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گزارشبانکمرکزیحاکیاست؛
 رشد26.6 درصدی نقدینگی

 در پاییز امسال
توســعهایرانی-
جدیدتریــن گــزارش 
از روند نقدینگی نشــان 
می دهد در پایــان پاییز 
سال جاری، میزان خالص 
دارایی های خارجی نسبت به اسفند سال گذشته، 
۱۴.۲ درصد رشد داشته اســت.  بررسی گزارش 
متغیرهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در پایان 
آذرماه ۱۳۹۹، بیانگر عبــور حجم نقدینگی از مرز 
سه هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است. به عبارت 
دیگر در پایان پاییز ســال جاری، نقدینگی به رقم 
۳۱۳۰۰.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به 
اســفند ۹۸، ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است. این 
میزان از نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه، 
شامل خالص دارایی های خارجی و داخلی است که 
به شرح زیر مشخص شده است؛ بخش خالص دارایی 
های خارجی، شامل دو قسمت »بانک مرکزی« و 
»بانک ها و موسسات اعتباری« است. در بخش بانک 
مرکزی، در آذرماه ۱۳۹۹، میزان خالص دارایی های 
خارجی، ۳۸۳۸.۳ هزار میلیارد ریال است. همچنین 
در بخش بانک ها و موسسات مالی نیز، دارایی به رقم 
۱۴۴۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. اما در بخش 
خالص دارایی های داخلی، با دو بخش اصلی مطالبات 
داخلی و خالص سایر اقالم روبرو هستیم که بخش 
نخست یعنی مطالبات داخلی به سه زیر مجموعه 
شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از 
موسسات و شرکت های دولتی و همچنین مطالبات 

از بخش غیردولتی تقسیم شده است.
بررسی این بخش از گزارش نشــان می دهد، 
خالص دارایی های خارجی در آذرماه سال جاری، 
به رقم ۵۲۸۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که 
نسبت به اسفند سال گذشته، ۱۴.۲ درصد رشد دارد 
و همچنین خالص دارایی های داخلی با رشد ۲۹.۵ 
نسبت به اسفند ۱۳۹۸، به رقم ۲۶۰۱۲ هزار میلیارد 

ریال در پایان آذرماه ۹۹ رسیده است.
    

 یارانه بهمن ماه 
دوشنبه شب واریز می شود

توســعهایرانی-
ســازمان هدفمنــدی 
یارانه هــا اعــالم کــرد: 
»یکصد و بیســتمین« 
مرحلــه یارانــه نقدی 
مربوط به بهمن ماه سال جاری دوشنبه ۲۰ ام بهمن 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها با صدور اطالعیه ای زمان 
واریز یارانه نقدی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ اعالم شد. 
در این اطالعیه آمده اســت، به اطالع هموطنان 
عزیز می رساند »یکصد و بیستمین« مرحله یارانه 
نقدی مربوط به بهمن ماه سال جاری به ازای هر نفر 
۴۵۵,۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری 
خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت 
۲۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ به حساب 
سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت 

خواهد بود.
    

 صدور چک بی محل 
دردسرساز می شود

توســعهایرانی-
ی  جــرا ا ســخنگوی 
قانون چک با اشــاره به 
محدودیت هایی که برای 
صادرکننده چک بالمحل 
در نظر گرفته شده اســت، گفت: یکی از مهم ترین 
محدودیت ها این است که به میزان مبلغ برگشتی از 
حساب های دیگر مسدود می شود سخنگوی قانون 
اجرای قانون جدید چک، گفت: پشــت چک های 
جدید صیاد بارکدی وجود دارد که افراد می توانند 
با اسکن آن به طور مســتقیم و به آسانی به سامانه 
استعالم همگانی چک در بانک مرکزی متصل شوند 
و وضعت اعتباری صادر کننده چک را بررسی کنند. 
نادعلی زاده، افــزود: همچنین در چک های جدید 
عبارتی درج شده که به مشتری هشدار می دهد باید 
حتماً چک ها در سامانه صیاد ثبت شود و دریافت 
کننده چک نیز می تواند اطالعات چک را در سامانه 
بررسی کند. وی با بیان اینکه چک های جدید از ۱۴ 
فروردین سال آینده در بانک ها توزیع می شود از مردم 
خواست چک های جدید را از این تاریخ از بانک ها 
مطالبه کنند. نادعلی زاده با اشاره به محدودیت هایی 
که برای صادرکننده چک بالمحل در نظر گرفته شده 
است، گفت: یکی از مهمترین محدودیت ها این است 
که به میزان مبلغ چک برگشتی موجودی افراد در 
حساب های آن ها در بانک های دیگر تا زمان تعیین 

تکلیف چک مسدود می شود.

خبر اقتصادی
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هانیهعسگری

 اقتصاد ایران حاال در شرایط تازه ای 
قرار گرفته است. در حالی که قیمت ها در 
بازارهای سرمایه ای ایران نظیر بازار طال و 
سکه، ارز،خودرو، مسکن و بورس در حال 
کاهش است اما در بازار اقالم خوراکی 
و ســفره ی خانوار افزایش قیمت ها به 

وضوح قابل پیگیری است.
اقتصاد ایران همواره با بحران تورم در 
چهار دهه گذشته روبرو بوده است. تورم 
کاالهای خوراکی و اقالم مورد نیاز برای 
مصرف روزمره ی خانوارها نیز بســیار 
بیشتر از متوسط نرخ عمومی تورم در 
کشور است. به عبارت دیگر باال بودن نرخ 
تورم در کاالهای خوراکی، آشامیدنی و 
مصرفی سبب می شود فشار تورمی بر 
طبقات متوسط و پایین جامعه شدتی 

بیشتر از معمول را داشته باشد.
 حاال امــا در شــرایط کنونی این 
وضعیت خود را در شکل بحرانی قابل 

پیش بینی نشان می دهد. 
در شرایطی که ریزش قیمت ها در 
بازارهای سرمایه گذاری، پس اندازهای 

مالی خانوارها در قالب سهام، طال؛ سکه، 
ارز، مســکن و خودرو را کاهش داده، 
هزینه های روزمــره خانوارها افزایش 

یافته است.
 آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز 
آمار ایران نیز حکایت از آن دارد که اغلب 
کاالهای مصرفی خانوار با رشــد تورم 

باالیی مواجه اند.
این آمار نشــان می دهد از ۵۳ قلم 
خوراکی منتخب و پرمصرف، ۳۸ قلم 
درصد تغییر ســاالنه باالتر از نرخ تورم 
نقطه ای کشور یعنی ۴۶ درصد را تجربه 

کرده اند.
گزارش های میدانی نشان می دهد 
بخش مهمی از اقالم مصرفی ســفره 
خانوار تحت تأثیر رشد شدید قیمت ها 
در یک سال اخیر با کاهش روبرو شده اند. 
به عنوان مثال مصرف گوشــت قرمز 
و حتی گوشت ســفید و فرآورده های 
آن با کاهش چشمگیر و قابل توجهی 
در فضای کنونی روبرو شده اند. برخی 
از گزارش هــای میدانــی حتی میزان 
کاهش مصرف را تــا ۵۰درصد عنوان 
می کنند. گوشت قرمز یکی از گران ترین 

اقالم سفره ایرانی است. قیمت این کاال 
در یک ســال اخیر افزایشی نزدیک به 
۳۵ درصد را تجربه کرده اســت. نکته 
حائز اهمیت اینجاست که پیش از این 
نیز گوشت گوسفند و گوشت گوساله 
یا گاو قیمت باالیی نســبت به متوسط 
قدرت خرید ایرانی داشــته است و در 
نتیجه رشــد ۳۵ درصدی قیمت ها به 
طور متوسط، می تواند تهدیدی برای 
مصرف این ماده ی پروتئینی در سفره 

خانوار تلقی شود.
 ســایر اقالم پروتئینی نیز چنین 
وضعیتــی را تجربه کرده انــد. به طور 
مثال گوشت ســفید یا به عبارت دیگر 
گوشت مرغ رشــد قیمتی بیش از ۶۴ 
درصد را در یک سال منتهی به دی ماه 
شاهد بود. بر اساس این گزارش قیمت 
انواع ماهی قــزل آال نیــز در محدوده 
۵۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. 
نگاهی به ســبد اقالم پروتئینی نشان 
می دهد سایر اقالم نیز کمابیش با این 
وضعیت روبرو بوده اند. شیرپاستوریزه 
رشــد قیمتی نزدیک بــه ۶۸ درصد و 
پنیر رشد قیمتی نزدیک به ۶۶ درصد 

را در طول یک ســال در کارنامه خود 
ثبت کرده اند.

این وضعیت در مورد ســایر اقالم 
مصرفی ســفره خانوار نیز به چشــم 
می خورد. برنج ایرانی افزایش قیمتی 
نزدیک به ۴۵ درصد و ماکارونی افزایش 
قیمتی نزدیک به ۵۳ درصد را در کنار 
رشد قیمت های بسیار باال برای حبوبات 

و سایر اقالم تجربه کرده اند.
چراقیمتموادغذاییدرایرانرو

بهافزایشاست؟
یکی از مهمترین دالیــل افزایش 
قیمت مواد غذایــی در ایران را بتوان به 
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت داد. 
پیش از این اقالم اساسی سفره خانوار 
تحت شمول دریافت ارز حمایتی یا ارز 
۴۲۰۰ تومانی قرار داشتند اما دولت به 
واســطه کمبود منابع به تدریج نسبت 
به کاهش تعداد اقالم اقدام کرد تا جایی 
که تنهــا نهاده های دامــی و دانه های 
روغنی مشمول این حمایت ارزی باقی 
ماندند، اما چشم انداز آتی نشان می دهد، 
پیش بینی رشــد قیمت ها در ماه های 

آینده منطقی باشد.
 اختالف نظر دولت و مجلس بر سر 
تداوم وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی درسال 
آینده سیگنال مهمی به بازار مواد غذایی 

می دهد. سیگنالی مبنی بر گرانی. 
بســیاری از تولیدکننــدگان مواد 
غذایی تحت شمول ارز حمایتی ۴۲۰۰ 
تومانــی، در هفته های اخیــر با دقت 
ماجرای این اختــالف را رصد کرده اند 
چرا که ماندگاری یا عدم ماندگاری این 
ارز بر فعالیت اقتصــادی آن ها و قیمت 
تمام شده کاالی تولیدی شان به شدت 

اثرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر قیمت موادغذایی در 
همه کشورهای جهان روندی افزایشی 
را تجربه کرده است. آژانس غذای ملل 
متحد در گزارشی اعالم کرده است که 
قیمت جهانی غذا در ماه ژانویه ســال 
جاری میالدی به باالتریــن قیمت از 
ســال ۲۰۱۴ تا کنون رسیده است. در 

این میان غالت، شکر و دانه های روغنی 
پیشــتازان افزایش قیمت در بازارهای 

جهانی بوده اند.
ســازمان خواربار جهانی، فائو، نیز 
پیش بینی کرده است تجارت جهانی 
غالت در ســال ۲۰۲۱ به میــزان ۱۰ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار تومــان افزایش 
یافته و به ۴۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
برسد که افزایش نزدیک به ۶ درصدی را 
نسبت به سال قبل از آن خواهد داشت. 
همچنین پیش بینی شــده است که 
تجارت در همه اقالم غالت نظیر گندم، 
جوو ذرت در ســال جــاری میالدی 

افزایش یابد.
افزایش قیمت گنــدم در حالی در 
بازارهای جهانی گزارش می شــود که 
تولید این محصول در ســال گذشته 
افزایشی قابل توجه را داشت. دلیل این 
امر را ناظران به افزایش قابل توجه خرید 
محصوالت استراتژیک از سوی برخی 
کشــورها نظیر چین نسبت می دهند 
. در عین حال روســیه نیز نسبت به دو 
برابر کردن عوارض صادراتی محصوالت 
کشــاورزی خود اقدام کرده اســت. 
این امر نشــان می دهد که کشورهای 
جهان به مساله تامین امنیت غذایی به 
ویژه در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ 
بسیار حساس هستند. این حساسیت 
تاثیری مستقیم بر وضعیت قیمت ها 
در بازارهای جهانی به جا گذاشته است.

 به این ترتیب پیش بینی می شــود 
با حذف ارز حمایتــی نهاده های دامی 
و موادغذایی در ایران، در کنار افزایش 
قیمت موادغذایی در جهان، تورم مواد 
غذایی در ماه هــای آینده افزایش قابل 
توجه را تجربه کنــد. این پیش بینی، 
ضرورت اتخاد تصمیمات مهمی را در 
میانه ی شیوع بیماری کرونا که زمینه را 
برای بیکاری رسمی بیش از یک میلیون 

نفر فراهم کرده، گریزناپذیر می نماید.
 آلبرت بغزیان،اقتصاددان و اســتاد 
دانشــگاه تهران در گفتگو با توســعه 
ایرانی درباره دالیل افزایش قیمت غذا 

و مواد خوراکی و آشــامیدنی در کشور 
گفت: اتفاقاتی از این دست پس از وقوع 
بحران های ارزی اتفاقاتی قابل پیش بینی 
است چرا که اگر عوامل رشد نرخ تورم 
مواد غذایی را بررسی کنیم می بینیم که 
رشد قیمت ها پس از رشد قیمت ارز در 

بازارهای ایران آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه پس از فروکش 
کردن دامنه بحران ارزی، قیمت مواد 
غذایی کاهش نمی یابد توضیح داد: به 
هر حال افزایش قیمــت ارز بنیان های 
اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد و در نتیجه حتی کاهش قیمت 
ارز نیز نمی تواند وضعیــت را به حالت 

سابق بازگردانند.
او در ادامه افزود: هزینه تولید برای 
تولیدکننــده چه در بخــش غذا و چه 
در سایر کاالها افزایش یافته و کاهش 
تورم ارزی نمی تواند به ســرعت زمینه 
را برای کاهش قیمت تمام شــده این 
تولیدات فراهم نماید. این استاد اقتصاد 
تاکید کرد: سیاســتگذار نباید به این 
نکته بسنده کند که کاهش قیمت ارز 
بحران اقتصاد ایران را برطرف می کند 
چرا که حاال با جابه جایی تورم از بازار ارز 
و کاالهای سرمایه ای به بازار کاالهای 
مصرفی و خوراکی، فشار تورمی به مردم 
به رغم کاهش دامنه رشد تورم، افزایش 

خواهد یافت.

آلبرتبغزیاندرگفتوگوبا»توسعهایرانی«هشدارداد:

شیفت تورم از بازارهای سرمایه ای به بازار مواد غذایی 
آلبرتبغزیاندرگفتوگو
با»توسعهایرانی«:پس
ازوقوعبحرانهایارزی
اتفاقاتینظیررشدقیمت

موادغذاییقابلپیشبینی
استچراکهاگرعواملرشد
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رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نزدیک به 
۱۷۰ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را با خروجی طبیعی و 

کنترل ورودی کم کرده ایم.
به گزارش فارس، جمشــید انصاری با اشاره به اینکه در 
دوران کرونا برای سبک کردن حضور کارکنان و در راستای 
کاهش تردد، دســتور دورکاری را دنبال کردیم، افزود: در 
دستگاه های ســتادی بخش قابل توجهی از کار ها با تغییر 
مواجه شده است، دستگاه های اجرایی خدمات مستقیمی را 

به مردم ارائه می دهند.
وی اظهار کــرد: پژوهشــی را از فروردین مــاه تا آبان 
ماه در ســازمان اداری و اســتخدامی انجام دادیم، در این 
مدت در ۸۹ دســتگاه اجرایی کشــور وضعیت دورکاری 
کارکنــان را مورد بررســی قــرار دادیم که حــدود یک 

میلیــون و ۱۸۰ هزار کارمنــد دولت و مدیران مــا در این 
 پژوهش مورد نظر ســنجی قرار گرفتند و ما نتایج جالبی را 

به دست آوردیم.
رضایت75درصدیازشرایطدورکاری

انصاری افزود: از منظر مدیــران و از منظر کارکنانی که 
دور کاری انجام می دادند نتایج به دســت آمده حاکی از آن 
اســت که تقریباً حدود ۷۵ درصد از مدیران ما از نتیجه دور 
کاری کارکنان خود راضی بودند و به تعبیر آن ها دورکاری 
کارکنان به میزان ۷۵ درصد موجب شده تا کار ها انجام شود و 
۲۵درصد کار ها به سرعت انجام نشده است. در بین کارکنان، 
رضایتمندی از دورکاری بیشتر بوده است و حدود ۷۹ درصد 

از کارکنان دورکار از این موضوع ابراز رضایت کردند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دور کاری 
افراد در شرایط کرونایی به این دلیل نیست که به این افراد 
در سازمان ها نیازی نیست بلکه شــرایط کاری آنها امکان 

دورکاری را دارد.
انصاری تصریح کــرد: ۱۲ تا ۱۵ درصــد از کارکنان در 
شرایط کرونایی دورکار شده اند.از ۸۹ دستگاه سازمانی که 

امکان دورکاری داشته اند ۹ دستگاه اصال دورکاری نکرده اند.
وی تاکید کرد: چارچوب دورکاری مختص دوران کرونا 
نیست و سازمان هایی که زیرساخت دورکاری داشته باشند 

بعد از شرایط کرونایی هم امکان دورکاری دارند.
 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بیان اینکه۳۰ 
درصد از پست های ســازمانی در دولت باید چابک سازی 
شوند، گفت: اصالح ســاختار دولت از منظر نیروی انسانی 
،پست های سازمانی، چابک ســازی و کوچک سازی دولت 
تقریباً از حدود دهه ۷۰ در دســتور کار دولت های مختلف 
بوده اســت. دولت یازدهم و دوازدهم در طــول دو برنامه 
اصالح اداری این موضوع را به عنوان یکی از محورهای برنامه 
اصالحات اداری در دستور کار خود قرار داده است و تکالیف 
روشنی در قانون برنامه ششم توسعه مجلس بر عهده دولت 

گذاشته شده است.
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انصاری با اشــاره به اینکه چیزی نزدیــک به ۱۷۰ هزار 
نفر از نیروی انســانی دولــت را کم کرده ایــم افزود: روش 
کاســتن از نیروهــا خروجی طبیعــی و کنتــرل ورودی 

 بوده اســت یعنی ما هیچ برنامه ای برای اخــراج کارکنان 
و یا بازخرید آنها نداریم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد رشد 
اقتصادی باید از محل بهره وری باشــد عنوان کرد: رویه ها و 
دستورالعمل ها به گونه ای تنظیم شده تا دستگاه ها بتوانند به 
ارتقاء بهره وری حوزه مسئولیت خودشان نظارت و در جهت 

ارتقاء بهره وری تالش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: مردم به دســتگاه های اجرایی 
رضایتمندی بیشتری را نشان داده اند، لذا دستگاه هایی که 
بیشتر مورد مراجعه مردم قرار می گیرند ، آنهایی هستند که 
اساساً خدمات به مردم ارائه می دهند مثاًل دانشگاه ها محل 
ارائه خدمات به مردم نیست. دانشجوها و اساتید با دانشگاه ها 
در ارتباط هستند ولی مردم به بیمارستان ها مراجعه می کند 

و از آنها خدمات دریافت می کنند .
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: قبل از جشنواره 
شــهید رجایی از میزان رضایتمندی مردم در ۲۴ دستگاه 
اجرایی نظرسنجی به عمل آمد و میزان رضایتمندی حدود 

۶۰ درصد به صورت میانگین بود.

معاونرئیسجمهوری:

40 درصد مردم از عملکرد سازمان های دولتی رضایت ندارند

خبر

مدیرعامل یک شــرکت بزرگ نفتی در هند 
اعالم کرد در صورتی که آمریکا تحریم های خود 
علیه تهران را کاهش دهد، پاالیشگاه های هندی 

خرید نفت از ایران را از سر می گیرند.
به گزارش رویترز، ام کی سورانا، مدیرعامل 
شــرکت نفتی دولتی هندوســتان پترولیوم 
روز گذشــته اعالم کرد در صورتــی که آمریکا 
تحریم هــای نفتی علیه ایــران را کاهش دهد، 
پاالیشگاه های هندی خرید نفت از این کشور را 

از سر می گیرند.
در حال حاضر این نگاه وجود دارد که دولت 

جدید آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن که 
چند روزی است ســکان قدرت در آمریکا را به 
دست گرفته به دنبال راه حل سیاسی برای حل 

پرونده هسته ای ایران است.
هند زمانــی و پس از چیــن دومین خریدار 
نفت ایران بود اما از اواســط ســال ۲۰۱۹ و به 
خاطر فشــار آمریکا خرید نفت از کشــورمان 
را متوقف کــرده بود. ســورانا در یک کنفرانس 
خبری گفت که نفــت ایران همواره در ســبد 
وارداتی پاالیشــگاه های هندی قرار داشــته و 
خوشحال می شــویم که همگام با حل بحران 

 شاهد بازگشت این نفت به ســبد خود باشیم. 
چند سالی است که واشــنگتن و تهران از نظر 
سیاسی در تقابل یکدیگر به سر برده و در دوران 
ریاســت جمهوری ترامپ فضای سیاسی بین 
دو کشور شاهد افزایش شدید تنش ها به خاطر 
خروج آمریکا از برجام بوده اســت. دوشنبه هم 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای 
نخستین بار به ارائه راهکارهایی برای بازگشت 
همزمان واشنگتن و تهران به برجام پرداخته بود.
ســورانا می گوید: پیش تر ایران امتیازهای 
خوبی در پرداخت و قیمت نفت خود می داد که 

باعث شده بود نسبت به دیگر فروشندگان نفت 
ایران جذابیت بیشتری داشته باشد.

وی گفت: پس از توقف خریــد نفت از ایران 
حاال شاهد ورود نفت آمریکا به هند هستیم.

سیگنال هندی ها برای ازسرگیری خرید نفت از ایران


