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بررسی های «اسکناس» از سرانجام سیاست پولی بانک مرکزی نشان می دهد؛

اخبار

کارنامه مردود هدفگذاری تورم

اینستکسچینی
در راه است

بان��ک دولت��ی چین به بانکهای چینی توصیه کرد
آماده تحریمهای احتمالی آمریکا باش��ند .به نقل
از رویترز ،واحد سرمایه گذاری بانک دولتی چین
در گزارش��ی اع�لام کرد ب��ا توجه به تحریم های
احتمالی آمریکا ،چین باید استفاده از سیستم پیام
رسان داخلی بانکی خود را برای پیشبرد تراکنش
های مالی در چین ،ماکایو و هنگ کنگ افزایش
ده��د .ب��ا توجه به تصویب قانونی در آمریکا برای
تحریم بانک های چینی که با مقامات این کشور
در خصوص هنگ کنگ همکاری دارند ،احتمال
تحریم ش��ماری از بانک های چین ش��دت گرفته
اس��ت .این گزارش هم چنین به دولت این کشور
توصیه کرده است در صورت قطع دسترسی چین
به س��وییفت توس��ط آمریکا ،این کشور استفاده از
دالر ب��ه عن��وان لنگرگاه ارزی خود را متوقف کند.
این گزارش هم چنین خواستار توسعه یک سیستم
مشابه سیستم اینستکس اتحادیه اروپا شده که با
هدف تجارت با ایران پس از خروج آمریکا از برجام
و برگرداندن تحریم ها ایجاد شده است.

اقتصاد آلمان زمین گیر شد

رش��د اقتص��ادی در آلمان و اتری��ش به کمترین
س��طح تاریخی خود رس��ید .به نقل از اسوش��یتد
پ��رس ،مرک��ز آمار آلمان در گزارش��ی اعالم کرد
بزرگترین اقتصاد اروپا در س��ه ماهه دوم س��ال
 ۲۰۲به میزان  ۱۰.۲درصد کوچک ش��ده که این
رش��د  ،ضعیفترین رش��د اقتصادی آلمان از زمان
ثبت داده های رشد در سال  ۱۹۷۰میالدی تاکنون
محس��وب میش��ود .هم چنین در مقایسه با رشد
مش��ابه فصل قبل نیز رش��د اقتصادی  ۵.۵درصد
کمت ش��ده اس��ت.اصلی ترین دلیل کاهش رشد
اقتصادی آلمان به مانند دیگر کش��ورهای جهان
به دلیل ش��یوع کرونا و تعطیلی گس��ترده کسب و
کارها بوده است .اگر چه روند بازگشایی کسب و
کارها در این کشور آغاز شده است اما انتظار نمی
رود اقتصاد آلمان تا قبل از س��ال  ۲۰۲۲به حالت
قبل از بحران کرونا برگردد.

دالر بازهم کاهشی شد

عملکرد ش��وکه کننده اقتصاد آمریکا ،دالر را بار
دیگر عقب راند .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
هم��ان ط��ور ک��ه انتظار می رفت س��ه ماهه دوم
امس��ال ش��اهد ثبت پایین ترین رشد فصلی ثبت
ش��ده در ط��ول تاری��خ آمریکا تاکنون بود و طبق
اعالم وزارت بازرگانی آمریکا ،نرخ رشد اقتصادی
این کشور منفی  ۳۲.۹درصد اندازه گیری شده که
این رقم  ۲۴.۵درصد کمتر از رش��د س��ه ماهه قبل
و  ۲.۲درصد بیش��تر از نرخ رش��د پیش بینی ش��ده
قبلی بوده است.با وجود بازگشایی کسب و کارها
در ایالت های مختلف ،سرعت شیوع کرونا به ویژه
در ایالت های جنوبی و غربی در سطح باالیی باقی
مانده اس��ت .بانک مرک��زی آمریکا در تازه ترین
نشست خود همان طور که انتظار می رفت اعالم
کرد نرخ بهره را در سطح کنونی حفظ خواهد کرد.
با این حال نیاز بازارهای مالی به نقدینگی کماکان
در سطح باالیی باقی مانده است و فدرال رزرو به
همین خاطر احتماال تا پایان سال به برنامه خرید
اوراق قرضه خود ادامه خواهد داد .شاخص دالر که
نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را
اندازه میگیرد ،در معامالت با  ۰.۵۵درصد کاهش
نسبت به روز قبل و در سطح  ۹۲.۸۹۵واحد بسته
شد .نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۱۰
دالر اعالم شد.

روند صعودی بیکاری در اروپا

نرخ بیکاری هم در س��طح اتحادیه اروپا و هم در
منطق��ه ی��ورو افزایش یاف��ت .به نقل از مرکز آمار
اتحادیه اروپا ،تا پایان ژوین  ۲۰۲۰نرخ بیکاری در
منطقه یورو و اتحادیه اروپا با  ۰.۴درصد افزایش
نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح
 ۷.۸درصد و  ۷.۱درصد رس��ید .این نرخ بیکاری
باالترین نرخ بیکاری ثبت ش��ده در کش��ورهای
عض��و اتحادی��ه اروپا در پنج ماه اخیر بوده اس��ت.
تخمین زده میشود تا پایان ماه ژوین  ۱۵میلیون
و  ۲۳هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار
باش��ند ک��ه از این تع��داد ۱۲ ،میلیون و  ۶۸۵هزار
نفر س��اکن کشورهای عضو منطقه یورو بودهاند.
در مقایسه با ماه می ،شمار افراد بیکار در اتحادیه
اروپا  ۲۸۱هزار نفر و در س��طح منطقه یورو ۲۰۳
هزار نفر افزایش یافته است.همچنین در مقایسه
با مدت مش��ابه س��ال قبل ،شمار بیکاران در سطح
اتحادیه اروپا  ۶۸۱هزار نفر و در سطح منطقه یورو
 ۵۲۳هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

خریداران ارز
ضررمیکنند

خــبرویـژه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:مردم از خرید ارز به عنوان سرمایه گذاری خود داری کنند چرا که پس از ثبات در این بازار متضرر می شوند .سید غنی نظری در گفت وگو با تسنیم ،با بیان
اینکه مردم از خرید ارز به منظور سرمایه گذاری خود داری کنند ،اظهار داشت :شرایط بازار ارز به دلیل تحوالت سیاسی و اقتصادی قابل پیشبینی نیست لذا توصیه میشود که مردم به این بازار ورود نکنند.
وی با اشاره به ناپایدار بودن قیمت ارز در بازار آزاد و احتمال تغییر لحظهای آن به مردم توصیه کرد در بازار ارز سرمایهگذاری نکنند گفت:بنابراین از مردم میخواهم که ‘سرمایه خود را در معرض ریسک
بازار ارز قرار ندهند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت :مردم باید بدانند که قیمت ها روند نزولی پیدا خواهند کرد ،از اینرو سرمایه گذاری در این بازار به صالح نیست.

اخبار

گ�روه اقتص�اد کالن-احمدرضا مس�عودی:با
شروع سال جدید عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی برنامه ای ارائه کرد که براساس
آن پیش بینی شد با اقدامات و روش هایی،تورم
افسارگسیختهکنترلشدهودرنرخ22درصدی
تثبیت ش��ود.به گزارش«اسکناس»،بررسی
عملکرد اقتصاد ایران در بخش تورم خصوصا
در دوماه گذش��ته حاکی از آن اس��ت نه تنها
تورم  22درصدی نمیتواند در دس��ترس باشد
بلکه با ش��کل گیری انتظ��ارات تورمی حتی
ممکن اس��ت اقتصاد ایران تورم باالی 100
درص��دی را تجربه کند،موضوعی که اکنون
در خصوص برخی کاال و خدمات تحقق پیدا
کرده و برخی اجناس با تورم دوبرابری و بیشتر
نسبت به سال گذشته به دست مردم میرسند.
براین اس��اس،افزایش نرخ دالر از کانال 15
هزارتومانی به  25هزارتومان در کنار سیاست
های غلط و شکست خورده ،باعث شد عمال
برنامه های بانک مرکزی دچار چالش جدی
ش��ود و اکنون نمیتوان انتظار داش��ت با چنین
ن��رخ ارزی،هدفگ��ذاری تورم مورد نظر بانک
مرکزی به سرانجام برسد.برای مثال،کارخانه
ای��ران خ��ودرو از ابتدای س��ال در یک اقدام
قانونی و با همانگی ش��ورای رقابت،هر س��ه
م��اه یکب��ار به طور میانگین  25درصد به نرخ
محصوالت خود اضافه میکند.آیا در شرایطی
که زیرمجموعه های دولت نرخ تولیدات خود
را هرس��ه ماه یکبار بروزرسانی میکنند،گزاره
هدفگذاری تورم  22درصدی محلی از اعراب
خواهد داشت؟

پذی�رش تلویحی شکس�ت هدفگذاری

تورم  22درصدی

رئی��س کل بان��ک مرکزی روز گذش��ته طی
یادداش��تی در صفحه شخصی خود در فضای
مجازی نوش��ت:بانک مرک��زی تمام تالش
خ��ود را براى کنت��رل میان مدت و بلند مدت
رش��د متغیرهای پولی ومدیریت نرخ س��ود،
ب��رای کنت��رل و مهار تورم بکارگرفته اس��ت
و ب��ا وجودتمامی موان��ع ومحدودیتها ازهمه
ابزاره��ای خودب��رای تحق��ق ت��ورم هدف
گذاری ش��ده ،برای یکس��ال آینده ،اس��تفاده
م��ی کند .قضاوت درخصوص عملکرد بانک
مرکزی،بایس��تی در چارچوب محیط اقتصاد
کالن و شوکهاى وارده به اقتصاد و همچنین
بر مبنای ابزارها ،اختیارات و درجه اس��تقالل
بانک مرکزی باش��د .خرید بخش��ی از منابع
ارزی صن��دوق توس��عه مل��ی  ،جهت تأمین
کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان
که در بودجه س��ال 98تکلیف شد)درش��رایط
تحریمی،تأمین کس��ری بودجه از محل پایه
پولی اس��ت.این روش،در کوتاه مدت،همانند
استقراضازبانکمرکزیخواهدبود.لذا،بانک
مرکزی به حکم وظیفه،نظر کارشناسی خودرا
درخصوص آثاراحتمالی ناخوشایند این روش
تأمی��ن بودجه،گزارش کرده بود .روش��هایی
که امس��ال دولت محترم برای تأمین کسری
بودج��ه از طری��ق فروش س��هام دولتی و نیز
انتشار اوراق بدهی بکارگرفته است  ،در شرایط
تداوم فش��ار حداکثری،روش��های مناس��بی
ب��رای تأمین مناب��ع الزم از نقدینگی موجود
در جامعه،وبدون فش��ار به پایه پولی اس��ت و
درصورت تداوم،کمک خوبی به بانک مرکزی
در نی��ل به ه��دف مهار تورم خواهد بود .همه
افزایش قیمتها در بهار امس��ال ،صرف ًابه رشد
پایه پولى و نقدینگى مربوط نمی شود .افزایش

انتظ��ارات تورمى ،متأث��ر از عوامل غیر پولى
وعملکردسایر بازارها نیزدرافزایش فشارهای
تورمى نقش داشته اند.

برنامه بانک مرکزی چه بود؟


خردادماه امس��ال ب��ود که بانک مرکزی طی
بیانی��های چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را
اعالم و بر این اساس ،هدف نرخ تورم خود را
برای بازه زمانی یکساله 22 ،درصد با دامنه
مثب��ت و منف��ی  2واح��د درصد تعیین کرد.در
بیانیه بانک مرکزی آمده بود«:بانک مرکزی
بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات
بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین
بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی ،داالن
نرخ س��ود ،خرید و فروش اوراق بهادار دولت
با بانکها ،اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و
سپرد هگذاریبانکهانزدبانکمرکزیفراهم
کرده اس��ت تا در همراهی با تقویت نظارت و
اقدام��ات احتیاطی کالن ،حلقه آخر اقدامات
ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم
هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف
تولی��د را آغاز کند.کامل ش��دن چرخه کنترل
تورم در فضای سیاستگذاری اخیر ،مستلزم
اعالم نرخ تورم هدف و تش��ریح فرآیندهای
الزم برای تحقق این هدف اس��ت .چارچوب
هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به
سیاستهای پولی بانک مرکزی است .در این
چارچوب ،قطبنمای سیاستگذاری ،کاهش
انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است
و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار ،بانک
مرکزی نرخ س��ود سیاس��تی را تغییر داده و با
استفاده از عملیات بازار باز ،نرخ حاکم و موثر در
بازار پول را تنظیم خواهد کرد .خرید و فروش
اوراق بهادار دولت ،تغییر س��قف و کف داالن
نرخ س��ود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای
بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری
به ش��مار میآیند .فعاالن اقتصادی ،بانکها
و م��ردم نیز ب��ه تحلیلها و نیز عملکرد حراج
اوراق و نرخهای س��ود دسترس��ی داش��ته و
مس��یر سیاس��تگذاری بانک مرک��زی برای
آنه��ا کام� ً
لا قابل پیشبین��ی خواهد بود.با
توجه به سیاس��تها و اقدامات اتخاذ ش��ده و
همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کالن
اقتصادی کشور ،بانک مرکزی اعتقاد دارد که
در چارچوب فروض و سناريوهای واقعبینانه،
نرخ تورم در س��ال جاری به روند کاهنده خود
ادامه خواهد داد .بر این اساس ،بانک مرکزی
ه��دف ن��رخ ت��ورم خود را  22درص��د با دامنه
مثبت و منفی  2واحد درصد تعیین میکند که
ب��ا توجه به کاهش قیمتهای جهانی ،حجم
اوراق در حال انتشار ،وضعیت ترازنامه بانکها

و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود
موجود ،این هدف تورمی به صورت پایدار قابل
دس��تیابی اس��ت .هرچند با توجه به نرخهای
س��ود ،سیاست پولی همچنان انبساطی باقی
میماند ،ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای
واقعی به روندهای طبیعی ،از انبساط سیاست
پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود
را حف��ظ خواه��د کرد و متناس��ب با آن ،بانک
مرک��زی هدف تورمی خ��ود را در میانمدت
به س��مت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد
کرد.در پایان یادآور می ش��ود ،بانک مرکزی،
در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری،
ب��ه ص��ورت ماهانه تح��والت بازار پول و نرخ
تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد
را در اختی��ار عموم ق��رار خواهد داد».هرچند
بیانی��ه بان��ک مرکزی حاوی ن��کات دلگرم
کننده ای بود اما سیاس��تگذار پولی در دوماه
گذش��ته برخالف وعده خود،شفافیتی درباره
اطالع رس��انی به مردم هم نداش��ته و برخی
کارشناس��ان گالیه میکنند که آمارها توس��ط
دولت سانسور میشود!

غفلت بانک مرکزی از اصول اقتصاد


حس��ین درودیان پژوهشگر اقتصادی همان
زمان نکاتی را متذکر شده بود:
-1هدفگ��ذاری تورم معمو ًال به عنوان رژیم
سیاس��تی موف��ق در دنیای سیاس��تگذاری
شناخته میشود ،چرا که از زمان کاربست آن
نرخ تورم در جهان بطور معنیداری افت کرده
اس��ت .اگر از س��ایر عوامل مؤثر بر افت تورم
ت انرژی ،ظهور کشورهای
در این دوره (قیم 
نوظهور با تولید کاالی انبوه ارزان ،پیشرفت در
ارتباطاتوحملونقلوجابهجاییعظیمکاال،
نیروی کار ،س��رمایه ،تکنولوژی  )...بگذریم،
اساس ًا تورم پایین فینفسه یک هدف غیرغایی
و متوسط است که خود به دنبال تمهید «ثبات»
با هدف «عملکرد بهتر بخش حقیقی» اقتصاد
است .با این حال دورۀ کاربست این سیاست از
حی��ث معیار ثبات و عملکرد بخش حقیقی ،با
توجه به بروز بحرانهای مالی وضعیتی بهتر
از ربع قرن کاربرد سیاس��تهای کینزی پس
از جنگ را نشان نمیدهد.
-2ن��رخ س��ود در اقتص��اد ایران اث��ر زیادی
از بخشه��ای رانت��ی و س��ود فعالیته��ای
داللمس��لکی و تج��ارت میگیرد .این قبیل
فعالیتها پیشران نرخهای سود هستند .وقتی
بافت اقتصاد چنین است ،افزایش در نرخ سود
برای کاس��تن از انگی��زۀ چنین فعالیتهایی،
عم� ً
لا حک��م به اضمحالل و تنگنای ش��دید
ب��رای بخشهای مولد اقتص��اد خواهد کرد.
سیاس��ت پولی متعارف در هدفگذاری تورم،

برای کاهش جدی در نرخ تورم جاری کشور،
پیش��نهاد رویهای ب ه ش��دت انقباضی با نرخ
س��ود باال میدهد .اقتصادی با یک دهه نرخ
س��رمایهگذاری منفی ،ت��اب تحمل نخواهد
داش��ت و نرخ س��ود هر چه بیشتر نیز به منزلۀ
تشدید رکود است.
-3ب��ا توج��ه به عمق کم بازار بدهی نس��بت
ب��ه حج��م اقتصاد و نقدینگی کش��ور ،تبعیت
نرخهای س��ود متصل با مت��ن اقتصاد ،یعنی
نرخ سود سپرده و تسهیالت ،از نرخهای تحت
کنت��رل بانک مرکزی (نرخ بین بانکی یا نرخ
اوراق) به سرعت انجام نخواهد شد و میتوان
گفت مکانیزم انتش��ار نرخ سیاستی به تمامی
نرخهای بازار زمانبر خواهد بود.
جم��ع بن��دی:در مجموع پیون��د رکود و تورم
در اقتص��اد ایران ،بیانگر ضرورت بازس��ازی
سیاس��ت پولی متناس��ب با این واقعیت است.
شدیدترین تورمها در ایران دقیق ًا همراه است با
رکودهای جدی (سالهای -۹۲ ،۱۳۷۳-۷۴
 ۱۳۹۷ ،۱۳۹۰تاکن��ون) .ای��ن وضعیت اقتضا
میکن��د تا مقام پولی از چارچوب هدفگذاری
تورمی محض فاصله گرفته و به شرایط بخش
حقیقی اقتصاد نیز توجه داشته باشد و به نوعی
رویک��رد انعطافپذیری در هدفگذاری تورم
را دنب��ال کن��د .در واقع اقتص��ادی با واقعیت
رکودتورم��ی نیازمن��د رویههایی اس��ت که
معض��ل برهمافزای رکود و تورم را
ع�لاج دو
ِ
در ارتباط و اتصال با هم درک کند .به همین
جهت است که مقام پولی نیز در هدفگذاری
ت��ورم به رویکرد انعطافپذیر متمایل ش��ده
اس��ت در حالی که اگر رویکرد محض آن را
در پی��ش میگرفت نرخ هدف در س��طوحی
بسیار پایینتر از میانگین بلندمدت آن اعالم
میشد.

اراده ضعیف دولت برای مهار تورم


آلب��رت بغزی��ان در رابط��ه با اب��زار الزم برای
رس��یدن به نرخ تورم هدفگذاری ش��ده افزود:
برای رس��یدن به این هدف ابتدا باید تکلیف
ن��رخ ارز و نرخ بهره بانکی مش��خص ش��ود.
م��ا در ش��رایط تحریم هس��تیم پ��س باید در
بخش تولید سیاستهای حمایتی حفظ شود
و وقت��ی بانکمرک��زی اختی��اری در کنترل
ت بازارهای موازی ندارد و وزارت صمت
قیم 
نمیتوان��د هی��چ تضمین��ی بکن��د که قیمت
کاالها تا پایان سال چه میشود پس تورم که
مجموعی از این عوامل است هم قابل کنترل
نخواهد بود.این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر
میرس��د که تصمیمات بانکمرکزی قدرت
اثرگذاری چندانی ندارد ،ادامه داد :هیچ کجای
دنیا چنین سیاستی اجرا نمیشود که شما نرخ
ل از بانکها به سمت
بهره را کاهش دهید تا پو 
بورس برود ،یعنی اگر من میخواس��تم نظم
نظ��ام بانک��ی را برهم بزنم به س��راغ این کار
میرفتم و این درحالیست که نرخ سود هم در
بانک ها مجددا در حال افزایش است.وی در
رابطه با پیشبینی نرخ تورم در سال  99گفت:
من میدانم که دولت سیاستهای ضد تورمی
ندارد و اگر در سال  98تورم 40درصد داشتیم
در سال  99هم ممکن است این اعداد را تجربه
کنی��م .اگر چارچوبی برای کنترل قیمتها از
طریق سیاس��تهای مالیاتی یا توزیع درآمد و
حمایت نداشته باشیم نه میتوانیم هدفگذاری
کنیم و نه پیشبینی درست از آب در میآید اما
مسلما تورم خواهیم داشت چون هیچ اقدامی
برای کنترل آن صورت نگرفته است.

پیشتازی بایدن در نظرسنجی ها رقم زد؛

ریزشسنگینبورسهایجهانیبعدازسخنرانیترامپ

گروه اقتصاد کالن:بیش��تر شاخص های بورسی
مهم جهان قرمز ش��دند.به گزارش ایس��نا به نقل
از بلومبرگ ،رییس جمهوری آمریکا در اظهاراتی
جنجالی خواهان به تعویق افتادن تاریخ انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا به دلیل آن چه وی آن
را غی��ر قاب��ل اطمینان بودن نتایج آرای صندوق
های پستی خوانده ،شده است .از طرف دیگر اما
نانسی پلوسی -رییس مجلس نمایندگان آمریکا
در واکنش به اظهارات ترامپ گفته اس��ت اختیار
تصمی��م گی��ری در خصوص تاری��خ انتخابات بر
عه��ده کنگره اس��ت و انتخاب��ات در تاریخ مقرر
خ��ود برگزار خواهد ش��د.جو بایدن -معاون اول

دوره ریاست جمهوری اوباما و نامزد دموکرات ها
در بیشتر نظرسنجی ها از ترامپ پیش است و با
توجه به رویکردهای کامال متفاوت وی در مسایل
بودجه ای و سیاس��ت خارجی ،پیروزی وی می
تواند تاثیر بسیار زیادی روی عملکرد شاخصهای
مالی بگذارد .دور تازه تنش های بین دو اقتصاد
نخست جهان بار دیگر باعث نگرانی معامله گران
ش��ده اس��ت .آمریکا از طرف چینی خواسته است
که کنس��ولگری خود در شهر هوستون را تعطیل
کند و دونالد ترامپ از احتمال تعطیل شدن تعداد
بیشتری از کنسولگری های چین خبر داده است.
از ط��رف دیگ��ر چین در اقدامی متقابل دس��تور

تعطیلی کنس��ولگری آمریکا در ش��هر چنگدو را
ص��ادر ک��رد و دیپلمات های آمریکایی این مرکز
را ترک کردند .کوین گدیس -استراتژیست ارشد
درآمدی در موسسه ریموند جیمز گفت :اگر تنها
یک مس��اله باش��د که فکر و ذهن معامله گران
را مش��غول کند ،آن مس��اله همین خواهد بود که
قرار است دو اقتصاد نخست جهان تا کجا به این
کش مکش ادامه دهند .از زمانی که این بحران
ها ش��دت گرفته اس��ت معامله گران نگران آینده
رش��د اقتصادی جهان ش��ده اند به ویژه حاال که
ویروس کرونا ،اقتصاد جهانی را در وضعیت بسیار
شکننده ای قرار داده است .از سوی دیگر هر چند

که اخبار مثبتی در زمینه دارویی و کاهش سرعت
شیوع کرونا در جهان به گوش می رسد اما به نظر
می رسد هنوز تا تولید و عرضه انبوه واکسن موثر
مقابله با کرونا مس��یری طوالنی در پیش اس��ت.
میسکین -استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در
موسس��ه “ جان هانوک اینوستمنت منیجمنت”
گفت :یک نوع جنگ بین کسانی که با خوش بینی
به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند
و آن هایی که از ترس پیدا نشدن واکسن کرونا
میل به پس انداز دارند در گرفته اس��ت و همین
رفتار متناقض مصرف کنندگان ،کار را برای پیش
بینی وضعیت آینده دشوار ساخته است.

برنامه های سازمان خصوصی سازی
درمورد واگذاری بنگاه ها

معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان
خصوصی س��ازی ب��ا تاکید بر اینکه این س��ازمان
برنام��های ب��رای واگذاری بنگاهها از طریق مزایده
یا مذاکره در س��ازمان ندارد ،برنامه های س��ازمان
خصوصی سازی درمورد واگذاری بنگاه ها را اعالم
کرد .ابوالقاس��م شمس��ی جامخانه در گفت و گو با
ایس��نا ،درمورد برنامه س��ازمان خصوصی س��ازی
جه��ت آماده س��ازی و واگذاری بنگاهها در س��ال
 ۱۳۹۹توضیح داد :بر اساس مصوبه اول اردیبهشت
سال  ۱۳۹۹هیات واگذاری که ابالغ شد ،نام ۱۹۱
ش��رکت در فهرس��ت واگذاری قرار دارد که قرار
اس��ت  ۱۵ش��رکت از لیست یاد شده پس از پذیرش
در بازار سرمایه و  ۲۳بنگاه زیرمجموعه شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از طریق س��ه
هلدینگ نیروگاهی پس از پذیرش در بازار سرمایه
واگ��ذار ش��وند.وی با بی��ان اینکه  ۱۳بنگاه دیگر در
قال��ب  ETFواگذار می ش��وند ،اظه��ار کرد :هفت
ش��رکت نی��ز از قب��ل پذیرش داش��تند و به مرور یا
تدریجی و یا بلوکی عرضه می شوند .همچنین ۶۶
بنگاه که قابلیت پذیرش در بازار س��رمایه را ندارند
پس از قیمتگذاری توس��ط کارشناس��ان رس��می
دادگس��تری و تصویب هی��ات واگذاری از طریق
بازار س��وم فرابورس عرضه می ش��وند و مابقی که
ش��امل  ۶۷بنگاه می ش��ود ،پس از اصالح س��اختار
و ادغام تعیین تکلیف و واگذار خواهند ش��د.معاون
ش��رکتها و قیمتگ��ذاری بنگاهه��ای س��ازمان
خصوصی س��ازی ب��ا تاکید بر اینکه این س��ازمان
برنام��های ب��رای واگذاری بنگاهها از طریق مزایده
و یا مذاکره در س��ازمان ندارد ،گفت :همه ش��رکتها
از طریق بازار سرمایه شامل بازار اول و دوم بورس
ی��ا اول ،دوم و س��وم فرابورس ی��ا چنانچه در قالب
اموال و دارایی ها باشند ،از طریق بورس امالک یا
کاال عرضه خواهند شد.

۴هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان دیگر از
کسری بودجه دولت جبران شد

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد،
طی اطالعیهای از هش��تمین مرحله عرضه  ۴هزار
و  ۴۰۰میلی��ارد توم��ان اوراق مالی اس�لامی برای
تأمی��ن مصارف بودجه عموم��ی دولت خبر داد .به
گزارش ایلنا ،مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای
مال��ی عمومی معاون��ت نظارت مالی و خزانه داری
وزارت اقتصاد طی اطالعیهای از انجام هش��تمین
مرحل��ه عرضه اوراق مالی اس�لامی با مش��ارکت
بانکه��ا و نهاده��ای مالی بازار س��رمایه (از قبیل
صندوقهای س��رمایهگذاری و شرکتهای تأمین
س��رمایه) در بازار بین بانکی و بازار س��رمایه در روز
گذشته (سه شنبه هفتم مرداد ماه) خبر داد.این مرکز
در اطالعیه صادره ،اقدام مزبور را در راستای تأمین
مال��ی غیر تورمی نات��رازی بودجه عمومی دولت و
به��ره گی��ری حداکثری از ظرفیت ایمن بازار بدهی
عنوان کرده است.

یارانه معیشتی واریز شد

ساعت  ۲۴پنجشنبه شب حساب مشموالن دریافت
کمک معیش��تی ش��ارژ شد .به گزارش ایسنا ،از آبان
ماه سال گذشته که در طرح اصالح قیمت سوخت،
تصمی��م بر پرداخت نقدی بخش��ی از مابه التفاوت
ناش��ی از افزایش قیمت بنزین ش��د ،تاکنون هشت
مرحله واریز انجام شده است و امشب نهمین مرحله
برای مردادماه پرداخت خواهد ش��د.مبلغ پرداختی
بابت کمک معیشتی تغییری نداشته و به روال قبل
ب��رای خانواده ه��ای یک نفره  ۵۵هزار تومان  ،دو
نفره  ۱۰۳هزار ،سه نفره  ۱۳۸هزار  ،چهار نفره ۱۷۲
هزار و پنج نفره و بیش��تر  ۲۰۵هزار تومان اس��ت.در
طرح کمک معیشتی  ،قرار بود حدود  ۶۰میلیون نفر
(حدود  ۱۹میلیون خانوار) در لیس��ت پرداخت قرار
بگیرن��د ک��ه در ابتدا ب��ا گزینش کمتر از  ۱۸میلیون
خانوار از بین یارانه بگیران آغاز و در ادامه با اعالم
درخواست متقاضیان و بررسی های صورت گرفته
بر تعداد آنها افزوده ش��د.در طرح کمک معیش��تی
ماهانه حدود  ۲۵۰۰میلیارد تومان هزینه می ش��ود
که در سال به حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان می رسد.
یارانه معیشتی در کنار یارانه نقدی  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومانی به ازای هر نفر پرداخت می شود که جمعیتی
حدود  ۷۸میلیون نفر با هزینه ساالنه  ۴۲هزار میلیارد
تومان��ی را در ب��ر م��ی گیرد.دولت در حال حاضر در
سال بالغ بر  ۷۲هزار میلیارد تومان یارانه به صورت
نقد پرداخت می کند.

سیمان تامین به
هر سهم  ۷۷تومان سود داد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری
س��یمان تامین روز چهارش��نبه در تهران برگزار و به
ازای هر س��هم  ۷۷تومان س��ود تقسیم شد .به نقل
از ش��رکت س��رمایه گذاری س��یمان تامین ،مجمع
عمومی این شرکت با حضور نزدیک به  ۸۵درصد از
سهامداران تشکیل شد.رضا جمارانیان ،مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در این مجمع
گفت :س��هم مجموعه س��یمان تامین در تولید سال
گذش��ته به بیش از  ۳۰درصد س��یمان و کلینکر کل
کشور رسید.

