطبان سایت های خبری با واکنش 
گسترده ای روبه رو شده که این نظرات شاید بهتر از 
هر نقد و تحلیل محتوایی، گویای پاسخ های آقا وزیر 
درخصوص حل معضل رش��د نقدینگی در کشور 
باشد. بر همین اساس واکنش های برخی کاربران 
اینترنتی را در خصوص خبر خبرگزاری فارس که 
در همین سایت منتشر ش��ده را به همراه درج نام 

می خوانید. 
ایرانی:ای��ن آقا اگه اقتصاد را می ش��ناخت که 
در دوره وزارتش رش��د اقتص��ادی منفی 6درصد 
نمی ش��د، برا گیر دادن به ه��م، آدم��ای آماده ای 
هس��تیم ولی وقتی پای عمل کردن می رسه یکی 

از یکی بدتر.
سهراب:حسینی در اوایل کارش نشان داد که 
نظر اصلی از احمدی نژاد اس��ت و ایشان در قلمرو 

اختیارات خود کار می کن��د؛ در اواخر وزارتش هم 
گفت که مسائل اقتصادی کش��ور از حوزه اقتصاد 
عبور ک��رده در دامن��ه اجتماعی اس��ت و نگفت 
»سیاسی« که بعدا آقای روحانی آمد صراحتا گفت 

»سیاسی«.
دکتردرپاس�خبهس�هراب:این آقا یکی از 
قوی ترین و باسوادترین اقتصاددانان کشوره، در کار 
اجرایی همیشه مشکالت و موانع هست، شما که 

مشخصه حتی دیپلم نداری اظهار فضل نکن 
س�هرابدرج�وابدکت�ر:طرح مس��کن 
مه��ر دول��ت ش��ما پاپ��ه پول��ي و نقدینگ��ي رو 
2براب��ر کرد و به ج��اي این که قیمت مس��کن رو 
پایی��ن بیاره باال هم برد حاال ش��ما گی��ر دادید به 
افزای��ش 50 هزار میلی��ارد تومان��ي نقدینگي که 
 ح��دودا 7-8 درص��د نقدینگ��ي فعلي کش��وره!

یک شبه که نمیشه رشد نقدینگي رو صفر کرد این 
کار سال ها زمان میبره فعال رشد نقدینگي تا آخر 

امسال به 20 درصد هم برسه هنر کردن! 
ناصرخان:کاهش تورم در 2 سال گذشته ناشی 

از عملکرد این آقا در دولت دهم است. 
اناری:نکته بسیار مهمي که در صحبت جناب 
آقاي دکتر حسیني هست بحث، افزایش پایه پولي 
از محل ذخایر ارزي است. اصول علم اقتصاد حکم 
مي کند که هرگونه افزایش در پایه پول باید متناسب 

با رشد اقتصادي باش��د. ذخایر ارزي دولتي )مانند 
ارز حاصل از نفت( طبق م��واد 5 الي 9 قانون پولي 
و بانکي مصوب 1351، به عنوان پشتوانه پول ملي 
قرار گرفته اس��ت. حال فرض کنید این ارز به بانک 
مرکزي داده شود و دولت در ازاي آن فورا طلب ریال 
کند. اگر ارز موردنظر به هر دلیل در بازار به سرعت 
به کاالي خارجي تبدیل نشود، ریال معادل آن که 
توسط دولت به گردش افتاده است، حکم پول بدون 

پشتوانه را دارد و سبب تورم مي شود.
آنتی»آنمرد«:به نظرم بهتر بود از ش��خصی 
نظرخواهی فرمایید و به تحلیل مسائل بپردازد که 
در زمان خود تورم 43درصد را تجربه نکرده باشیم! 
اگر ایشون درک و دید درستی به مسائل اقتصادی 
داش��تن اون وض��ع نابس��امان ارز، ت��ورم و رکود 
اقتصادی که هنوزم آثارش پا برجاست را حداقل به 
اون شدت نداشتیم )صرفه نظر از عوامل خارجی که 

البته هنوزم دشمنی هست(
معلم:با احترام بس��یار زیاد ب��رای جناب آقای 

دکتر حس��ینی: بانک مرکزی در هر 
ح��ال نمی توان��د ی��ک »دولت در 
دولت« باشد. شرایط کنونی ایران 
در جهان و اقتصاد مقاومتی ایران 
چنین وضعی را ایجاب کرده است. 
مشابه این وضع در دولت دهم هم 

وجود داشته است. اما نظارت بر کار دولت باید بیش 
از این باشد.

کیش�وند:حاال معلوم شد چرا 22 میلیارد دالر 
رفته دوبی! آقایون می خواس��تند پایه پولی رشد 
نکنه! ولی تا دلتون بخواهد فقر و بدبختی مردم رشد 

کرده آقای حسینی.
امی�دوار: ای کاش ش��ما را یک ب��ار دیگر وزیر 
اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی می کردند تا نه تورم 
داشته باش��یم و نه پایه پولی تغییر کند – و تمام 
مردم اقساط مس��کن مهر خود را پرداخت کنند و 
بشود مملکت گل و بلبل مثل زمان شما - دالر هم 
ششصد و کمتر و هر روز پایین تر برود تا وقتی که 

منفی شود
حسنی:بسیار بجا و عالی بود از جناب حسینی 
متشکرم  ای کاش شماتت کنندگان منصف بودند و 
این گونه سخیف و گزنده نمی گفتند اگر متصدیان 
اقتصادی دوره های مختلف با حساسیت زیاد در نقد 
رفتارهای دولت فعلی سخن بگویند و چاره جویی 
بکنند هم مردم متوجه 
وضع می ش��وند و هم 

متصدیان فعلی.

واکنشجذابمخاطبانبهمصاحبهوزیراقتصادسابق:

آقای حسینی، کاش شما دوباره برگردید!

روند بهبود بازار کاال با انتشار آمار کاهش تولید ناخالص ملی آمریکا  

افزایش27دالریطال
حال با افزایش قیمت نفت به نظر می رس��د وضع طال در بازارها نیز بهبود یافته باش��د. پس 
قیمت طال پس از انتشار آماری مبنی بر رش��د ضعیف اقتصادی آمریکا در 3ماهه چهارم  سال 
گذش��ته، 26.52دالر افزایش یافت و به 1283.79دالر در هر اونس رسید. این امر سبب شد تا 
طال بهترین ماه افزایشی را در ماه ژانویه در 3 سال گذشته به ثبت برساند اما از سوی دیگر برخی 
از سرمایه گذاران در مورد ایجاد تورم احتمالی در فلز زرد نگران شدند. برخی از تجار طال معتقدند 
حتی اگر دالر تقویت ش��ود، طال در کوتاه مدت به علت نگرانی در مورد بی ثباتی در اروپا روندی 
افزایشی خواهد داشت. طال در ماه ژانویه 8 درصد افزایش یافت که باالترین افزایش از ژانویه 2012 
به شمار می رود. عمده این افزایش ناشی از اقدام بانک مرکزی سوییس در حذف محدودیت برای 
فرانک این کش��ور بود. بانک مرکزی اروپا نیز اعالم کرد که میلیاردها یورو به اقتصاد این منطقه 
تزریق خواهد کرد. جولیوس بائر تحلیلگر بازار طال با اشاره به بحران اوکراین گفت، ما طی 2 سال 
گذشته، چندین بار شاهد چنین روند بهبودی ناشی از احساس حاکم بر بازار برای طال بوده ایم. 
وی پیش بینی کرد که عوامل حمایتی بیشتری امسال به وقوع بپیوندد. ویکتور تیاپریا تحلیلگر 
بازار طال نیز معتقد اس��ت که به رغم وجود تهدید ناشی از انقباضی شدن سیاست پولی آمریکا، 
افزایش نقدینگی در نتیجه سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا قیمت طال را تقویت خواهد کرد. 
قیمت طال روز پنجشنبه به دنبال برداشت سرمایه گذاران از بیانیه فدرال رزرو مبنی بر افزایش 
نرخ بهره بانکی در این کش��ور، روند نزولی به خود گرفت اما پس از این که وزارت تجارت آمریکا 
اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی این کش��ور در 3ماهه چهارم پارس��ال به 2.6 درصد رسیده 
است که تنها نصف 5 درصد 3ماهه سوم است، این روند معکوس شد و این فلز گرانبها با افزایش 
2.11 درصدی روبه رو شد.به نوش��ته پایگاه خبری »بولیون دسک« تولید ناخالص ملی آمریکا 
در 3ماهه چهارم 2014 فقط 2.6 درصد رش��د کرد که این میزان کمتر از پیش بینی 3درصدی 
کارشناس��ان بود. چنین امری احتماال به تعویق در فرایند افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو 
منجر خواهد شد. همچنین تأثیری منفی روی رکود در حال گسترش منطقه یورو خواهد داشت. 
ضعف اقتصادی این منطقه باری بر دوش اقتصادی جهان تصور می شود. در همین زمینه آمار 
نشان می دهد تورم منطقه یورو به پایین ترین میزان از جوالی 2009 تاکنون منفی 6دهم درصد 
رسیده است که دلیل آن کاهش قیمت نفت است. این در حالی است که آمار رشد 0.2 درصدی 

خرده فروشی در آلمان فشار دیگری بر بازارها آورد.


