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اخبار

دالر  ۶۰۰تومان ارزان شد

قیم��ت دالر در صرافیه��ا و بازار متش��کل ارزی با
کاهش  ۶۰۰تومانی نس��بت به دوش��نبه ۲۶هزار و
 ۱۵۰توم��ان تعیین ش��ده درحال��ی که قیمت دالر
در بازار آزاد حدود  ۲۶هزار تومان اس��ت .به نقل از
تسنیم ،تشدید نوسانات ارزی و ورود دالر به کانال
 27هزار تومان موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی
ب��رای مدیری��ت عرضه و تقاضا بگی��رد و برهمین
اساس عالوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن
سقف فروش در سامانه نیما ،از سرگیری فروش ارز
سهمیهای و کاهش اختالف دالر در بازار رسمی و
آزاد مقدم��ات کاه��ش قیمتها را در بازار ارز فراهم
کرد.سیاستهای بازارساز روز دوشنبه در بازار جواب
داد و دالر با کاهش  1000تومانی همراه شد؛ دالر
از  27هزار و  200تومان به  26هزار و  200تومان
در پایان معامالت کاهش یافت.روز گذشته نیز روند
نزولی قیمتها در بازار ارز ادامه یافت و طبق اعالم
فعاالن بازار دالر در بازار آزاد ارزانتر از صرافی های
بانکی و بازار متشکل فروخته می شود .یکی از دالیل
ریزش قیمتها در بازار افزایش فروشندههاست؛ از
عصر دوشنبه تعداد فروشنده ها در بازار ارز و سکه
به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

احتمال آزادسازی منابع ایران در عراق

تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بانک تجاری عراق
احتما ًال می تواند زمینهس��از بازگش��ت منابع ارزی
ایران از عراق باشد .به گزارش تسنیم ،رئیس کل
بانک مرکزی عراق و مدیرعامل بانک تجارت عراق
(  )TBIتغیی��ر کردند؛ ای��ن دو تغییر مهم می تواند
مقدمه ای باشد برای بازگشت منابع ارزی ایران که
در کش��ور عراق مس��دود شده است.مصطفی غالب
مخی��ف رئی��س بانک مرکزی و س��الم چلبی مدیر
عامل بانک تجارت عراق  TBIشدند؛ منابع بانکی
معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی کش��ور عراق
می تواند در وصول منابع بسیار زیاد بانک مرکزی
در عراق موثر باش��د.در طول س��الهای گذش��ته و
بخصوص دوره اخیر بانک مرکزی ،مقامات ایرانی
رایزنیهایی را با کش��ور عراق برای بازگشت منابع
ارزی و وصول بدهی عراق به ایران انجام داده اند
و در مقاطعی نیز موفقیتهایی را به دست آورده اند.
آنطور که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
قب ً
ال اعالم کرده بوده ارزش صادرات گاز و برق ایران
به عراق س��الیانه ،چندین میلیارد دالر است .ضمن
اینکه ،میلیاردها دالر از منابع بانک مرکزی نیز در
این کش��ور اس��ت که درمورد نحوه استفاده از آن
براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم.
همتی همچنین پیش از این و پس س��فر به عراق
اعالم کرده بود« :از منابعی که در کشور عراق داریم
برای خرید کاالهای غیرتحریمی و اساسی استفاده
کنیم».این درحالی است که بر اساس قرارداد ایران
و عراق ،عراقیها موظف هستند پول گاز را با یورو
و پ��ول ب��رق را با دالر ب��ه ایران پرداخت کنند اما با
آغ��از روند جدید تحریمه��ا عراقیها اعالم کردند
امکان پرداخت دالر را ندارند و پیشنهاد پرداخت با
دینار را مطرح کردند و حاال مسئله دینار هم مطرح
نیست و ایران قرار است کاالی اساسی بخرد.اما این
موضوعات در توافقات با رئیس قبلی بانک مرکزی
بوده و باید دید رئیس جدید بانک مرکزی می تواند
گامی برای بازپرداخت بدهی به ایران و بازگش��ت
منابع ارزی کشورمان بردارد یا خیر!

تراکنشهای بانکی سال  93به کمک
مختومه شدن پروندههای مالیاتی آمد

یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده های
مالیاتی که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی
تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی است.در همین
راستا محمد برزگری مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی
و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به روسا و
مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش های بانکی
سال  93خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان
مختومه ش��ود.در این نامه آمده اس��ت :نظر به اینکه
براساس مصوبه شماره  ۴جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۹
کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شده است :دفتر
مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ،تراکنش های بانکی
تکمیلی سال  ۱۳۹۳که تا روز جاری ( ۱۷/۹/۱۳۹۹
) به دفتر مذکور واصل شده است را حداکثر تا تاریخ
 ۱۸/۹/۱۳۹۹پاالی��ش و ب��ه ادارات کل امور مالیاتی
جهت رسیدگی ارسال نماید و مقتضی است ادارات
کل امور مالیاتی ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه
گزارش و صدور برگ تش��خیص از مهلت س��ه ماهه
موضوع ماده  ۱۵۷قانون مالیاتهای مس��تقیم برای
ابالغ و یک ماهه اعتراض نیز در دریافت اطالعات
تکمیل��ی از مؤدیان و بررس��ی دقیق و کارشناس��ی
موضوع اس��تفاده نموده تا پرونده های مذکور حتی
المقدور در اجرای مقررات ماده  ۲۳۸قانون مالیاتهای
مستقیم مختومه گردد».

تسهیلدریافت
مجوز برای فعاالن
اقتصادی

خــبرویـژه

معاون وزیر اقتصادی و دارایی با انتقاد از معطل ماندن فعاالن اقتصادی برای دریافت مجوزهای کسب و کار گفت :باید به سمتی حرکت کنیم که زمان انتظار برای دریافت مجوزها را محدود کرد .وی
اظهار داشت :بعضی از برنامه هایی که ما در وزارت اقتصاد دنبال می کنیم نه تنها نیاز به پول ندارد بلکه موجب صرفه جویی نیز می شود و نمونه آن گواهی ماده  186مالیاتی است .دهقان دهنوی با
اشاره به اینکه برای صدور مجوز فعالیت قتصادی نیاز به گواهی پرداخت مالیات است ،گفت :در حالی که اطالعات پرداخت مالیات فعال اقتصادی نزد حاکمیت است اما زمانی که یک فعال اقتصادی
قصد اخذ مجوزی را دارد از وی می خواهیم که استعالم اخذ کند یعنی هم از او می خواهیم که مالیات پرداخت کند و هم از او می خواهیم که ثابت کند که مالیات را پرداخت کرده است.

اخبار

بررسیهای«اسکناس» نشان میدهد؛

مهار تورم شرط کنترل بازار ارز

گروه اقتصاد کالن:ورود نرخ دالر به کانال 27
هزارتومانی در ساعات میانی روز دوشنبه،دور
تازه ای از تنش های ارزی را رقم زد به نحوی
ک��ه رکوردهای تاریخ��ی در بازار ارز و طال به
ثبت رسید.بازارساز تالش کرد با مداخله فوری
بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد اما شوک
درمان��ی موقت نتوانس��ت اثر قابل توجهی به
همراه داشته باشد؛روز گذشته نیز هرچند دالر
تا کانال  25هزارتومانی عقب نش��ینی کرد اما
فش��ار تقاضا بازهم نرخ ارز را افزایش��ی کرد.
ب��ه گزارش«اس��کناس»،هرچند ریزش بازار
س��رمایه و خروج نقدینگی از این بازار یکی از
عوامل اصلی افزایش نرخ ارز محسوب میشود
اما باید توجه کرد در اقتصاد ایران روزانه 2200
میلیاردتوم��ان نقدینگی خلق می ش��ود و اگر
وضعیت به همین ش��کل ادامه پیدا کند،تورم
افسارگسیخته به بازارهای کشور رحم نخواهد
کرد و پدیده ابرتورم دور از ذهن نخواهد بود.

س�قوط بازار س�رمایه عامل افزایش نرخ

ارز

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سقوط
بازار س��رمایه یکی از دالیل افزایش نرخ ارز
ب��ود ،گف��ت :با مداخله بانکمرکزی در بازار و
کاه��ش اختالف قیم��ت ارز آزاد و صرافیها
آرامش به بازار برمیگردد .هادی حق شناس
در گفتوگ��و ب��ا اقتصادآنالین گفت :اقدامی
که بانکمرکزی دیروز در راس��تای مدیریت
ب��ازار ارز انج��ام داد از جمله اینکه فاصله نرخ
دالر در صرافیهای نماینده خودش را با نرخ
ب��ازار آزاد کمت��ر کرد ،منجر ب��ه کاهش نرخ
در پایان روز ش��د.وی ادامه داد :این موضوع
نش��ان میدهد که هر ق��در بانکمرکزی در
ب��ازار مداخل��ه ک��رده و قیمت ارز خودش را به
قیمت بازار نزدیک کند ،بازار با کاهش قیمت
مواجه میشود .در نتیجه اگر قیمتها یکسان
س��ازی ش��ود ،قیمت ارز کاهش خواهد یافت.
این کارشناس در پاسخ به اینکه آیا واقعا قیمت
ارز باید افزایش��ی باش��د؟ گفت :برای پاسخ به
این سوال باید به یک فرض مهم توجه کنیم؛

وقتی به هر دلیلی در سال گذشته و سال جاری
نقدینگ��ی نزدیک ب��ه 30درصد افزایش پیدا
میکند و پایه پولی بیشتر از آن افزایش مییابد
و مابهازای آن در اقتصاد ارز یا کاالی جدیدی
وجود ندارد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت
ارز اجتناب ناپذیر است.حقشناس با اشاره به
فرم��ول افزای��ش نرخ ارز در اقتصاد بیان کرد:
ب��رای اقتصادهایی که نرمال هس��تند قیمت
ارز با توجه به مابهالتفاوت تورم داخلی و تورم
کش��ورهای عمده طرف تجاری ما هر س��ال
افزای��ش مییابد؛ به عبارت دیگر تا زمانی که
تورم در اقتصاد ایران است باید هرسال قیمت
ارز نسبت به سال گذشته افزایشی باشد مگر
اینک��ه دول��ت همه منابع ارزی خود را در بازار
پمپ��اژ کن��د و عمدا قیم��ت دالر را پایین نگه
دارد.وی با بیان اینکه سیاس��ت تزریق ارز در
میانمدت دوام نمیآورد ،افزود :این کار شاید
در کوتاهمدت موثر باشد همانند سال  88تا 91
ک��ه دول��ت وقت با پمپاژ پول نفت و دالرهای
نفتی قیمت ارز را ثابت نگهداشت ولی در سال
 92قیمت ارز 3برابر ش��د.این کارشناس ادامه
داد :همچنین ما در س��ال  91و  92با تحریم
جدید مواجه شدیم و اخالل در سمت عرضه
ارز ایجاد ش��د و در س��ال  98 ،97و 99به هر

دلیلی از جمله تحریم و کرونا تامین ارز سمت
عرضه دچار مش��کل ش��د.حق شناس با بیان
اینکه س��قوط بازار س��رمایه هم در رشد اخیر
قیمت دالر اثر داشت ،خاطرنشان کرد :با رشد
کاذب بازار سرمایه و سقوط آن یک ماه است
که پول از این بازار در حال خروج اس��ت و به
دنبال پناهگاه میگردد و یقینا یکی از دالیل
افزایش اخیر نرخ ارز این اس��ت که پول های
سرگردان به سمت بازار ارز رفتند ولی ویژگی
بازار ارز این اس��ت که اس��تعداد این را دارد که
بی��ش از بقی��ه بازارها نقدینگی را جذب کند و
س��ریعتر هم متفرق میش��ود.حق شناس در
پایان در رابطه با پیشبینی وضعیت بازار گفت:
ت ارز در بازار کاهش خواهد یافت زیرا
یقینا قیم 
هر بارکه ش��اهد نوس��ان بودیم پس از مدتی با
یک وقفه زمانی به آرامش برگشتیم.

تدبی�ر دول�ت و مجلس ب�رای کنترل نرخ

ارز

رئیس کمیته ارز کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز با اشاره به نوساناتی که طی روزهای اخیر
بازار ارز و س��که را دربر گرفته ،اعالم میکند
از آنج��ا ک��ه بیماری ارزی کش��ور با بیماری
ب��ازار س��که متفاوت اس��ت ،درم��ان آنها هم
راهکاره��ای متفاوتی را میطلبد که مجلس

در جریان نشس��ت غیر علنی با همتی رییس
کل بان��ک مرکزی ابع��اد و زوایای گوناگون
این راهکارهای ضروری را مورد بررسی قرار
داد تا بهترین تصمیم برای مهار نوسانات ارز
و س��که اتخاذ ش��ود .تصمیماتی که از منظر
نماینده مردم آستارا بزودی اثرات آن در بازار
ارز نمودار خواهد ش��د و بخش��ی از نوسانات را
مهار خواهد کرد .غالمرضا مرحبا در پاسخ به
این پرسش که راهکارهای مجلس برای مهار
نوسانات بازار ارز چه مواردی را شامل میشود؟
گفت :بحثی که در خصوص رش��د قیمت ارز
در مجل��س جریان دارد مبتنی بر این موضوع
کلی است که نمایندگان تا حد ممکن تالش
کنند تا از اظهارنظرهای ُپرتعداد در خصوص
ب��ازار ارز خ��ودداری کنند .چرا که معتقدیم در
کن��ار عوامل مدیریت��ی و اجرایی و تحریمی
بخش��ی از نوس��انات و آشفتگی های بازار ارز
برآمده از اظهارنظرهای هیجانی و احساس��ی
اس��ت که این روزها در خصوص قیمت دالر
و ارز از س��وی اف��راد غی��ر متخصص و برخی
مس��ئوالن ناآشنا به مقوالت اقتصادی مطرح
م��ی ش��وند .اظهارنظرهایی که در بس��یاری
از م��وارد ب��ا رویکرده��ای تخصصی و علمی
همخوان نیستند و ممکن است مشکالت تازه
ای بر مشکالت قبلی بازار ارز بیفزایند.نماینده
مردم آستارا با اشاره به رویکرد مجلس نسبت
ب��ه مش��کالت بازار ارز که ای��ن روزها تبعات
منفی خود را در رش��د اغلب اقالم مصرفی و
خدماتی گذاشته ،خاطرنشان می کند :مجلس
نس��بت به تحوالت بازار ارز حس��اس است و
بطور دقیق مسائل مرتبط با این بازار را دنبال
می کند .در راس��تای تمرکز بر موضوع ارز در
بطن کمیسیون اقتصادی مجلس ،کمیته ای
با عنوان کمیته ارزی تشکیل شده تا بصورت
تخصص��ی و دقی��ق موضوع ارز ،ورودی ها و
خروجی های ارز ،عوامل اثرگذار بر رشد قیمت
آن و راهکارهای کنترل قیمت آنرا بررس��ی و
تحلیل کنند تا در نهایت بهترین تصمیم برای
برون رفت از معضالت فعلی اتخاذ شود.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا

گروه اقتصاد کالن:رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم جزئیات رشد
اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار امسال ،گفت :منفی بودن رشد
نفتی در مقایسه با بهار  ،۹۸هم به دلیل فشار تحریمها و هم به دلیل
کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا ،طبیعی است که امید این است
تا این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.
همتی در پستی اینستاگرامی درباره ارقام رشد اقتصادی در بهار امسال،
نوشت :طبق گزارش اولیه بانک مرکزی از ارقام رشد اقتصادی فصل
اول سالجاری ،رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی  .۶درصد
بوده که س��هم گروه کش��اورزی ،صنایع و معادن و خدمات به ترتیب
مثبت  ،۳.۸مثبت  ۲.۵و منفی  ۱.۶درصد است .وی افزود :همچنین،
رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت زمان معادل منفی  ۲.۸درصد
بوده است .از آنجا که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک
کرونا است ،در مقایسه با کشورهایی که در مواجهه با هیچ تحریمی
نبودند و اقتصاد آنها تنها با ویروس کرونا درگیر بوده ،عملکرد رشد
اقتصادی کش��ور امیدوارکننده اس��ت .رئیس کل بانک مرکزی ادامه

داد :تنها بخش منفی غیرنفتی ،بخش خدمات بوده است که به دلیل
محدودیتهای بهداش��تی ناش��ی از کرونا ،کامال قابل پیشبینی بود
بنابراین ،بازیابی رشد در بخش غیرنفتی دور از دسترس نیست.همتی
در پایان خاطرنشان کرد :منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ،۹۸
ه��م به دلیل فش��ار تحریمها و هم ب��ه دلیل کاهش تقاضای جهانی
ناشی از کرونا ،طبیعی است که امید این است تا این بخش نیز با روند
اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.در شرایطی همتی آمار
رش��د اقتصادی را اعالم کرده که نرخ اعالمی از س��وی وی بیانگر
رش��د منفی در هر دو بخش اس��ت؛ رش��د اقتصادی با نفت منفی ۲.۸و
بدون نفت منفی  ۰.۶از س��وی وی اعالم ش��ده که نش��ان از اختالف
 ۰.۷دررش��دب��انف��تو ۱.۱درص��دبدوننفتدارد.درجزئیاتآماری
نیز این اختالف دیده میشود؛ به طوری که در مرکز آمار فقط بخش
کشاورزی رشد مثبت دارد و از این قرار است که رشد بخش صنایع و
معادن منفی  ۴.۴درصد ،کشاورزی  ۰.۱و خدمات منفی  ۳.۵درصد.اما
آنچه بانک مرکزی اعالم کرده فقط آمار منفی بخش خدمات را نشان

میدهد.این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،رشد
کشاورزی  ۳.۷درصد ،صنایع و معادن  ۲.۵درصد و خدمات منفی ۰.۶
درصد اس��ت.اختالف آماری در حالی همچنان پابرجاس��ت که در آمار
رش��داقتصادیس��الگذش��ته کهچندیپیشازسویدونهاداعالم
شد ،مرکز آمار رشد دو بخش را منفی اما بانک مرکزی رشد بدون نت
را مثبت گزارش کرده بود؛ به گونه ای که طبق امار مرکز آمار رشد
با نفت منفی هفت و بدون نفت منفی  ۰.۶درصد ولی بانک مرکزی
منفی  ۶.۵درصد برای رشد با نفت و مثبت  ۱.۱درصد برای بدون نفت
گزارش کرد که این آمار در جزئیاتی با یکدیگر اختالف داشت.این در
حالی اس��ت که در اواخر س��ال ۱۳۹۷و با مصوبه ش��ورای عالی آمار در
راستای حذف موازی کاری آماری ،بانک مرکزی از انتشار خبرهای
مربوط به تورم ،رشد اقتصادی و حسابهای ملی منع شده و مرکز آمار
به عنوان مرجع رسمی اعالم آمار شناخته میشود ،با این حال بانک
مرکزی معموال این آمار یا از طریق رئیس کل یا انتشار کامل جزئیات
اعالم میکند که موجب ایجاد ابهاماتی در آمار شده است.

صعود ۵۹هزار واحدی شاخص بورس

ش��اخص کل بورس روز گذشته(سه شنبه)در حالی
بیش از  ۵۹هزار واحد صعود کرد که شاخص کل با
معیار هم وزن نیز برخالف روزهای گذشته روندی
صعودی داش��ت .به گزارش ایس��نا ،ش��اخص کل
ب��ورس ب��ا  ۵۹ه��زار و  ۶۷۲واح��د صعود رقم یک
میلیون و  ۶۶۷هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با
معیار هم وزن نیز با  ۵۹۴۷واحد صعود به رقم ۴۲۸
ه��زار و  ۸۳۷واحد رس��ید.معاملهگران یک میلیون
معامله به ارزش  ۱۰۷هزار و  ۲۲۱میلیارد ریال انجام
دادن��د.س .نفت و گاز و پتروش��یمی تامین ،صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملی
صنایع مس ایران ،گروه پتروش��یمی س .ایرانیان،
معدنی و صنعتی گلگهر و بانک ملت نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند
و مل��ی صنایع م��س ایران ،فوالد مبارکه اصفهان،
بان��ک صادرات ایران ،بان��ک ملت ،بانک تجارت،
س��رمایه گذاری غدیر و گس��ترش سرمایه گذاری
ای��ران خ��ودرو نمادهای پربیننده این بازار بودند.در
آن س��وی بازار س��رمایه شاخص کل فرابورس نیز
ب��ا  ۴۳۷واح��د صعود به رق��م  ۱۷هزار و  ۴۵۰واحد
ایس��تاد .معاملهگران این بازار  ۵۶۰هزار معامله به
ارزش  ۷۷ه��زار و  ۷۲۸میلی��ارد ری��ال انجام دادند.
پتروش��یمی مارون ،پلیمر آریا ساس��ول ،هلدینگ
صنایع معدنی خاورمیانه ،س��نگ آهن گوهرزمین،
پتروشیمی تندگویان ،سهامی ذوب آهن اصفهان و
پاالیش نفت الوان نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثی��ر مثبت را روی فرابورس گذاش��تند و لیس��ت
نمادهای پربیننده این بازار از بانک دی ،پلیمر آریا
ساس��ول ،س��هامی ذوبآهن اصفهان ،پتروشیمی
تندگویان ،پتروشیمی زاگرس ،صنایع ماشینهای
اداری ای��ران و گروه س��رمایه گذاری ایران خودرو
تشکیل شده است.

انگلیس  ۷۰۰هزار شغل را
از دست داده است

تعداد کارمندان حقوق بگیر در انگلیس در ماه اوت
 ۶۹۵ه��زار نفر نس��بت به م��اه مارس کاهش یافته
است .این رقم در جوالی برابر با  ۶۵۹هزار نفر بود.
تعداد افرادی که تقاضای مزایای بیکاری کرده اند
تا  ۲.۷میلیون نفر باال رفته یعنی  ۱۲۱درصد بیشتر
از ماه مارس .به نقل از بلومبرگ ،وضعیت بازار کار
انگلیس علیرغم بازگشایی تدریجی اقتصاد ،در ماه
جوالی بدتر ش��د .تعداد کل مش��اغل از دست رفته
در نتیج��ه هم��ه گیری ویروس کرونا به حدود 700
هزار رسیده و فشار بر دولت برای تمدید برنامههای
حمایتی افزایش یافته است.اداره ملی آمار انگلیس
اعالم کرد  102000شغل در این کشور از دست رفته
که اولین کاهش نرخ اشتغال از ماه آوریل است .آمار
بیکاری ماهانه در انگلیس به  4.4درصد رسیده که
باالترین رقم از  2018است.

برنامه چین برای
افزایش محبوبیت یوان

به گفته یک مقام چینی ،دولت این کشور به دنبال
تقوی��ت جایگاه ی��وان در نظام ارزی و مالی جهانی
اس��ت .به نقل از راش��ا تودی ،یکی از مقامات ارشد
دولت چین از برنامه این کش��ور برای ترغیب دیگر
کش��ورها به اس��تفاده از یوان به عنوان ذخیره ارزی
و هم چنین تقویت جایگاه این ارز در پیشبرد پروژه
موس��وم به جاده و کمربند که از آن به عنوان جاده
ابریش��م جدید یاد می ش��ود ،خبر داد .هوانگ کی
فان که پیشتر شهردار شهر چونگ کینگ بوده است
با اش��اره به س��هم  ۱.۷۶درصدی یوان از پرداخت
های ارزی خارجی تا پایان ماه ژوین گفت :س��هم
یوان از ذخایر ارزی هنوز پایین است که این مساله
ب��ا جای��گاه چین در اقتصاد جهانی همخوانی ندارد.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک نخست
تجاری بسیاری از کشورها به شمار می رود.

تورم سوئد منفی شد!

«محمود جامساز» اقتصاددان با انتقاد از رشد سرسام آور نقدینگی ،مطرح کرد

گروه اقتصاد کالن:یک تحلیلگر اقتصادی با بیان
اینکه نتیجه افزایش نقدینگی در س��ود حاصل از
سپردههای بانکی نمایان میشود ،گفت :بانکها
از افزای��ش نقدینگ��ی س��ود میبرند زی��را ،وقتی
س��پردههای بانکی جمع میشود ،بانکها موظف
هستند تا از طریق اعتبارات ،نیاز مالی بخش واقعی
اقتصاد را تامین کنند اما متاسفانه بانکهای کشور
مسیردیگریراپیمودهودستبهبنگاهداریزدهاند
که این امر موجب شده تا بیشترین اعتبارات را به
ش��رکتهای زیر مجموعه خود اختصاص دهند.
محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه
تغییرات نقدینگی تاثیرات قابل توجهی بر س��ایر
متغیره��ای کالن اقتص��ادی دارد ،اظه��ار کرد:
حجم نقدینگی و س��رعت گردش پول بر س��طح
عموم��ی قیمتها تاثیر میگ��ذارد همچنین ،اگر
میزان نقدینگی خلق شده به سمت تولید هدایت
نش��ود ،منجر به افزایش تورم میش��ود .از آنجا که
سیاس��تهای پولی بانک مرکزی شامل تضمین

آژیرقرمزخلقپولبانکها

رش��د اقتصادی ،تثبیت س��طح عمومی قیمتها،
ایجاد تعادل در تراز پرداختهای خارجی است اما
برآوردها نش��ان میدهد که در حال حاضر حجم
واردات از صادرات بیشتر اس��ت .عالوه براین ،در
سال  ۹۲نقدینگی معادل  ۴۹۴هزار میلیارد تومان
بوده و با گذشت ۷سال ،امسال افزون بر ۲۷۰۰هزار
میلیارد تومان نقدینگی داریم که به عبارتی در این
مدتنقدینگی۵.۵برابرشدهوبر اینمنوالازارزش
پول ملی کاس��ته ش��ده و نرخ ارز جهشی افزایش
یافته است.وی ادامه داد :در شرایطی که بیکاری،
تولی��د ضعی��ف و بنگاههای تولیدی از نفس افتاده
و در حال توقف ،رش��د اقتصادی منفی و فقر در
اقتصاد روبرو هستیم ،اگر نقدینگی به سمت تولید
هدایت نش��ود ،داللی ،رانتخواری و س��وداگری
بیش��تر تقوی��ت میش��ود و بخش واقع��ی اقتصاد
در منجالبرکودوتورمنفسهایآخررامیکشد.
اینکارشناساقتصادیبابیاناینکهنتیجهافزایش
نقدینگی در س��ود حاصل از س��پردههای بانکی

نمایان میشود ،گفت :بنابراین ،بانکها از افزایش
نقدینگیسودمیبرندزیرا،وقتیسپردههایبانکی
جمع میشود ،بانکها موظف هستند تا از طریق
اعتبارات ،نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد را تامین
کنند اما متاسفانه بانکهای کشور این کار را انجام
ن��داده و دس��ت به بن��گاه داری زدهاند که این امر
موجب شده تا بیشترین اعتبارات را به شرکتهای
زیر مجموعهخود اختصاصدهند.جامساز با تاکید
براینکه از دو س��ال گذش��ته تاکنون اقتصاد ایران
دچار رشد منفی اقتصادی است ،افزود :برای امسال
پیش بینی میکنم که رشد اقتصادی به  ۱۰تا ۱۲
درصد منفی سقوط کند زیرا ،در سه ماهه ابتدایی
س��ال در آمارهای رس��می دولتی ،رشد اقتصادی
 ۳.۵درصد منفی بوده که با ادامه پیدا کردن آن تا
پایان س��ال به همین ارقام یعنی  ۱۰تا  ۱۲درصد
میرسد که علت را باید در ساختار اقتصاد دولتی
سیاسی ،سیاستگذاریهای انفعالی ،انسداد منابع
ورود ارز به کش��ور ،نرخ س��رمایه گذاری منفی و

خروج سرمایه از کشور جستجو کرد.وی ادامه داد:
اگر نقدنیگی که در حال حاضر در کشور وجو دارد
کنترل نشود ،شاهد تورم و رکود سنگین در تولید
خواهیم بود .میتوان قدرت خلق پول بانکها را از
طریق سیاستهای پولی چون افزایش نرخ بهره
بین بانک��ی ،افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش
ن��رخ تنزی��ل مجدد ،محدود کرد ام��ا تا زمانی که
همواره کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک
مرکزی اس��تقراض میکند که افزایش پایه پولی
را در پی دارد ،ش��اهد رش��د نقدینگی خواهیم بود.
ب��ه گفته ای��ن تحلیلگر اقتصادی در بخش واقعی
اقتصادخبریازنقدینگینیستومهارنقدینگیبه
معنی حمایت از تولید و مهار تورم است .همچنین،
در صورتی که دولت از بانک مرکزی اس��تقراض
نکند و بانکها به بانک مرکزی بدهکار نباش��ند
ت��ا متغیره��ای پایه پولی افزای��ش نیابد ،میتوان
سیل نقدینگی که در اقتتصاد کشور جاری شده را
مهار کرد.

نرخ تورم فنالند بار دیگر به صفر درصد نزدیک شد
و در سوئد نرخ تورم منفی شد .به نقل از تریدینگ
اکونومیکس ،همزمان با بازگشایی تدریجی کسب
و کاره��ا و برخ�لاف رویه تورمی بس��یاری از دیگر
کشورهای اروپایی ،نرخ تورم در سوئد کاهش پیدا
کرده است؛ به گونه ای که تورم ساالنه این کشور
تا پایان ماه آگوست با  ۰.۶درصد کاهش نسبت به
مدت مشابه ماه قبل به منفی  ۰.۱درصد رسیده است.
این نرخ تورم که پایین ترین نرخ تورمی س��وئد در
طول پنج ماه اخیر محسوب میشود ،بیش از همه
تحت تأثیر تورم بخش ارتباطات قرار گرفته اس��ت
که تورم آن به منفی  ۴.۹درصد کاهش یافته است.
ت��ورم بخ��ش فرهنگ و آموزش نی��ز به منفی ۲.۴
درصد اس��ت .در بین دیگر بخش ها ،نرخ تورم در
بخش حمل و نقل  به  ۱.۲درصد رسیده و تورم مواد
غذایی و نوشیدنی به  ۱.۵درصد رسیده است.

