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عبور نقدینگی از ۲۶۵۷هزار 
میلیارد تومان

توســعه ایرانی- 
حجم نقدینگی در پایان 
خرداد ۹۹ به ۲۶۵۷ هزار 
میلیارد تومان رســید که 
نســبت به خرداد ســال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد 
افزایش را نشــان می دهد. بانک مرکزی با انتشار 
گزیده آمارهــای اقتصادی در پایــان خرداد ۹۹، 
حجم نقدینگی را ۲۶ هــزار و ۵۷1.۷ هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل 
۳۴.۲ درصد افزایش نشــان می دهد. این در حالی 
اســت که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته 
۲۵.1 درصد بوده اســت.     گفتنی اســت در تاریخ 
مورد گزارش، حجم پــول ۵0۲0.۵ هزار میلیارد 
ریال بوده که نسبت به خرداد سال قبل ۶1.۵ درصد 
رشد داشته اســت. حجم پول نسبت به پایان سال 
۹۸ نیز رشد ۵0.۹ درصدی داشت. سهم شبه پول 
نیز از نقدینگی ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومانی ۲1۵۵ 
هزار میلیارد تومان با رشــد ۲۹.1 درصدی نسبت 
به خرداد سال ۹۸ و رشد ۲1.۲ درصدی نسبت به 

پایان سال ۹۸ است.
    

اعمال محدودیت در پرداخت 
وام ودیعه اجاره مسکن

توسعه ایرانی- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
اعالم کرد: اجاره نامه های رســمی مســکن بعد 
از ۴ مرداد ۹۹ مشــمول دریافــت وام ودیعه اجاره 
مسکن هســتند.  پروانه اصالنی گفت: شرایط وام 
ودیعه مسکن شرایطی است که قانون ساماندهی و 
حمایت از عرضه و تولید مسکن و آیین نامه اجرایی 
آن بر آن تأکید دارد. بدین معنا افراد متقاضی نباید 
از تسهیالت یارانه ای دولت استفاده کرده باشند. 
فرم ج ســبز، عدم مالکیت از سال ۸۴ به بعد، تأهل 
یا سرپرست خانوار بودن از جمله شرایطی است که 
برای دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن آمده است. 
وی با بیان این که بانک مســکن یکی از بانک های 
عامل پرداخت تسهیالت وام اجاره مسکن است که 
مطابق با نظر و اعالم بانک مرکزی سایر بانک ها نیز 
این تسهیالت را به واجدان شرایط پرداخت خواهند 
کرد، افزود: در این مرحله از پرداخت وام اجاره مسکن 
بتوانیم در حدود ۹00  هزار نفر را پوشش بدهیم. در 
مجموع ۶.۶ میلیون نفر خانوار اجاره نشین در کشور 
داریم که همه آنها دارای مشکل نیستند. بررسی ها 
نشــان می دهد که ۲.۲ میلیون خانــوار نیازمند 

کمک های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.
    

ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی جدید به بورس

توســعه ایرانی-  
رئیس ســازمان بورس 
از ورود ۹0 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی جدید 
به بازار سرمایه خبر داد و گفت: ورود این حجم 
نقدینگی اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور به شمار 
می رود و باید به عنوان فرصتی برای تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی به آن نگاه کرد. »حســن 
قالیباف اصل« با بیان مطلب فوق و با اشــاره به 
سال جهش تولید گفت: اکنون پروژه های ملی 
ناتمام و جدیدی در کشــور وجود دارند که در 
عین حال از ارزش افــزوده باالیی برخوردارند. 
ما در این پروژه ها، با بحث تامیــن مالی روبرو 
هســتیم و اگر بتوانیم از نقدینگــی فعلی بازار 
ســرمایه در جهت تامین مالی ایــن پروژه ها 
اســتفاده کنیم، گام بزرگی در راستای تحقق 
شعار سال و توسعه اقتصادی برداشته ایم و این 
هدف با ورود شرکت های پروژه سهامی عام به 

بورس محقق می شود.
    

 آخرین قیمت سکه، طال و ارز 
در بازار

هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید 11 میلیون 
و ۲00 هزار تومان داد و ستد شد که نسبت به روز 
پیش از آن  افزایش قیمت دارد. همچنین هر قطعه 
سکه تمام بهار طرح قدیم 10 میلیون و ۶00 هزار 
تومان است که افزایش 100 هزار تومانی را نسبت 
به روز یکشنبه تجربه می کند. هر قطعه نیم سکه، 
پنج میلیــون و ۵۵0 هزار تومان،هــر قطعه ربع 
سکه ســه میلیون و ۳00 هزار تومان وهر قطعه 
ســکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵0 هزار تومان 
خرید و فروش شد. هر گرم طالی 1۸ عیار نیز یک 
میلیون و ۵۳ هزار و ۸۳0 تومان در طالفروشی ها 
داد و ستد می شــود.  امروز همچنین صرافی های 
بانکی هر دالر آمریــکا را به قیمت 1۹ هزار و ۵00 
تومان می خرند و معادل ۲0 هــزار و ۵00 تومان 
نیز می فروشند .این صرافی ها هر یورو را معادل ۲۲ 
هزار و ۵00 تومان می خرند و به قیمت ۲۳ هزار و 

۵00 تومان نیز می فروشند .  

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

صنعت موتور محرک اقتصاد است 
و از این رو سرمایه گذاری در این بخش 
یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی 
محسوب می شود. مولفه ای که می تواند 
به خوبی برنامه های توســعه ای دولت 
و الزامات برنامه چشــم انداز 1۴0۴ را 
محقق کند؛ اما آنچه در عمل شــاهد 
آن هســتیم کاهش ســرمایه گذاری 

صنعتی است. 
نماگرهای بانــک مرکزی به عنوان 
اسناد مورد استناد و موثق دولتی نشان 
می دهد که در سال ۹۸ به نسبت سال 
۹۷ میزان  ســرمایه به کار گرفته شده 
در واحدهای صنعتی بــا کاهش ۶.۳ 
درصدی مواجه شده و به ۵۵ هزار و ۹۸0 
میلیارد تومان رســیده است. بنابراین 
تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت در 

سال گذشته در نهایت منفی بوده است.
 این میزان البتــه در بخش صدور 
پروانه رشد داشته است و نشان می دهد 
که میزان پروانه های صادر شده در سال 
۹۸ رشــد ۳.۹ درصدی داشته و تعداد 
پروانه های صادره ۶ هزار و ۸0 فقره بوده 
است که به بیان شفاف تر یعنی واحدهای 
ایجاد شده سهم کمی از سرمایه گذاری 
را به خــود اختصاص داده انــد و البته 

کوچک تر نیز شده اند.
همین نماگرها البته نشان می دهد 
که در بخش شاخص کارگاه های بزرگ 
صنعتی، )واحدهــای تولیدی بیش از 
100 نفر کارکن( در مجموع سال ۹۸ 
به رشد مثبت 1.۹ درصد رسید. از فصل 
پاییز ۹۷ تا فصل تابستان ۹۸ شاخص 
کارگاه های بــزرگ صنعتی به ترتیب 
منفی 11.۶ درصد، منفی 1۷.1 درصد، 
منفی ۴.1 و منفی ۴.۲ درصد بوده است. 

اما در فصول پاییز و زمستان این شاخص 
به ترتیب به رشــد مثبت ۶.۳ درصد و 

مثبت 10.۵ درصد رسیده است.
گفتنی است که رشد 1.۹ درصدی 
شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی پس 
از افت ۸ درصدی این شاخص در سال 

۹۷، به دست آمده است.
در همین حال همین آمارها تاکید 
می کند که در ســال ۹۸ تعداد صدور 
جواز تاسیس با 1۵.۳ درصد افزایش به 
۲۶ هزار و ۳۶ مورد رسیده که سرمایه 
مورد نیاز برای احداث این واحدها ۳۵۴ 
هزار و ۸۴0 میلیارد تومان اســت که 
نسبت به سال قبل ۲۶.۲ درصد افزایش 

داشته است.
 به نظر می رســد بانک مرکزی تنها 
نیمه پر لیوان را مورد توجه خاص قرار 
داده است و آمارها روی کاغذ همه چیز 
را خوب نشــان می دهند؛ اما در عمل 

آنچه آمارها نوید آن را می دهند به چشم 
نمی بینیم.  البته پیش از این هم اختالف 
آماری بانک مرکزی و مرکز امار هم نشان 
داده بود حال بخــش صنعت و معدن 
تعریفی ندارد. نیمه تیرماه بود که برآورد 
بانک مرکزی، رشــد بخش صنعت در 
سال ۹۸ معادل ۲.1 درصد و رشد بخش 
معدن 1.۹ درصد اعالم شده بود و سهم 
بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی 
در سالی که گذشت معادل 1۵.1 درصد 
و سهم بخش معدن نیز یک درصد ذکر 
شــد آماری که مرکز آمار  آن را در گروه 
صنعت منفی 1۴.۷ درصــد و معدن 
منفی ۲۲.۸ درصد اعــال کرده و تاکید 
کرده بود رشد بخش صنعت منفی 1.۸ 

درصد بوده است.
اختالف بین جداول بانک مرکزی و 
مرکز آمار در حالی وجود دارد که دولت 
پیشتر مرکز آمار را به عنوان مرجع تولید 

و انتشار گزارش رشد اقتصادی کشور 
اعالم کرده بود.

در همین حال هم عباس معمارنژاد، 
معاون امــور بانکی و بیمــه ای وزارت 
اقتصاد خرسند از تخصیص سهم ۳۴.۸ 
درصدی صنعت از تسهیالت بانکی تا 
پایان اردیبهشــت این تخصیص ها را 
عاملی برای توجه خاص به این بخش 
خوانده بود اما آمارها به خوبی نشــان 
می دهد که چه عواملی باعث شده موتور 

اقتصاد بلنگد و ریپ بزند.
در کنــار فشــارهای تحریمــی و 
نوســانات شــدید ارزی که تولید را در 
شرایط نامناســب قرار داده است عدم 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای 
توســعه طرح های معطل مانده ونیمه 
تمام موجب شده تا حتی تخصیص های 
انجام شده نیز نتواند موتور اقتصاد را به 

خوبی روشن کند. 
این در حالی است که طبق قانون باید 
تا پایان برنامه ششم توسعه ۴0 درصد از 
تســهیالت بانک ها به بخش صنعت و 

معدن تخصیص یابد، 
 افت سرمایه گذاری 

البته پیش از این هم آمار رســمی 
دیگــری تحــت عنــوان جزئیــات 
وضعیــت فصلی اقتصاد در زمســتان 
سال ۹۸ منتشر شد که نشــان داد در 
فصل زمســتان ۹۸ طرح های مصوب 
ســرمایه گذاری خارجــی در بخش 
صنعت، معــدن و تجارت بــا افت ۹1 
درصدی همراه بوده اســت. آماری که 
نشان داد طرح های صنعتی، معدنی و 
تجاری در جذب سرمایه های خارجی 
مغفــول مانده انــد. ایــن اطالعات با 
داده های آماری مرکز آمار ایران تکمیل 
شد و مشخص شد که در زمستان سال 
۹۸ کل ارزش طرح هــای مصــوب در 
هیات سرمایه گذاری خارجی به ارزش 
۲۳ میلیون دالر بوده که نسبت به دوره 

مشابه سال ۹۷ افت ۹1.۳ درصد دارد.
 به لحاظ تعــداد طرح هایی که ارائه 
شــده کاهش ۶۳.۶ درصدی مشاهده 
می شــود در این در فصل زمستان ۹۸ 
بالغ بر 1۲ طرح صنعتی معدنی و تجاری 
به هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده 
است.  روالی که مجددا به تحریم ها، قطع 
مراودات مالی و پولی با کشورهای دیگر 

و ... باز می گردد.

غول بیکاری 
 در عین حال یکی دیگر از عواملی که 
اگر چه در آمارها دیده نشده اما در نهایت 
در نمودارهای سال ها و ماه های آینده 
به خویی به چشم خواهد آمد نرخ رشد 
بیکاری است که با شیوع کرونا بر صنعت 
تحمیل شده است . طبق گفته مدیران 
ســازمان تامین اجتماعی که مسوول 
واریز بیمه بیکاری هستند بسیاری از 
واحدهای صنعتی به دنبال شیوع کرونا 
تعطیل شده و یا حتی ورشکست شده اند 
و این امر موجب شده تا هم اکنون بیش 
از یک میلیون نفر بیکار به خیل بیکاران 

کشور افزوده شود .
مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه 
شدگان ســازمان تامین اجتماعی از 
واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹0 درصد 
از مشموالن در کشور خبر داده و گفته 
است: بســیاری از فعالیت اقتصادی و 
بنگاه های تولید و صنعتی با شیوع کرونا 
دچار آســیب های اقتصادی شدیدی 
شــدند. تعداد زیادی از شاغالن مراکز 
تولیــدی، صنعتــی و کارگاهی بیکار 
شدند که این بیکاری غیر ارادی و ناشی 
از شیوع ویروس کرونا بود. برای اسفند 
۲۴1 هزار نفر مشمول دریافت مقرری 
بیمه بیکاری بودند کــه ۲1۳ هزار نفر 
این مقــرری را دریافت کردند. مقرری 
بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت 
به ترتیب بــرای ۴۴۶ و ۳۳1 هزار نفر 
پرداخت شــده است. ســر جمع برای 
بیش از ۹۹0 هزار نفر ماه طی این ســه 
ماهه توانسته ایم مقرری بیمه بیکاری 

پرداخت کنیم. 

بانک مرکزی درخصوص سرمایه گذاری صنعتی نیمه پر لیوان را می بیند

صنعت؛موتورمحرکیکهریپمیزند
در کنار فشارهای تحریمی 

و نوسانات شدید ارزی 
که تولید را در شرایط 

نامناسب قرار داده است 
عدم سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی برای توسعه 
طرح های معطل مانده و 
نیمه تمام موجب شده تا 

حتی تخصیص های انجام 
شده نیز نتواند موتور 

اقتصاد را به خوبی روشن 
کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید 
با برنامه ریزی درست توطئه تخریب بازار ارزی کشور را خنثی 
کنیم، گفت: مداخله کشورهای سودجو در اقتصاد ایران یکی 
از عوامل کاهش ارزش پول ملی است و باید جلوی جوالن این 

عوامل و توطئه های آن ها گرفته شود.
علی اکبر کریمی با بیان اینکه کاهش و مدیریت تقاضای 
ارز می تواند قیمت را تثبیت و در مسیر کاهش هدایت کند، در 

خصوص مدیریت انتظارات عمومی ابراز امیدواری کرد.
وی با بیان اینکه در بازار ارز در خصوص عرضه مشکلی که 
در حال حاضر وجود دارد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
کشور است، تصریح کرد: صادرکنندگان ارز دولتی دریافت کرده 

و صادرات نیز  انجام شده اما عدم بازگشت آن اکنون مشکالتی 
را رقم زده که باید دولت پیگیر رفع هر چه سریع تر آن باشد. این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه »در مواردی 
نیز شاهد اخذ ارز دولتی برای واردات بوده ایم اما آن کاالی مورد 
نیاز به کشور وارد نشده است«، گفت: عدم واردات کاالهایی که 
ارز دولتی دریافت کرده اند نیز معضلی برای بازار ایجاد کرده و 

به قیمت ها فشار وارد می کند.
وی با بیان اینکه بحث مدیریت و شرایط 
روانی بازار در وضعیت فعلی نــرخ ارز موثر 
هســتند، افزود: عواملی به صورت روانی بر 
بازار اثر گذاشــته و با دامن زدن به شایعات 

دغدغه و اضطراب و نگرانی مردم را بیشتر می کنند. این نماینده 
مردم در مجلس یازدهم در گفتگو با تسینم ادامه داد: باال بردن 
مصنوعی قیمت ارز با شیطنت برخی در داخل و برخی دیگر 
در خارج و کشورهای همسایه و تحت سلطه عوامل تخریب 
گر اقتصاد ملی ما را تحت تأثیر قرار داده است. کریمی با بیان 
اینکه برخی از خارج از کشــور  به دنبال توطئه و تخریب بوده 
و در نوسانات ارزی نقش دارند، گفت:  این 
افراد قطعاً ایــن اقدامات را برای ایجاد 
تنش و بحران در اقتصاد ما در حوزه 
ارزی انجام می دهنــد از این رو  
الزم است که مسئوالن و مراجع 

امنیتی و اقتصادی در این موضوعات به طور جدی تر ورود کرده 
و اطالع رسانی مناسب نیز  به مردم،فعاالن اقتصادی،صرافی ها 
و جایگاه هایی که به این حوزه مربوط است صورت بگیرد که به 
صورت هیجانی رفتار نکنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس یازدهم با بیان اینکه »باید با برنامه ریزی درست توطئه 
تخریب بازار ارزی کشور را خنثی کنیم«،  تصریح کرد: باید از 
اثر گذاری عوامل روانی بر بازار جلوگیری شده و این به حداقل 
ممکن کاهش پیدا کند. وی با تأکید بر اینکه قطعاً راهکار هایی 
برای مقابله با مداخله های خارجی در وضعیت نرخ ارز وجود 
دارد، گفت: مراجع مختلــف در وزارت امور خارجه یا مراجع 
امنیتی ما باید دست به کار شده تا اقدامات علیه اقتصاد ملی و 
تخریب پول ملی را خنثی کنند. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم ادامه داد:مداخله کشورهای سودجو در اقتصاد ایران 
یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی است از این رو باید جلوی 

جوالن این عوامل و توطئه های آن ها گرفته شود.

یک نماینده مجلس: 

توطئه  برخی کشورها عامل وضعیت فعلی بازار  ارز در کشور است

خبر

معاون امور باغبانی وزارت جهادکشــاورزی 
گفت: دلیل گرانی میوه تولید کنندگان نیستند 
و محصولی که توسط باغداران تولید می شود تا 
به دســت مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی 

پیدا می کند.
محمد علی طهماسبی درباره دالیل افزایش 
قیمــت انواع میوه در ســال جاری به تســنیم 
گفت: دلیــل گرانی قیمت میوه هــا را نباید در 
بخــش کشــاورزی و باغداران جســتجو کرد 
زیرا قیمت فــروش محصول توســط باغدار و 
 میــوه ای که مردم از ســطح شــهر می خرند، 

متفاوت است.
وی افزود: گیالس تولید باغــدار نمونه را ۷ 
تا ۸ تومان بیشــتر خریداری نمی کنند اما این 
محصول تا به دســت مصرف کننده می رسد به 
قیمت های مختلفی مانند 1۵ هزار تومان، ۲0 

هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان به فروش می رسد.
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشــاورزی 

ادامه داد: گالبی شــاه میــوه ای نوبرانه ای که 
این روزها در بازار به قیمت هــای باالیی مانند 
هر کیلوگرم ۴0 هزار تومان یا بیشتر در میدان 
تجریش قیمــت دارد، در بهتریــن وضعیت از 
باغداران نمونــه که محصــول مرغوبی تولید 
کــرده، 1۵ هزار تومــان خریداری می شــود. 
وی همچنیــن در ارتباط بــا وضعیت صادرات 
محصوالت کشاورزی به عراق گفت: بعد از بروز 
کرونا مشکالت زیادی برای صادرات محصوالت 
کشاورزی به این کشور داشته ایم به طوری که 
در این مدت مرزها چند بار باز و بسته شده است. 
طهماسبی همچنین درباره آخرین مصوبه هیئت 
دولت درباره اراضی باغی گفت: بر اساس تصمیم 
هیئت وزیران به باغداران اجازه فنس کشی دور 
باغ خود داده شده و شرایط اخذ این مجوز  آسان 
شده است. وی اظهار داشــت: درگذشته برای 
جلوگیری از خرد شدن اراضی یا تغییر کاربری 
سختگیری زیادی برای فنس کشی دور باغات 

انجام می شــد اما باید توجه داشت که این اقدام 
تنها برای حفاظت از باغ هــای تولیدکنندگان 
است. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران ایجاد ســازه های گلخانه ای در 
اراضی کشاورزی دیگر به معنی تغییری کاربری 

نیست و عوارضی ندارد.
 تاثیرحذف ارز نهاده های کشاورزی 

در بخش باغبانی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با تاثیر 
حذف ارز ۴۲00 تومانی نهاده های کشاورزی در 
بخش باغبانی گفت: بخش باغبانی در مقایسه با 
بخش های دیگر کمترین تاثیر پذیری را دارد و 

روی پای خود ایستاده است.
وی اظهار داشت: تنها بخشی  از فعالیت های 
باغبانی کــه از حــذف ارز  دولتی نهــاده های 
کشاورزی تاثیر پذیری دارد، تغذیه و کود های 
کشاورزی است اما اینکه به چه میزان بر قیمت 
تمام شده اثر گذار اســت هنوز محاسبه نشده 

است. طهماسبی گفت: افزایش قیمت ارز تاثیرات 
مثبتی نیز برای صــادرات محصوالت باغداران 
داشته است و میزان آن را از لحاظ وزنی و باالبرده 
است به طوری که در گذشته تنها ۷0۴ هزار تن 

سیب صادر شده که بی نظر بوده است.
حذف ارز 4۲00 تومانی نهاده های 
کشاورزی بهره وری را باال می برد

وی با بیان اینکــه حذف ارز ۴۲00 تومانی 
نهاده های کشــاورزی در واقع تلنگری برای 

بخش کشاورزی اســت، گفت: این امر باعث 
می شود که تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
محصوالت با دقت بیشتر از نهاده های استفاده 
کنند و ســعی می کنند که میــزان بهره وری 

تولید خود را باال ببرند.
وی اظهــار داشــت: بــا افزایــش قیمت 
نهاده های کشاورزی کشــاورزی سودآوری 
خواهند داشــت که به بهروری تولیدات خود 

نیز توجه کنند.

قیمت میوه از باغ تا مغازه 3 برابر می شود


