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اعالم نرخ سود سپرده های مدت دار 
در صورت برداشت قبل از سررسید

توسعه ایرانی - 
بانــک مرکزی مصوبه 
شورای پول و اعتبار، در 
خصوص تغییر نرخ سود 
سپرده های مدت دار در 
زمان برداشت قبل از سررســید را ابالغ کرد. بانک 
مرکزی با صدور بخشــنامه ای به تمامی بانک ها و 
موسسات اعتباری پیرو بخشنامه  قبلی با موضوع 
ابالغ ســقف نرخ سود علی الحســاب سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار با تاکید بر اینکه نرخ های 
مذکور در بخشــنامه یاد شــده حداکثر نرخ سود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
است اعالم کرد که شورای پول و اعتبار در یک هزار و 
دویست و نود و نهمین جلسه خود در خصوص نرخ 
سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در صورت 
برداشت قبل از سررســید مقرر نمود که نرخ سود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
که قبل از سررسید برداشته شوند معادل نرخ سود 
علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره 

ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.
بانک مرکــزی تاکید کرده که بــه موجب این 
مصوبه سایر مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در 

این رابطه ملغی خواهد بود.
    

قیمت سکه به ۱۱ میلیون و 
۴۰۰هزار تومان رسید

توسعه ایرانی- 
قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح 
جدید دیروز یکشنبه 
۱۶ شــهریور ۹۹ بــه 
۱۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رســید. همچنین 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان 
و ســکه یک گرمی یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان 
اعالم شد. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۹۳۴ دالر و ۷۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ 

عیار یک میلیون و ۹۵ هزار و ۸۴۴ تومان بود.
    

قیمت ساخت مسکن مهر پردیس 
اعالم شد

توسعه ایرانی- 
مدیرعامل شــرکت 
عمران شــهر جدید 
پردیس با بیان اینکه 
۱۴ هزار واحد مسکن 
مهر آماده تحویل به متقاضیان است گفت: قیمت 
هر متر مربع مســکن طرح اقدام ملی در شــهر 
جدید پردیس فعاًل متری ۳ میلیون تومان است.

ســید مهدی هدایت - مدیرعامل شــرکت 
عمران شهر جدید پردیس در مراسم آغاز رسمی 
تحویل ۱۴ هزار واحد مســکن مهر اظهار کرد: 
امروز شــروع تحویل ۱۴ هزار واحد مسکن مهر 
است. این برنامه قبل از افتتاح رسمی که در آینده 
توســط رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس 
انجام خواهد شد برگزار می شــود که به تدریج 

واحدها را تحویل می دهیم.
    

عوارضی آزادراه تهران-شمال 
موقتی است!

 معــاون ســاخت
و توسعه آزادراه های 
شــرکت ســاخت و 
توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل کشــور 
گفــت: دریافــت وجــه نقــد در عوارضی های 
آزادراه تهران -  شــمال طبــق هماهنگی انجام 
شــده و تا حل و فصــل کامل زیرســاختهای 
 کنتــرل دریافــت عــوارض بــه طــور موقت 

خواهد بود.
جــالل بهرامی، عضو هیات مدیــره و معاون 
ساخت و توســعه آزادراه ها در واکنش به نقدی 
شــدن عوارض در باجه های عوارضی قطعه یک 
آزادراه تهران - شمال که پیش از این الکترونیکی 
بود با توجه به مخالفت وزیر راه و شهرسازی با این 
موضوع اظهار داشت: این موضوع به طور موقت 
انجام می گیرد تا بحث هــای مربوط به دریافت 

عوارض روی غلتک بیفتد. 
وی با اشــاره به هماهنگی های انجام گرفته 
برای اتخاذ این تصمیم تصریــح کرد: با توجه به 
اینکه میزان کسانی که در این مسیر تردد داشتند 
و عوارض پرداخت می کردند کمتر از ۲۰ درصد 
بود این طرح به طور موقت گذاشــته شده تا در 
نهایت بحــث موضوعات کنتــرل بابت دریافت 

عوارض حل و فصل شود.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

ســپرده های بانکــی بیشــتر از 
۳۴.۷ درصد افزایش داشــته اند. بانک 
مرکزی دیروز در گزارشــی اعالم کرد 
که مانده ســپرده ها و تسهیالت بانکی 
در پایان خرداد سال جاری در مقایسه 
با مقطع مشــابه در ســال گذشته به 
ترتیب با افزایش ۳۴.۷ و ۳۲.۲ درصدی 
مواجه شــده که تهران بیشترین رقم 

سرمایه گذاری را داشته است.
رشد قابل توجه سپرده های بانکی 
در شــرایطی رخ می دهد که افزایش 
بهــای کاال و خدمات قــدرت خرید و 
متعاقب آن قدرت پس انداز ایرانی ها را 
کاهش داده است و از آن سمت وضعیت 
سودآوری در سایر بازارها مانع مهم رشد 

سپرده گذاری در بانک ها بوده است. 
کامران ندری، کارشــناس بانک در 
پاسخ به علت رشــد سپرده های بانکی 
در شرایط فعلی به »توســعه ایرانی« 
می گوید که این موضوع تنها به معنی 

 رشــد نقدینگــی و خلق پول اســت. 
او تاکید می کند در ســال جاری رشد 
نقدینگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رســیده 
است و اگر دولت نخواهد این وضعیت 
را کنترل کند امسال با نرخ تورم باالیی 

مواجه می شویم. 
آخرین گزارش های رسمی  درباره 

حجم نقدینگی 
آخریــن گزارش هــای مربوط به 
وضعیت ســپرده های بانکــی و حجم 
نقدینگی نگرانی کارشناسان اقتصاد را 

به دنبال داشته است. 
آنچه اطالعــات بانــک مرکزی از 
وضعیت مانده ســپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
به تفکیک استان در پایان خرداد امسال 
نشان می دهد، مانده کل سپرده ها بیش 
از ۲۹۰۰ هزار میلیــارد تومان بوده که 
نسبت به خرداد سال قبل به میزان ۳۴.۷ 
درصد و نســبت به پایان سال گذشته 
معادل هشت درصد افزایش یافته است. 
همچنین، بیش ترین مبلغ ســپرده ها 

مربوط به استان تهران با مانده بیش از 
۱۵۰۰ هزار میلیــارد تومان و کم ترین 
مبلغ نیز مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۷۴۰۰ میلیارد تومان 

بوده است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت 
بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که 
نسبت به زمان مشــابه پارسال معادل 
۳۲.۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل 
به میزان ۶.۹ درصد بــا افزایش مواجه 

شده است . 
طبق ایــن گــزارش، بیش ترین 
مبلغ تســهیالت مربوط به اســتان 
تهران بیش از ۱۳۰۰ هــزار میلیارد 
تومــان و کم ترین مبلــغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

۷۰۰۰میلیارد تومان است.
این گزارش در حالی منتشــر شده 
است که پیش از این عبدالناصر همتی، 
رییس بانک مرکزی در صفحه شخصی 
خود اعالم کرده بود که رشد نقدینگی 
در پنج ماهه سال جاری نسبت به پایان 

ســال ۹۸، در حدود ۱۲درصد و رشد 
پایه پولی حــدود چهار درصد رشــد 

داشته است.
با توجه به این که اســفندماه سال 
۹۸ نقدینگی کشــور به دو هزار و ۴۷۲ 
هزار میلیارد تومان رســیده بود، با در 
نظر گرفتن گفته همتی، رقم نقدینگی 
اکنون حدود دو هزار و ۷۶۸ هزار میلیارد 

تومان است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی 
در جلسه شورای پول و اعتبار ضمن ارائه 
گزارش تحوالت نقدینگــی خبر داده 
که پایه پولی در پنج ماهه سال جاری، 
نسبت به پایان ســال ۹۸، حدوداً  چهار 
درصد رشد داشــته و ضریب فزاینده 
نقدینگــی نیز به محــدوده ۷.۵ واحد 
رســیده اســت. پایه پولی از سه محل 
افزایش پیدا می کنــد؛ خالص بدهی 
دولت به بانک مرکــزی، خالص بدهی 
شبکه بانکی به بانک مرکزی و خالص 
ذخایر خارجی بانــک مرکزی. در حال 
حاضر با توجه به شرایط اقتصادی ناشی 

از تحریم ها امکان افزایش دخایر وجود 
ندارد و احتماال ذخایر کاهش هم پیدا 
کرده است. بنابراین مهمترین علت رشد 

نقدینگی، کسری بودجه دولت است. 
 نرخ تورم امسال 

باالی 3۰ درصد خواهد بود
حــاال رشــد نقدینگــی گرچــه 
از نظــر رییس بانک مرکــزی چندان 
نگران کننده نیست و با توجه به تحریم 
و شــیوع کرونا نرخ قابل قبولی به نظر 
می رسد اما کارشناســان اقتصاد نظر 
دیگری دارند و این میزان رشد نقدینگی 

را نگران کننده می دانند. 
در ســال های گذشــته میانگین 
رشد نقدینگی حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد 
بوده است اما در حال حاضر اگر همین 
میزان رشد نقدینگی ادامه دار باشد، 
درصد رشــد آن به ۳۱ تا ۳۲ درصد 
می رسد که حاکی از وضعیت نامساعد 

این شاخص کالن اقتصادی است. 
کامران ندری، کارشناس بانکی به 
»توسعه ایرانی« می گوید روند مانده 
سپرده در بانک ها و حجم نقدینگی در 
ماه های اخیر نشان می دهد که حاال 
حاالها تورم باالی ۳۰ درصد در ایران 
ماندگار است و همین مساله نگرانی ها 

را برای اقتصاد کشور باال می برد.
علی ترکمانــی دینی، اقتصاددان 
هم در این باره بــه تجارت نیوز گفته 
اســت که رشد بی ســابقه نقدینگی 
و پول درســت در زمانی رخ داده که 
نرخ رشــد اقتصادی منفــی و تولید 
در شــرایط رکود اســت. در چنین 
شرایطی به نظر می رسد کنترل تورم 
تا ســقف ۲۲ درصد که بانک مرکزی 
مدت هاست وعده اش را می دهد، غیر 

ممکن است. 
به گفته ایــن اقتصاددان رشــد 
نقدینگی در شرایطی که طرف عرضه 
اقتصــاد افــت دارد و ظرفیت های 
تولیدی خالی وجــود دارد، از طرفی 
نرخ رشــد اقتصادی طی ســال های 
۹۷ و ۹۸ منفــی بوده و امســال نیز 
احتماال منفی خواهد بود، نتیجه ای 
جز بــه کار افتادن ســازوکار تورمی 
نقدینگی بر بســتر انباشــت و تولید 
بسیار ضعیف ندارد. بنابراین،امسال 
هم باید همچنان در انتظار تورم باالی 

۳۰ درصد باشیم.

 تحریم مانع  تک رقمی شدن 
تورم نیست

تشدید نگرانی ها برای افزایش نرخ 
تورم در شرایطی است که چندی پیش 
معاونت اقتصادی مرکز آمار ایران از روند 
رشد نرخ تورم در کشــور ابراز نگرانی و 
اعالم کرد که ایران در فهرســت چهار 
کشور اول پرتورم جهان قرار گرفته است 
و فاصله وعیت اقتصادی ایران به ونزوئال 
کمتر شده است.  با این وجود تحریم یکی 
از عمده ترین دالیل دولت در مواجهه 
با رشــد نرخ تورم بوده است. دولت که 
این روزها گرفتار سقوط صادرات نفت؛ 
شیوع کرونا وکاهش درآمدهای مالیاتی 
و همچنین افزایش هزینه های درمانی 
است، گویا برای نجات از کسری بودجه، 
خــود را ناگریز از خلق پــول می داند. 
راهکار ناکارآمد و آسیب زایی که حدود 
نیم قرن است که دولت ها برای کسری 
بودجه به آن متوسل می شــوند.  این 
در حالی است که کامران ندری، بهانه 
تحریم را برای کاهش نرخ تورم غیرموجه 
می داند و به »توسعه ایرانی« می گوید که 
بانک مرکزی می تواند با سیاست های 
انقباضی، اوراق ودیعه، داالن نرخ بهره 
بین بانکی و ... تورم را مهار کند.  او ادامه 
می دهد که بسیاری از کشورها حتی در 
شرایط جنگ توانسته اند نرخ تورم خود 
را یک رقمی کنند که عراق و افغانستان 
از این جمله هستند. او هشدار می دهد 
که اگر دولت هرچه سریع تر نرخ تورم 
را مهار نکند اقتصاد کشــور در ســیر 
قهقهرا می افتد و فرصــت احیای آن از 

بین می رود. 

رشد 3۴.7 درصدی سپرده های بانکی در گزارش بانک مرکزی نشانه چیست؟

نقدینگی در وضعیت هشدار
کامران ندری درمورد رشد 

سپرده های بانکی در شرایط 
فعلی به »توسعه ایرانی« 
می گوید که این موضوع 

تنها به معنی رشد نقدینگی 
و خلق پول است. در سال 

جاری رشد نقدینگی به 
32 تا 33 درصد رسیده 

است و اگر دولت نخواهد 
این وضعیت را کنترل کند 
امسال با نرخ تورم باالیی 

مواجه می شویم 

این روزها اینستاگرام یکی از منابع کسب 
درآمد و شــهرت به حســاب می آیــد که از 
کمپانی های معروف سامسونگ و نایک گرفته 

تا شهروندان عادی درآن فعالیت می کنند.
به گزارش خبرآنالیــن، بالگرهایی که در 
اینستاگرام فعالیت می کنند جدا از شهرتی که به 
دست می آورند به کسب درآمد نیز می پردازند 
یا به طور صحیح از شهرتی که به دست آورده اند 
کسب درآمد می کنند چراکه وقتی یک بالگر در 
مورد محصولی نظر می دهد، از آن جایی که مردم 
به بالگر محبوب خود اعتماد بیشتری دارند، آن 

محصول مورد توجه آن ها قرار می گیرد.
همچنان که بالگــری در دنیا بــه یکی از 
پرطرفدارترین شــغل ها تبدیل شــده است 
در ایران نیز رشــد بالگرهای موفق ســرعت 
گرفته است؛ بالگرهایی که در زمینه های طنز، 
فرهنگی، گردشــگری و یا اجتماعی فعالیت 
می کنند و در موارد اندک حتی توانسته اند به 

عرصه رسانه ای و حتی شــبکه های ملی نیز 
راه پیدا کنند.

براســاس گزارش هــای میدانــی درآمد 
بالگرهای موفق در ماه بــه چند صد میلیون 
تومان می رســد چراکه هزینه هر اســتوری 
تبلیغاتی در صفحه این اشخاص از ۵ میلیون 
تومان شروع می شــود و تا ۱۰ میلیون تومان 

باال مــی رود. جــدا از 
ی  ی ها ر ســتو ا
تبلیغاتی تعدادی 
از برندهــا بــرای 

تبلیــغ برنــد خود 
از شــهرت این بالگرها نیز 

استفاده می کنند 
به گونــه ای که 
طبق گفته یکی 

از بالگرهــای ایرانی 
تبلیغ یــک برند 

خاص مثل برند مبلمــان گاهی برای صاحب 
آن برند ۴۰ تا ۵۰ میلیــون تومان هزینه ایجاد 
می کند اما شرایط قرارداد تبلیغ یک برند در بین 
بالگرهای مختلف متفاوت است گاهی عده ای از 
بالگرها برای درست کردن یک تبلیغ و قرار دادن 
سه پست از آن تبلیغ در صفحه خود ۵۰ میلیون 
تومان می گیرند و گاهی نیز ممکن است تعداد 

پست ها بیشتر و یا دستمزد افزایش یابد.
یکی از بالگرهــای ایرانی که 
نســبتا تعداد دنبال 
کننده هــای آن 
در اینســتاگرام 
پاییــن بــود در 
خصوص درآمد خود گفت:» 
من که نزدیــک به ۳۰۰ هزار 
نفر در اینســتاگرام 
ه  ل کننــد نبا د
دارم به طور 

میانگین ماهانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از 
این راه کسب درآمد می کنم اما درآمد من ثابت 
نیست و ممکن است یک ماه درآمد من به ۳۰۰ 
میلیون تومان برسد اما ماه بعد ۵۰ میلیون تومان 

درآمد داشته باشم.«
این روزها اینســتاگرام نه تنها روشی برای 
کســب درآمد بالگرهای معروف اســت بلکه 
شهروندان عادی که تنها کمی دنبال کننده های 
آنها بیشتر از سایر افراد در اینستاگرام است نیز از 
این طریق کسب درآمد می کنند؛ هرچند درآمد 
آن ها به درآمد بالگرهای معروف نمی رسد اما 
برای گذران زندگی کافی است و در اکثر مواقع 
درآمد آنها بیشتر از کارمندان و یا کارگران است.

یکی از این شهروندان عادی که صفحه آن 
در اینستاگرام تنها ۲۰ هزار دنبال کننده دارد در 
خصوص درآمد خود گفت:» من برای هر پست 
تبلیغاتی ۱ میلیون تومان و برای هر استوری 
تبلیغاتی نیز ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کنم و 
می توان گفت به طور میانگین ماهانه ۷ میلیون 

تومان درآمد دارد.«
یکی دیگر از ایــن افراد که تنهــا ۹ هزار 
دنبال کننده در اینســتاگرام خود داشت به 

خبرنگار خبرآنالیــن گفت:» مقدار پولی که 
شما برای گذاشــتن یک استوری در صفحه 
خود دریافت می کنید بســتگی بــه تعداد 
بازدیدکننده های شــما دارد و نرخ معمول 
برای هر هزار بازدیدکننده ۱۰۰ هزار تومان 
است اما در این بین برخی دستمزد کمتری 
دریافت می کنند تا آگهی بیشــتری بگیرند 
و برخی نیــز آنقدر معروف هســتند که نرخ 
مصوب را بشــکنند و من نیز برای قرار دادن 
هر پســت تبلیغاتی در صفحــه خودم ۵۰۰ 
هزار تومان و برای هر اســتوری تبلیغاتی نیز 
۵۰ هــزار تومان دریافت می کنــم و به طور 
میانگین درآمد من ماهیانه بین ۴ تا ۵ میلیون 

تومان است.«
بررســی های میدانی حاکی از آن است که 
عده زیــادی از بالگرهایی که در اینســتاگرام 
فعالیت می کنند در دنیای واقعی شغل نسبتا 
مناسبی داشتند اما خروج از آن شغل و پرداختن 
به شغل بالگری برای آن ها نه تنها در آمد بیشتر 

بلکه شهرت را نیز به ارمغان آورده است. 
بر این اساس شــیوع کرونا وضعیت شغلی 

این افراد را با تغییری مثبت مواجه کرده است.

یک استوری تبلیغاتی چند؟

درآمد عجیب و غریب بالگرها از اینستاگرام

گزارش

 رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو اظهار داشــت: 
همکاران ما در حال حاضر با ماشین های ایرانی بیگانه شدند، 
زیرا فردی اگر خــودروی ایرانی از ما بخواهد، معلوم نیســت 
فروشنده ای داشته باشد یا خیر! قیمتی که ارائه می دهد معقول 
است یا خیر، بنابراین ماشــین ایرانی فقط در فضای مجازی 

خرید و فروش می شود.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، در 
گفت وگو با ایلنا تاکید کرد: شیب قیمت های غیرمنطقی در 
چند روز اخیر بسیار شــده و به عنوان مثال پژو ۴۰۵ که هفته 
گذشته ۱۵۲ میلیون تومان قیمت داشت، امروز  با قیمت ۱۶۶ 

میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شده است یا پژو پارس که 
۱۸۷ میلیون تومان قیمت داشت امروز به ۱۹۷ میلیون تومان 
رسیده است. قیمت پراید ۱۱۱ هم  از صد میلیون تومان عبور 

کرد و به ۱۰۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در دو ســه روز اخیر شاهد سونامی افزایش 
قیمت بودیم و این قیمت های غیر منطقی از پنج شنبه هفته 
گذشته تا به امروز وجود دارد، به طوری که برخی از خودروها 
بین ۶ تا ۱۳ میلیون تومان افزایــش قیمت را تجربه کردند. 
اگرچه این افزایش قیمت خودرو از روز سه شنبه آغاز شد اما در 

روز گذشته به اوج خود رسید.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه بازار 
خودرو در شرایط رکود به سر می برد، ادامه داد: تقاضا برای خرید 
وجود ندارد و افرادی که خودرو تحویل می گیرند، قیمت های 
باال اعالم می کنند یا نمی فروشــند به همیــن جهت در بازار 

خریدار وجود ندارد.
موتمنی خاطر نشان کرد: نیاز بازار را افرادی تامین می کنند 
که در شرکت های خودرو سازی سرمایه گذاری کرده اند. این 
افراد نسبت به شرایط روز و با توجه به تغییر نرخ ارز فروش دارند 

و با باال رفتن قیمت ارز  قیمت های باال اعالم می کنند.
وی با اشــاره به اینکه خودروهای ایرانی در فضای مجازی 
معامله می شــوند، ادامه داد:  همکاران ما در حــال حاضر با 
ماشین های ایرانی بیگانه شدند، زیرا فردی اگر خودروی ایرانی 
از ما بخواهد، معلوم نیست فروشــنده ای داشته باشد یا خیر! 
قیمتی که ارائه می دهد معقول است یا خیر، بنابراین ماشین 

ایرانی فقط در فضای مجازی خرید و فروش می شود.

موتمنی در مورد خودروی جانشــین پراید هم گفت: در 
حال حاضر ماشــین های پرایدی را که ارائه می کنند، معموال 
از موجــودی انبار اســت و خودروهایی که کســری قطعات 
داشته اند را تکمیل و به مشتری تحویل می دهند. همچنین 
تیبا را جایگزین پراید قرار داده ا ند کــه البته نمی توان نظری 

در مورد آن داد.

سونامی قیمت در بازار خودرو

 افزایش ۶ تا ۱۳ میلیون تومانی در سه روز 


