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اعالم پرریسک ترین قطعات سکه 
برای سرمایه گذاری

خبرآنالین- نوسان قیمت سکه در بازار خرید 
برخی قطعات ســکه را با ریســک باالتری همراه 
کرده است . رشد قیمت سکه و ترس بازار ارز نتیجه 
انتخابات امریکا سبب شــد حباب سکه تمام بهار 
آزادی نیز به یک میلیون و ۷۲۶ هزار تومان برسد. 
حباب قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
معادل ۵۸۸ هزار تومان گزارش شد.  حباب نیم سکه 
برابر با یک میلیون و ۴۴ هزار تومان و حباب ربع سکه 
برابر با یک میلیون و ۹۶۹ هزار تومان گزارش شد که 
رقمی بسیار باالست. حتی سکه گرمی حبابی برابر 
با یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان دارد.  براساس این 
گزارش کم ریسک ترین قطعه سکه، سکه بهار آزادی 
طرح قدیم و پرریسک ترین قطعه سکه ، سکه ربع 
بهار آزادی است چرا که خریداراین قطعه نزدیک 
به دو میلیون تومان بیشتر از ارزش واقعی ربع سکه 

برای خرید آن پرداخت می کند.
    

کاهش قدرت خرید مردم، قیمت 
الشه دام را ۲۵ هزار تومان ارزان کرد

ایلنا- رئیس شورای تامین دام کشور از کاهش 
۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم الشه در پی 
کاهش تقاضا خبر داد و گفت: افزایش قیمت گوشت 
قرمز موجب شده امکان خرید این کاال از توان مالی 
بسیاری از مردم خارج شود و تقاضا برای آن کاهش 
یابد. منصور پوریان به افزایش ناگهانی قیمت گوشت 
در هفته های گذشــته اظهار کــرد: در هفته های 
گذشته قیمت فروش هر کیلوگرم گوساله زنده از 
31 تا 3۲ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان و هر کیلوگرم 
گوسفند از 3۸ تا ۴۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان 
افزایش یافت. به گفته پوریان؛ افت تقاضا، کاهش 
قیمت الشه در عمده فروشی ها را به میزان ۲۰ تا ۲۵ 

هزار تومان در هر کیلوگرم را به همراه داشته است.
    

شکست بانک مرکزی در مقابل 
البی واردکنندگان

رئیس اتاق بازرگانی ایــران و چین با انتقاد از 
مصوبه واردات بدون انتقال ارز گفت: با این تصمیم 
غلط که در نتیجه البــی واردکنندگان متخلف 
حاصل شده، باز هم قصه صادرات کارتن خواب ها 
و واردات پورشه توسط پیرزن ها تکرار خواهد شد. 
مجیدرضا حریری در گفت وگو با فارس در مورد 
اثرات واردات بدون انتقال ارز یا واردات کاال با ارز 
متقاضی بر وضعیت ارزی کشــور، گفت: مشکل 
کنونی کشور در خصوص حفظ منابع ارزی این 
است که کسی دارایی های ارزی خود را از کشور 
خارج نکند، این در حالی است که طی سال های 
اخیر تقاضای خروج سرمایه های ارزی به میزان 
1۰ میلیارد دالر در کشــور وجود داشته است.  
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: براساس 
صورت حســاب های بانک مرکزی در سال های 
گذشته به میزان 1۰ میلیارد دالر خروج سرمایه 
های ارزی از کشور داشته ایم، بنابراین با توجه به 
خروج منابع عظیم ارزی از کشــور اینکه بگوییم 
کســی با ارزی که در خارج از کشور دارد، کاال به 
کشور وارد می کند به معنای آن است که خودمان 
را فریب داده ایم.  وی بیان داشــت: اینکه فردی 
منابع ارزی خود در خارج از کشور را به کاال تبدیل 
کند و آن را به کشــور وارد و تبدیل به ریال کند 
اصال منطقی نیست و چنین اقدامی اصال با عقل 
تجاری و کسب و کار تطابق ندارد.  حریری بیان 
داشــت: بنابراین واردات بدون انتقال ارز و یا ارز 
متقاضی به این شــکل انجام خواهد شد که وارد 
کننده ارز مورد نیــاز را از بازار آزاد خریداری می 
کند و لذا فشــار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل 

بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 رشد نقدینگی در نیمه اول امسال 
به عدد هشــدار دهنــده 3۶.۲ درصد 
رســیده است. این در شــرایطی است 
که در ســال های گذشــته میانگین 
رشد نقدینگی حدود ۲3 تا ۲۵ درصد 
بوده اســت و حــاال با شــتاب گرفتن 
رشــد نقدینگی نگرانی ها برای جهش 
افسارگســیخته تورم باال گرفته است. 
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که بر 
اساس اعالم صندوق جهانی پول بیشتر 
همسایگان ایران نه تنها تورم تک رقمی 
را تجربه می کنند که در برخی کشورها 
مانند قطر و بحرین نرخ تورم منفی شده 
است و ایران حاال در فهرست چهار کشور 

پرتورم دنیا قرار دارد. 
آمار هشداردهنده از وضعیت 

نقدینگی در سال 99
نیمه اول امســال شــاخص های 
پولی وضعیت هشــدارآمیزی را پشت 
سر گذاشت. بر اســاس آمارهای بانک 
مرکزی، میزان نقدینگی با رشد 3۶.۲ 
درصد در شهریور امسال به رقم ۲۸ هزار 
و ۹۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. 
این گزارش همچنین اطالع می دهد 
که در نیمه اول امســال میزان دارایی 
خارجی سیستم بانکی به رقم 1۲۸۴۸.۲ 

هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۲۵.3 
درصدی نسبت به شهریور پارسال دارد. 
میــزان بدهــی بخــش دولتی به 
سیســتم بانکی هم در شش ماهه اول 
امســال با افزایــش 3۶.۹ درصدی از 
۵۰۹۶ هزار میلیارد ریال گذشت. طبق 
این گزارش میزان پــول با ۶۰۰۷ هزار 
میلیارد ریال حدود ۸۰.۲ درصد رشد و 
میزان شبه پول با ۲۲۹۵1 هزار میلیارد 

ریال معادل ۲۸ درصد رشد داشته اند.
از ســوی دیگر میزان دارایی های 
خارجی بانک مرکزی با رشــد 1۹.1 
درصــدی در نیمــه اول امســال رقم 
۵۵۵1.۲ هزار میلیــارد ریال را تجربه 
کرد. میزان بدهی بخش دولتی به بانک 
مرکزی هم در پایان شــهریور امسال 
با رشد ۲۶.1 درصدی از رقم 13۹۶.۹ 
هزار میلیارد ریال گذشت. در این مدت، 
میزان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی 
با کاهــش ۴۴.۹ درصدی حدود 1۹.۴ 
هزار میلیارد ریال شد.طبق این گزارش 
میزان ســپرده های بانکی نــزد بانک 
مرکزی در شهریور امسال به 3۰۲۲.۵ 
هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با 
شهریور پارسال ۲۹.۸ درصد رشد دارد. 
همچنین میزان سپرده های دیداری 
با افزایش ۹۰.۷ درصدی به رقم ۵۴۰۷.۴ 

هزار میلیارد ریال رسید.

 زنگ خطر جهش تورم 
به صدا درآمد

جزییات وضعیت نقدینگی در ۶ ماهه 
اول امسال حاوی دو پیام مهم است که 
زنگ خطر تورم را به صدا درمی آورد. دو 
نشان مهم خطرناک، افزایش بی سابقه 
نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب 
فزاینده نقدینگی اســت. آمارها نشان 
می دهد ســهم پــول از نقدینگی در 
شهریور ماه به ۷/۲۰ درصد رسیده که 
از مهر ۹۲ بی سابقه بوده است. از سوی 
دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به 
رقم ۸/۷ درصد رســیده است. کاهش 
سپرده قانونی بانک ها و اصرار بر تثبیت 
نرخ سود سپرده ها دو عامل اثرگذار بر 
این روند بوده اســت. در نتیجه به نظر 
می رسد دو سیاســت پولی نوسان در 
بازارهــا را نیز زیاد کرده اســت. از نگاه 
کارشناســان دو متغیر نسبت پول به 
نقدینگی با نرخ تورم رفتار همســویی 
دارد. به نحوی که هر میزان نسبت پول 
به نقدینگی افزایش پیدا کند اثر تورمی 

نقدینگی بیشتر می شود.
از ســویی رشــد 3۶.۲ درصــدی 
نقدینگی در حالی اتفاق می افتد که در 
سالهای گذشته میانگین رشد نقدینگی 
حدود ۲۵ درصد بوده است و حاال شتاب 
گرفتن رشد نقدینگی در وضعیتی اتفاق 

افتاده که عبدالناصــر همتی، رییس 
بانک مرکزی سال گذشــته گفته بود 
که چشم انداز بانک مرکزی برای سال 
۹۹ کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد است. 

دالیل رشد نقدینگی چیست؟
وحید شقاقی شــهری، عضو هیات 
علمی دانشــگاه خوارزمی درباره علت 
رشــد نقدینگی ســه دلیل عمــده را 
برمی شــمارد و به تابناک می گوید که 
کسری بودجه دولت و استقراض آن از 
بانک مرکزی و شبکه بانکی، باال بودن 
نرخ ســود بانکی و وجود ناتــرازی در 
ترازنامه های بانک ها و خلق پول توسط 
بانک ها سه عامل مهم رشد نقدینگی 

است. 
او درباره پیامدهای رشد نقدینگی هم 
توضیح می دهد که این مساله پیامد های 
گوناگونــی از جملــه افزایش قیمت 
دارایی های مختلــف، افزایش قیمت 
کاال ها و خدمات و ... بــه دنبال خواهد 
داشت و تاکید می کند که تا زمانی که 
رشد نقدینگی مهار نشــود نمی شود 
انتظار داشت که قیمت دارایی ها و کاال و 

خدمات کنترل شود. 
این کارشــناس اقتصاد تاکید دارد 
که وقتی از یک سو رشد نقدینگی 3۶ 
درصد است و از سوی دیگر نیز نرخ رشد 
اقتصادی منفی است، عمال این شکاف 

بین نرخ رشــد نقدینگی و نرخ رشــد 
اقتصادی به تورم در بازار دارایی ها و بازار 

کاال و خدمات تبدیل می شود.
  بار سنگین بدهی 
روی دوش دولت

عباس آخوندی، وزیر ســابق راه و 
شهرسازی و استادیار اقتصاد دانشگاه 
تهران هم به تجارت نیوز گفته است که 
پیش از شیوع کرونا دولت چیزی حدود 
۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
داشــت و در حال حاضر بدهی دولت 
به بانک ها به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت که در مجموع 
دولت بدهی به بزرگی ۶۶۰ هزار میلیارد 
تومان دارد. او این بدهی بزرگ را عامل 
مهم رشد تورم و گسترش فقر در ایران 
می دانــد و می گوید نبایــد از کنار این 
خبر به ســادگی گذشت که ۵۰ درصد 

سرقت های امسال سرقت اولی بودند. 
هادی حق شناس، دیگر کارشناس 
اقتصــاد هم توضیــح داده اســت که 
رشــد نقدینگی باید متناسب با رشد 
تولید باشــد؛ یعنی اگر اقتصاد رشــد 
پنج  درصدی دارد، رشد نقدینگی هم 

می تواند متناسب با همین عدد باشد.
او تاکید کرده اســت که در اقتصاد 
ایران طی ۴۷ سال گذشته، همواره رشد 
نقدینگی چهار تا پنج برابر رشد اقتصادی 
بوده؛ بنابراین در این مدت تنها شش تا 
هفت ســال تورم یک رقمی داشتیم و 

بقیه سال ها تورم دو رقمی بوده است.
این کارشــناس اقتصادی در پاسخ 
به این پرســش که چرا در کشورهایی 
مانند عراق و ســوریه که درگیر جنگ 
نیز هستند، تورم کم تر از کشورماست، 
گفته اســت که این کشــورها درگیر 
جنگ بوده اند اما برخی مشکالت ما را 
نداشــته اند. به عنوان مثال ما عالوه بر 
این که رشد نقدینگی داریم، محدودیت 
صادرات نیز داریم. همچنین ما در نقل 
و انتقال پول به خارج نیز با محدودیت 
روبه رو هستیم و به عبارتی تحریم ها و 
محدودیت های بازرگانــی ای که با آن 
مواجهیم، سبب می شود فشارهای مالی 

و پولی ما تشدید شود.
در عین حال سعید لیالز، کارشناس 
اقتصاد سیاسی نیز گفته است:انتخاب 
ترامپ و یا بایدن تاثیر چشــمگیری بر 
اقتصاد ایران نمی گذارد چرا که مساله 
اصلی ایران اضافه شدن ماهانه ۴۰ هزار 

میلیارد به نقدینگی کشور است. 
وی تاکید کرده است تنها در یکسال 
اخیر به دلیل شــیوع کرونا، ۵ درصد از 

رشد اقتصادی ایران منفی شده است.
 راهکارهای کارشناسان

 برای مهار نقدینگی
درباره راهکار مهار رشد نقدینگی هم 
این کارشناسان راه هایی قائل شده اند. 

هادی حق شــناس معتقد اســت که 
بهترین راهکار بــرای کنترل تورم این 
اســت که دولت ریاضــت اقتصادی و 
همچنین انضباط پولی و مالی را بپذیرد و 
یک سیاست سختگیرانه  در بخش پولی 
و مالی اجرا کند اما چون ما در شــرایط 
فعلی، تحت فشارهای سیاسی خارجی 
و اقتصادی قرار داریم و همچنین رشد 
اقتصادی کشورمان نیز مطلوب نیست، 
در نتیجه ایــن ریاضت های اقتصادی 

اکنون نمی تواند انجام شود.
وحید شقاقی هم اعتقاد دارد که برای 
جلوگیری از رشــد نقدینگی باید اول 
جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود 
و دولت از دســت درازی به منابع بانک 
مرکزی و نظام بانکی برای جبران کسری 
بودجه خودداری کند. دوم نرخ ســود 
بانکی باید کاهش یابد، چون زمانی که 
نرخ سود بانکی را افزایش می دهید، رشد 
نقدینگی ایجاد می شــود و شما دوباره 
باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که 
این نقدینگی به سمت بازار های دیگر 
سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام 
تکرار می شود و سوم باید جلوی خلق 
نقدینگی توســط بانک ها گرفته شود. 
ناترازی در نظام بانکی باالست و دارایی ها 
با بدهی های نظام بانکی همخوانی ندارد. 
بانک ها برای پوشش ناترازی شروع به 

خلق پول می کنند.
عبــاس آخوندی هم بــا تاکید بر 
شرایط دشــوار کشــور با همزمانی 
تحریم و شــیوع کرونا گفته است که 
منابع صندوق توســعه ملی برای روز 
مباداســت و اکنون آن روز مبادا فرا 
رســیده اســت و باید اوراق بهادار با 
پشتوانه دارایی یا ABS به پشتوانه 
دارایی صندوق توســعه ملی منتشر 
شــود و البته این اوراق نه به صورت 
ریالی کــه به صورت دالری باشــد تا 
بتوان کســری بودجه را بدون رشد 

تورم مهار کرد. 

تازه ترین وضعیت شاخص های پولی هشداردهنده شد

گردن کشی نقدینگی در ایران
بر اساس آمارهای بانک 

مرکزی، میزان نقدینگی 
با رشد 36.۲ درصد در 

شهریور امسال به رقم ۲۸ 
هزار و 9۵۸ هزار میلیارد 

ریال رسیده است. این 
گزارش همچنین اطالع می 
دهد که در نیمه اول امسال 

میزان دارایی خارجی 
سیستم بانکی به رقم 

1۲۸4۸.۲ هزار میلیارد 
ریال رسید که رشد ۲۵.3 

درصدی نسبت به شهریور 
پارسال دارد

رییس کل بانک مرکزی به مناسبت دومین 
سال تحریم های همه جانبه امریکا علیه ایران 
یادداشتی در صفحه شخصی خود در یک شبکه 

اینستاگرامی نوشت.
به گزارش توسعه ایرانی، عبدالناصر همتی 
در این یادداشت تاکید کرده است : 13 آبان دو 
سال پیش دولت امریکا تحریم های جامع را با 

هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان 
به اجرا درآورد.  وی تاکید کرده است: »فعالیت 
بندرگاهی ، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی 
ایــران از جمله خطوط کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران .../ مبادالت نفتی و هرگونه خرید 
مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران 
.../ هر گونه مبادالت موسسات مالی بین المللی با 

بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی ... «.  
در دومین سالگرد اجرای تحریم های سنگین 

امریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی 
به دهک های پاییــن تر درآمدی جامعه 
، که بخشــی از آن هم بی تردید ناشــی 

از مشــکالت و ناهماهنگی داخلی 
بود، ملت بــزرگ ایران با 

سربلندی ایستادگی کرد و امروزه نظاره گر جدال 
دو جناح امریکا با یکدیگر است.  بانک مرکزی هم 
روزهای سختی را میگذراند ولی با تخصیص  و 
تامین به موقع ارز مورد نیاز کاالهای اساســی و 
ضروری کشور، اجازه نداد کمبودی در نیازهای 
اساسی ایجاد شــود.  وی تاکید کرد: انصاف 
نیست برخی ناهماهنگی های موجود 
بین برخی دستگاه ها و نیز تالش هایی 
که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر 
گردش ریال و ارز انجام می گیرد، 
به دلیل صبــوری ور عایت 

مصالح کشور توســط بانک مرکزی، غیر واقع ، 
تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شــدن 
تجارت و عامــل دپوی کاال ... به حســاب بانک 
مرکزی گذاشته شود .   فازغ از توقعات و فشارهای 
بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تالش 
کســانی که به طور داوم با هدف عدم شفافیت 
، دنبال دور زدن سیاســت هــای ارزی و ریالی 
هســتند، بانک مرکزی ضمن تاکید بر برنامه 
اصولی خود، پیگیر سیاست های و اهداف مهم 
کنترل تورم ، تقویت ارزش پول ملی و کمک به 

رشد تولید خواهد بود.

یادداشت مهم همتی به مناسبت دومین سالگرد تحریم های جامع

ناهماهنگی های داخلی به مشکالت تحریم ها دامن زد

خبر

ســخنگوی دولت گفت: چهار طرح در حمایت از معیشت 
مردم در دستور کار است که بخشــی از این طرح ها را در قالب 
بودجه 1۴۰۰ و بخشــی را هم که در بودجه امسال قابلیت اجرا 

دارد، پیگیری می کنیم.
 علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت برای 
کم کردن فشار بر زندگی مردم، اظهار داشــت: چهار طرح در 
حمایت از معیشت مردم در دستور کار دولت است که بخشی از 
این طرح ها را در قالب بودجه 1۴۰۰ و بخشی را هم که در بودجه 

امسال قابلیت اجرا دارد، پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکــه در زمینه کنتــرل قیمت ها تصمیمات 
جدیدتری گرفته شــده و بــرای کمک بــه دهک های پایین 
برنامه ریزی صورت گرفته اســت، ادامه داد: در جلسات ستاد 
اقتصادی دولــت در خصوص بحــث ســهولت کار تجاری و 

سیاست های پولی و مالی تصمیماتی گرفته شده که قسمت بسیار 
مهم آن کمک به معیشت مردم است. سخنگوی دولت افزود: در 
یکی از زمینه ها مکاتبات صورت گرفته و اجازه های الزم گرفته 
شده و امیدوار هستیم بتوانیم یکی دو هفته آینده این برنامه ها را 
عملیاتی کنیم. وی با اشاره به محکومیت اهانت به ساحت پیامبر 
اکرم )ص( از سوی رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت: واقعیت 
این است که فهم و درک درستی از آزادی وجود ندارد. امروز در 
همین فرانسه که مدعی دموکراسی و آزادی است، کسی درباره 
صهیونیسم اظهارنظر کند، چه بلوایی درست می کنند و می گویند 
مخالف آزادی است. اما در مورد مسلمانان به لحاظ سنت های 
استعماری که در غرب وجود داشــته خیلی راحت اظهارنظر 

می کنند و هر توهینی در آنجا علیه آزادی محسوب نمی شود.
ربیعی گفت: واکنش مســلمانان به این اقدام توهین آمیز 

واکنش طبیعی جامعه جهانی اسالمی بود و حتی غیر مسلمانان 
هم واکنش هایی داشتند. فرانسوی ها باید از سیاست های اشتباه 
خود برگردند و باید به این مسئله توجه کرد که افراطی گری در 
همین نوع نگاه تبعیض آمیز آنان به آزادی و توهین هایی است که 

در آن نهفته است.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه مــا افراطی گری را محکوم 
می کنیم، تاکید کرد: توهین به اسالم و حضرت رسول اکرم )ص( 
جریحه دار کردن قلب و ذهن انسان ها، خطای بزرگی است که 
متأسفانه صورت گرفته است بنابراین موضعی که گرفتند برای 
ما قابل قبول نبود و به اندازه ای هم که باید اعالم موضع کنیم اعالم 
موضع کردیم. وی همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گفت: مواضع هر دو رقیب به خصوص مواضعی را که در 
مورد ایران می گیرند به دقت بررسی می کنیم. به نظر می رسد 

تحول آرامی در آمریکا نخواهیم داشت، اما حرکت کاخ سفید 
و سیاست هایی که می خواهد در مورد ایران اعمال کند، برای ما 
مهم است و فرد مهم نیست. باید ببینیم چه سیاستی در مورد ما 
اعمال می کنند و به قول رهبر معظم انقالب، فرصت هایی که در 

فضای بین المللی ایجاد می شود، حتماً از آن استفاده می کنیم.
ربیعی گفت: بــا دقت انتخابات آمریــکا را رصد می کنیم و 
پتانسیل تغییر سیاســت هایی که هر کدام از کاندیداها دارند، 
مورد توجه ماست و قطعاً بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت و از 

فرصت ها استفاده خواهیم کرد.

ربیعی خبر داد

اجرای چهار طرح در حمایت از معیشت مردم در دستور کار است


