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بررسی های «اسکناس» نشان میدهد؛

اخبار

توافق ایران و کره جنوبی
در خصوص انتقال منابع ارزی ایران

رئیس کل بانک مرکزی و س��فیر کره جنوبی در
ایران ،در جلسه ای که به درخواست سفارت کره
جنوب��ی برگزار ش��د ،در خصوص نحوه جابجایی
و مص��رف بخش��ی از منابع بانک��ی ایران در کره
جنوب��ی توافق کردند .طبق اعالم بانک مرکزی
در این جلس��ه ،توافقات الزم در خصوص انتقال
منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک
مرک��زی در خصوص حج��م منابع مورد انتقال و
بانکهای مقصد به طرف کره ای اعالم شد .سفیر
کره جنوبی در ایران اعالم کرد :کش��ورش آماده
انجام کلیه اقدامات الزم برای اس��تفاده از تمامی
منابع بانکی ایران در کره جنوبی اس��ت و در این
خص��وص هیچ س��قف و محدودیتی وجود ندارد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی نیز ضمن اس��تقبال از
تغییر رویکرد کره جنوبی گفت :اگرچه جمهوری
اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش
همکاری ها اس��تقبال می کند ،اما پیگیری های
حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی
از ع��دم هم��کاری بانکهای کره ای در س��الهای
اخی��ر ب��ه قوت خود باق��ی خواهد بود و طرف کره
ای بای��د ت�لاش زیادی انجام دهد تا این س��ابقه
منفی از بین برود.

چراغ قرمز بورس روشن ماند

ب��ازار س��رمایه دیروز هم مانند روزهای گذش��ته
قرمزپوش بود و ش��اخص کل بورس و فرابورس
به حرکت نزولی خود ادامه دادند .به گزارش ایسنا،
شاخص کل بورس با  ۸۱۱۳واحد کاهش ،در رقم
یک میلیون و  ۲۱۴هزار واحد ایستاد .شاخص کل
ب��ا معی��ار ه��م وزن نیز با  ۱۰۷۵واحد نزول ،تا رقم
 ۴۳۶ه��زار و  ۹۶واح��د کاهش یافت.معامله گران
این بازار  ۲۸۸هزار معامله به ارزش  ۲۵هزار و ۹۳۲
میلی��ارد ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان،
سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ،معدنی و صنعتی گل گهر ،س��رمایه
گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین و پاالیش
نفت بندرعباس نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین
تاثی��ر منف��ی و در مقابل مل��ی صنایع مس ایران
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی
بورس گذاشتند.ش��اخص کل فرابورس هم ۱۴۷
واحد کاهش یافت و رقم  ۱۷هزار و  ۲۵۴واحد را
ثبت کرد.معامله گران این بازار  ۱۴۲هزار معامله
ب��ه ارزش  ۱۲۶ه��زار و  ۷۸۱میلی��ارد ریال انجام
دادند.بانک دی ،پلیمر آریا ساس��ول ،پتروش��یمی
زاگرس ،پتروش��یمی تندگویان ،س��نگ آهن گهر
زمین ،س��رمایه گذاری صبا تامین و اعتباری ملل
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی
فرابورس گذاشتند.

تورم بین دهک ها؛ افزایش هزینه
از  ۴۹تا  ۵۲درصد

ه دنبال روند صعودی تورم ،هزینه بین دهک های
مختل��ف نی��ز افزایش یافته و بین  ۴۹تا  ۵۲درصد
نس��بت به پارس��ال رشد داش��ته است .به گزارش
ایسنا ،تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده برای
بهمن ماه نشان داد که تورم نقطه به نقطه (تغییر
ش��اخص نس��بت به ماه مشابه سال قبل) به ۴۸.۲
درصد رس��یده که در مقایس��ه با دی ماه دو درصد
افزایش داش��ت ،بر این اس��اس خانوارهای ایرانی
به طور میانگین  ٤٨.٢درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨
ب��رای خرید کاالها و خدم��ات هزینه کرده اند.
بررسی وضعیت تورم نقطه به نقطه بین دهک ها
حاکی از آن اس��ت که افزایش هزینه بین آنها به
بیش از  ۵۲درصد رسیده است.این در حالی است
که دهک اول  ۴۹.۵درصد ،دوم  ،۵۰.۲سوم ،۴۹.۷
چه��ارم  ،۴۹.۱پنج��م  ،۴۸.۷شش��م  ،۴۸.۴هفتم
 ،۴۸.۹هشتم  ،۴۸.۸نهم  ،۴۹.۹دهم  ۵۲.۴درصد
نسبت به بهمن ماه سال گذشته برای تهیه کاال و
خدمات خود بیشتر هزینه کرده اند.اما گزارش اخیر
مرک��ز آم��ار ایران در رابطه با تورم بیانگر افزایش
تورم س��االنه به  ۳۴.۲درصد بود.بررسی وضعیت
تورم بین دهک های مختلف نش��ان می دهد که
ت��ورم بی��ن آنه��ا از  ۳۲درصد ب��رای دهک اول تا
 ٤١.٣درصد برای دهک دهم نوس��ان دارد.بر این
اساس فاصله تورمی بین دهک ها به  ۹.۳درصد
می رسد که نسبت به  ۹.۵درصد گزارش شده در
دی ماه کاهش دارد.این در حالی است که محدوده
تغیی��رات تورم دوازده ماهه در گروه «خوراکیها،
آش��امیدنیها و دخانیات» بین  ٣٢.٣درصد برای
دهک دهم تا  ٣٦.٨درصد برای دهک دوم است.
همچنین در مورد گروه «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» بین  ٢٧.٧درصد برای دهک اول تا ٤٣.٦
درصد برای دهک دهم ثبت شده است.

تغییر در میزان
سود سالیانه سهام
عدالت

خــبرویـژه

مدیرکل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد ضمن تشریح نحوه پرداخت سود سالیانه سهام عدالت به مشموالن از این افراد تقاضا کرد ضمن ثبت نام در سامانه سجام در مجامع الکترونیکی شرکت های
سرمایه گذاری استانی شرکت کنند .سعید توتونچی در گفت وگو با ایسنا،اظهار کرد :مطابق با ابالغیه مقام معظم رهبری در نهم اردیبهشت ماه سال جاری و متعاقب درخواست رئیس جمهور آزادسازی
سهام عدالت صورت گرفت و دولت این فرآیند را به وزارت اقتصاد واگذار کرد.توتونچی در ادامه در مورد وضعیت سود ساالنه سهام عدالت نیز توضیح داد از آنجایی که مدیریت سهام عدالت در روش غیر
مستقیم در اختیار شرکت های استانی قرار می گیرد میزان سود ساالنه مشموالن متناسب با عملکرد اعضای هیات مدیره خواهد بود .به همین دلیل انتخاب اعضای هیات مدیره بسیار مهم است.

اخبار

گروه اقتصاد کالن:چالش های اصلی اقتصاد
ایران همچنان بدون یک راه حل مش��خص
باقیمان��ده اس��ت و با توج��ه به دورنمای تیره
و ت��ار تحریم های یکجانبه آمریکا،ضروری
اس��ت س��اختار بیمار اقتصاد کشور به نحوی
اصالح ش��ود که تح��والت خارجی،کمترین
تاثیر را در معیش��ت مردم داش��ته باش��د.به
گزارش«اسکناس»،کارشناس��ان اقتصادی
اعتقاد دارند بدون درمان ریشه ای مشکالت
و چالش های داخلی اقتصاد کش��ور،حتی در
ش��رایط عادی هم نمیت��وان برای مهار تورم
افسارگسیخته برنامه ریزی کرد؛برای مثال تا
زمانیکه نظام بانکی کشور در وضعیت کنونی
قرار داش��ته باش��د اساسا نمیتوان توقع داشت
نظم به امور کشور برگردد.

مشکالت بی پایان شبکه بانکی کشور


«احم��د عزیزی» معاون ارزی اس��بق بانک
مرکزی معتقد است:میتوانیم بیان کنیم که
ت��ورم ،حاصل تعارض منافع حاکمیت و ملت
اس��ت .در اینجا نقش نظام بانکی یک نقش
ابزاری اس��ت نه اینکه در داخل نظام بانکی
تع��ارض مناف��ع خود منجر به تورم ش��ود .در
بانکداری مرکزی در جهان از جمله در ایران
منافع بانک مرکزی در این اس��ت که هدف
عمده خود که حفظ ارزش پول ملی اس��ت را
محق��ق کند .این امر به معنای داش��تن تورم
نزدی��ک به صفر اس��ت .اگر فکر کنیم منافع
حاکمیت در این است که پول بدون پشتوانه
و تولی��د خل��ق کند و درآمد آس��ان به دس��ت
بیاورد به جای اینکه به دنبال مالیات و کسب
در آمد از مس��یرهای س��خت برود دچار خطا و
اش��تباه ش��دهایم .چرا که مسیر خلق پول هم
تورم ایجاد میکند و هم ش��فافیت را از بین
میب��رد .بنابراین من معتقد هس��تم که تورم
حاصل تعارض منافع مردم و حاکمیت است.
وی ادامه میدهد:در پنجاه سال گذشته تجربه
بش��ری نشان میدهد که استقالل عملیاتی
بانک مرکزی شرط الزم کنترل تورم است .به
این معنا که هدف بانک مرکزی را سیاستگذار
و مقامات عالی کش��ور تعیین میکنند که به
عنوان مثال کنترل تورم اس��ت .برای تحقق
اس��تقالل عملیات��ی بانک مرک��زی نباید در
مس��یر تحقق این هدف دیگر نهادها و حتی
سیاس��تگذار دخال��ت کن��د که متاس��فانه در
کش��ور ما این اتفاق رخ میدهد .اصلیترین
دلیل اینکه حاکمیت تن به اس��تقالل بانک
مرک��زی نمیده��د روش تامین مالی راحت
برای حاکمیت است که توسط بانک مرکزی
انجام میش��ود.این مقام اسبق شبکه بانکی
کش��ور بیان میکند:ما در س��الهای گذشته
از اس��تاندارد حرف��های و علم��ی بانکداری و
بان��کداری مرکزی ب��ه دور بودیم که باعث
بروز مش��کالتی ش��ده است .من به چند دلیل
این امر اشاره میکنم .یکی مسئله تحریمها
اس��ت که امکان همکاریهای بینالمللی را
بانکه��ای ما س��لب ک��رده و این امر امکان
اس��تاندارد ش��دن و س��نجش را از ما گرفته

تورم پيامد نظام بانكي معيوب

اس��ت .ش��ما در حال حاضر در مس��ئله کرونا
مشاهده میکنید که سعی میکنیم خودمان
را با اس��تانداردها و دستورالعملهای سازمان
بهداشت جهانی هماهنگ کنیم اما متاسفانه
در نظام بانکداری برعکس این مسیر را طی
کردهایم.مش��کل دیگری که باعث ش��ده ما
از اس��تاندارد حرفهای بانکداری عدول کنیم
ادعای نظریه پردازی در اقتصاد است .در کل
اقتصاد هم این ادعا را نداشته باشیم حداقل در
حوزه بانک داری سفت و سخت مدعی نظریه
پردازی هس��تیم که عمده این نظریهها هم
اتفاقا ضد بانکی بودند.وی تصریح میکند:در
کش��ورهای دیگر در جریان عملیات سیاست
گذاری مدیریت ،س��عی میش��ود که در کنار
موارد برای مدیریت ریسک ،مدیریت تعارض
مناف��ع ه��م دیده ش��ود.در قوانی��ن عمومی
کش��ورها هم مسئله تعارض منافع دیده شده
است .در استانداردهای حرفه ای و آداب رفتار
حرفه ای در موسسات مالی هم مسئله تعارض
مناف��ع م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت .با همه
این ها در کش��ورهای دیگر مس��ئله تعارض
مناف��ع بازهم وج��ود دارد اما جهت گیری به
سمت کاهش این مسئله است.ما باید بعضی
از کارهای شجاعانه را انجام دهیم .یکی اینکه
پیوند نظام بانکی خودمان را با نظام سیاسی
ح��ذف کنی��م تا بانکها با سیس��تم حرفهای
عم��ل کنند .این نباش��د ک��ه حاکمیت از یک
بخشی از بانکها در مقابل قانون و نظارتها
حمایت کند .از سوی دیگر با وجود اینکه من
خودم طرفدار بانکداری خصوصی بودم اما با
توجه به اینکه فساد در سیستم مالی ما خیلی
گس��ترده ش��ده به نظر من االن باید سیستم
بانکداری را ملی کنیم.
اولویت های اصالح اقتصاد کشور


در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی
بی��ان کرد:بنظر می رس��د مهمترین اولویت
اصالح��ات اقتصادی در کش��ور ایجاد نظام
مالیاتی هوش��مند باش��د ،نظام مالیاتی که در
خدمت تولید باش��د ،به این معنا که اگر کس��ی
شرافتمندانه کار کند ،کاال تولید کند یا خدمات
ارائه دهد و یا صادرات منطقی داشته باشد نظام
مالیاتی به وی کمک کند اما اگر کسی خواست

ک��ه ب��ا کار نکرده پول و در آمد کس��ب کند و
به عبارتی با رانت خواری ،داللی ،سوادگری
به دنبال کسب پول باشد ،نظام مالیاتی با در
نظ��ر گرفتن بخش عظیمی از فعالیت هایش
مان��ع رون��ق گرفتن این کارها و فعالیت های
داللی ش��ود .میثم پیله فروش مطرح کرد:به
طور خالصه می توان گفت؛ که نظام مالیاتی
م��ی تواند انگیزه های فعاالن اقتصادی را به
س��مت کار و تالش اصالح کند بطوری که
فعاالن اقتصادی واقعی یعنی کس��انی که به
ارائه تولید و خدمات می پردازند کمتر مالیات
بدهند اما کسانی که کار نمی کنند و تولیدی
هم ندارند و با فعالیت های س��وداگرانه پول
حاص��ل م��ی کنند با نظام مالیاتی هوش��مند
مانع فعالیت های س��وداگرانه آنها شد .وی
افزود:ل��ذا ب��ا این اصالح م��ی توان یک قدم
به س��مت اصالحات اقتص��ادی حرکت کرد
و همزم��ان ب��ا این کار ،اصالح نظام بانکی و
اصالح ناترازی ش��بکه بانکی که موتور تورم
در س��ال های اخیر اس��ت باید جزء اولویت
های اصالح نظام اقتصادی کشور باشد .نظام
مالیاتی هوش��مند با ایجاد پایه های مالیاتی
جدید برای دولت می تواند به اصطالح مالیه
عموم��ی و اصالحات س��اختاری بودجه هم
کمک اساسی بکند .با این اصالح در انگیزه
یک قدم به س��مت اصالحات اقتصادی می
توانیم حرکت کنیم و همزمان با این اصالح
نظام بانکی و اصالح ناترازی شبکه بانکی که
موتور تورم در سال های اخیر است جزء اولویت
های اصالح اقتصادی خواهد بود .بنابراین از
نظ��ر من دومی��ن اولویت در اصالح وضعیت
اقتصادی کش��ور اصالح نظام بانکی و مدل
خلق پول در کشور است که ریشه یک سری
از بحران های اقتصادی کش��ور اس��ت .این
کارش��ناس اقتصادی تصری��ح کرد:ما اگر به
س��مت مدیری��ت خلق پ��ول و هدایت اعتبار
در کش��ور حرکت نکنیم حتما دچار مش��کل
خواهیم ش��د و ناترازی ش��بکه بانکی به تورم
های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد و
لذا کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند
آن بازار را از پا در می آورد و مردم بی پناه را
در برابر توفان نقدینگی قرار می دهد .و محور

سومی که بنظرم جز اصالحات ساختاری در
کش��ور باید مدنظر قرار گیرد ،مدیریت هزینه
های عمومی است .ما باید به سمت بهره ور
کردن هزینه های عمومی و کارآمد س��ازی
دول��ت حرکت کنیم زی��را در غیر اینصورت
ب��ا وجود هزینه های لجام گس��یخته بودجه
عمومی هر چقدر هم در سمت درآمدها تالش
کنیم با توجه به هزینه های لجام گس��یخته
بودج��ه عموم��ی چاره ای جز چاپ پول برای
تامین هزینه های دولت را نخواهیم داش��ت
و چ��اپ پول نی��ز برای تامین بودجه عمومی
به تورم دامن می زند .لذا به طور خالصه می
توان گفت که  ایجاد نظام مالیاتی هوشمند،
اصالح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن
هزینه های عمومی سه محور اصلی است که
دولت آینده در اصالح ساختار نظام اقتصادی
کش��ور باید مدنظر قرار دهد .این کارشناس
اقتص��ادی در بخش دیگری از اظهارات خود
بیان داش��ت:برای حمایت از اقش��ار ضعیف
و ک��م درآم��د باید نظام مالی کارآمد داش��ته
باشیم ،اگر نظام مالی کارآمدی داشته باشیم
و اولویت بندی درستی در هزینه های بودجه
عمومی داش��ته باش��یم می توانیم بخشی از
چن��د ص��د هزار میلیارد تومانی را که در قالب
بودج��ه خرج م��ی کنیم را به طور هدفمند به
نیازمندهای واقعی برسانیم .اما به دلیل آنکه
اولویت های مالی عمومی مان خیلی درست
نیس��ت در نتیجه نمی توانیم حمایت درستی
نیز از مردم و یا همان اقش��ار ضعیف و آس��یب
دیده داش��ته باشیم .براس��اس بودجه ساالنه
دول��ت  900ه��زار یا هزار هزار میلیارد تومان
خرج می کند که با یک مدیریت درست و یک
اولویت بندی درست در هزینه های عمومی
م��ی توانی��م منابع قابل توجه��ی را برای بی
نی��از ک��ردن فقرا و به عبارتی افراد ضعیف به
لحاظ درآمدی اختصاص دهیم .وی در پایان
تصری��ح کرد:مهمترین انتقادی که می توان
به دولت وارد کرد که مس��ائل اقتصادی را با
بی ثباتی که از خارج به کش��ور تحمیل ش��ده
گره زده اس��ت ،یک زمانی این بی ثباتی در
اقتص��اد ای��ران قیمت نفت بوده و اکنون این
بی ثباتی به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا
نیز گره زده ش��ده اس��ت .به نظر می رسد در
شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت
های الکترونیک در کشور واجب است ،یعنی
ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می
کردیم و لذا برای جلوگیری از این وابستگی
با کارت هوش��مند ملی دسترس��ی مردم را به
کاالهای اساس��ی و ض��روری با قیمت های
تضمین��ی و ن��رخ ارزان فراهم می کردیم .لذا
وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین
کاالهای اساسی مورد نیازشان گره خورد به
باال و پایین ش��دن نرخ ارز که آن هم وابس��ته
ش��ده بود به تصمیمات دولت آمریکا لذا این
موض��وع یعن��ی گره خوردن معیش��ت مردم
به نرخ ارز ،نتیجه ش��رطی ش��دن جامعه به
تحوالت خارجی است.

مسئوالنهمچنانپاسخگویزیانمردمنیستند

شکست سیاست «دامنه نامتقارن» در بازار سهام

گروه اقتصاد کالن:کمیسیون اقتصادی مجلس
درحال��ی تحقی��ق و تفحص از س��ازمان بورس را
کلید زده ،که اعمال سیاست دامنه نامتقارن ،بعد
از ممنوعیت معامالت الگوریتمی ،نوس��ان گیری
روزانه ،تغییر ضریب اعتبار سهام و...هم نتوانسته
ثبات را به این بازار بازگرداند .به گزارش اسکناس
به نقل از تسنیم ،از مردادماه سال جاری شاخص
کل بازار سهام در مسیر نزولی قرار گرفته است و
از قله 2میلیون و  100هزار واحدی به کانال یک
میلیون و  200هزار واحد سقوط کرده است .شاید
به لحاظ ظاهری شاخص کل 50 ،درصد ریزش
را تجربه کرد اما در طی  6ماه گذش��ته بس��یاری

س��هام تا  70درصد افت قیمت را ش��اهد بودند،
اقدام��ات اخیر س��ازمان ب��ورس هم مانع از تداوم
ریزش و جبران بخش��ی از خس��ارت مردم نشد.در
روزهای گرم تابستان کرونایی امسال ،بسیاری با
هدف کسب سود مضاعف و یا حفظ سرمایه خود
از تبعات تورم ،به صورت بی مهابا وارد بازار سهام
شدند اما در نهایت با عوض شدن شرایط اقتصاد
کالن و از بین رفتن انتظارات تورمی ش��رایط به
طور کلی عوض شد و عمال رویای کسب ثروت
از بورس به کابوس تبدیل شد.در این بین رئیس
سازمان بورس بعد از حدود یک سال فعالیت در این
سازمان استعفا کرد و وزیر اقتصاد معاون اقتصادی
خود را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس معرفی
کرد .نمایندگان مجلس نیز تالش کردند با پیش
کشیدن تخلفات حقوقیها با موج انتقادی شکل
گرفته همراه ش��وند .ابتدا بحث اس��تیضاح وزیر
اقتصاد مطرح ش��د ،در ی��ک بازه موضوع معرفی
حقوقیهای متخلف که بیش از اندازه سهام فروخته
بودند و در زمان ریزش به کمک بازار نیامده بودند
مطرح شد.نکته جالب توجه اینکه برای پیگیری

وضعیت اس��فناک ای��ن روزهای بورس هم وزیر
اقتصاد از اظهار نظر خودداری میکند ،وی اخیرا
در مقابل پرسشی درخصوص دالیل ریزش بازار
س��رمایه گفته اس��ت :طبق قرار ب��ا رئیس جدید
س��ازمان بورس  ،فقط وی به عنوان س��خنگوی
شورای عالی بورس و رئیس سازمان ،درباره بازار
س��رمایه اظه��ار نظر میکند .هم��ه این موارد در
حالی است که رئیس سازمان بورس در روز معارفه
خود بر تعامل جدی با رس��انه تاکید کرده بود اما
ح��اال نه تنها قدمی موثر ب��رای کاهش التهابات
برداشته نشده بلکه عمال کور پرسش گری نیز با
درب بسته مواجه شده است.به نظر میرسد چالش
اصلیبازارسرمایهبحث بالتکلیفیاقتصادایران
درخصوص مولفه هایی مثل نرخ ارز و...باشد ،بر
این اس��اس به جای تجویز ُمس��کنهایی که تنها
باعث تشدید چالش میشوند رئیس تازه منصوب
ش��ده س��ازمان بایستی بدنبال اقدام مناسب برای
ایجاد ثبات در بازار از طریق پاس��خ مش��خص به
پرسشهایی مثل چشم انداز ارز و سود بانکی باشد.
همه این موارد درحالی اس��ت که بحث تحقیق و

تفحص از س��ازمان بورس اوراق بهادار از طرف
کمیس��یون اقتصادی مجلس مطرح ش��ده است.
این در حالی است که با وجود پیگیریهای مختلف
نتیجه دور قبلی جریان س��ازی برخی نمایندگان
با کلید واژه تخلفات حقوقیها به سرانجام نرسید.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در خصوص
جزئیات این تحقیق و تفحص گفته است ،مطابق
وعده طرح تحقیق و تفحص  50نماینده از بورس
در هفت محور در کمیس��یون اقتصادی تصویب
شد.رش��د حبابی شاخص ،علت تشویقبه حضور
مردم در بورس بدون آموزش ،گرانفروشی سهام،
فروش س��هام کاغذی ،سرنوش��ت پول ها و رانت
حاصله از محورهای مهم طرح است.الرگانی در
ادامه گفته است،در این راستا تدوین طرح استقالل
ب��ورس از دول��ت را آغاز کردهایم .همچنین جهت
روشن شدن وقایع رخ داده در بورس،بررسی رانت
ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران
طرح تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای 50
نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و
بزودی در صحن علنی مطرح می شود.

واکنش بانک مرکزی
به بازداشت یک مدیر ارزی

بانک مرکزی نس��بت به خبر بازداش��ت یکی از
مدیران ارش��د ارزی این بانک واکنش نش��ان داد.
به گزارش اس��کناس ،روز دوشنبه خبری منتشر
ش��د مبن��ی براینک��ه یکی از مدیران ارش��د ارزی
بان��ک مرکزی به اتهام دریافت رش��وه در پرونده
توزی��ع  ۳۵میلی��ارد دالر ارزهای مداخلهای بانک
مرکزی بازداش��ت شده اس��ت.در واکنش به این
خب��ر بان��ک مرکزی اعالم کرد که حدود یک ماه
پیش یکی از مدیران س��ابق ادارات بخش ارزی
اتهامی مرتبط
توس��ط مرجع قضایی و با موضوع
ِ
با اوایل س��ال  ،۹۷احضار و بازداش��ت شده است.
طبق این گزارش ،این بانک اطالع دقیقی از مورد
ی��ا م��وارد اتهامی ندارد و ضمن همکاری کامل با
ق��وه قضایی��ه ،هرگونه اظهار نظر نس��بت به این
موض��وع را من��وط به صدور رأی یا تصمیم مرجع
قضایی میداند.

ورشکستگی در کمین اقتصاد آمریکا

به گفته فدرال رزرو ،بس��یاری از کس��ب و کارها
بدهی بیش��تری از قبل دارند و به دش��واری قادر
هستند تا وضعیت مالی خود را مدیریت کنند .به
نقل از بلومبرگ ،بانک مرکزی آمریکا در گزارشی
که از وضعیت اقتصادی این کشور به کنگره ارایه
کرده ،نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن و بروز
زنجیره ای از ورشکس��تگی کس��ب و کارها در این
کش��ور هش��دار داده است .در گزارش فدرال رزرو
آمده اس��ت :اهرم های مالی در باالترین س��طح
تاریخی خود قرار دارند و ریس��ک هایی که بر س��ر
راه کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ
ق��رار دارند ،قابل توجه هس��تند .با وجود کاهش
نرخ بهره و تزریق باالی نقدینگی توس��ط دولت
و بان��ک مرک��زی آمریکا برای کاس��تن از تبعات
اقتصادی کرونا ،بس��یاری از کسب و کارها بدهی
بیشتری از قبل دارند و به دشواری قادر هستند تا
وضعیت مالی خود را مدیریت کنند .قرار است به
زودی ج��روم پاول -رییس بانک مرکزی آمریکا
در نشس��ت اعضای کمیته بانکی س��نا حضور پیدا
کند.بانک مرکزی آمریکا با ابراز امیدواری نسبت
به پایان وضعیت همه گیری کرونا تا پایان س��ال
جاری پیش بینی کرده است قیمت مسکن در این
کشور ریزش زیادی داشته باشد چرا که با کاهش
نگران��ی ه��ا از وضعیت کرون��ا ،تقاضا برای خرید
مس��کن در بلندمدت کاهش پیدا خواهد کرد .به
گفته برخی از اقتصاددانان ،ممکن است برخی از
ش��رکت ها از وضعیت دورکاری کارکنان خود در
دوران کرونا راضی باش��ند و بخواهند این ش��رایط
را پ��س از پای��ان همه گیری هم ادامه دهند که در
ای��ن صورت ش��اهد کاهش تقاض��ا برای خرید یا
اجاره دفاتر کار خواهیم بود.

ریزش بیشتر ارزهای دیجیتالی

ارزش اتریوم و بس��یاری از ارزهای دیجیتالی دیگر
کاهش پیدا کرد .به نقل از سیانبیس��ی ،تردیدها
از توقف روند صعودی فعلی ارزهای دیجیتالی پس
از آن که برخی از افراد ثروتمند نس��بت به این روند
موض��ع گی��ری کردند ،در بین معامله گران افزایش
یافته است .با این حال شرکت های بزرگ دیگری در
حال پیوستن به این بازار هستند که جریان سرمایه
ورودی به بازار را در تراز باالیی نگه داش��ته اس��ت.
گروه مالی بی س��ی بی انگلیس از قصد خود برای
سرمایه گذاری در رمزارزها خبر داده است .در حالی
که بیتکوین در ادامه روند صعودی خود توانسته است
ت��ا در کان��ال  ۵۰ه��زار دالری جایگاه خود را تثبیت
کند ،تحلیلگران بانک جی پی مورگان در گزارشی
هشدار داده اند رالی صعودی این ارز به احتمال زیاد
پای��دار نخواه��د بود و قیمت ها در آینده ای نزدیک
ری��زش خواه��د کرد .از پنج ماه پیش تاکنون ارزش
بازار بیتکوین حدود  ۴.۵برابر شده و تحلیل گران این
بانک هشدار داده اند چنین روند سریعی در افزایش
قیمت که بخشی از آن هم به لطف شرایط کرونایی
به دست آمده است امکان شکست دارد.

تورم سوئد سه برابر شد!

نرخ تورم سوئد با سه برابر افزایش به باالی  ۱.۵درصد
رس��ید .به نقل از تریدینگ اکونومیکس ،همزمان
با بازگش��ایی تدریجی کس��ب و کارها و مانند رویه
تورمی بس��یاری از دیگر کش��ورهای اروپایی ،نرخ
تورم در سوئد افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای
که تورم ساالنه این کشور تا پایان ماه ژانویه با ۱.۱
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۶
درصد رسیده است.این نرخ تورم که باال ترین نرخ
تورمی سوئد در طول  ۱۴ماه اخیر محسوب میشود،
بی��ش از هم��ه تحت تأثیر ت��ورم بخش فرهنگ و
آم��وزش ق��رار گرفته اس��ت که ت��ورم آن به ۱.۸
درصد افزایش یافته اس��ت .تورم بخش رس��توران
و هتلداری نیز به  ۱.۲درصد است.

