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 صدور ۴ میلیون کد بورسی
 در کمتر از ۴ ماه

توسعه ایرانی-  رییس شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ضمن تشریح 
آخرین وضعیت فروش سهام عدالت، از صدور چهار 
میلیون کد بورسی در سال جاری خبر داد. حسین 
فهیمی در مراسم رونمایی رسمی از احراز هویت 
الکترونیکی بازار سرمایه، با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون چهار میلیون کدبورسی جدید صادر 
شده است، اظهار کرد: این درحالی است که میزان 
کدهای صادر شده در ســال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰ 
هزار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۹۰۰ هزار کد بوده است. 
وی با تاکید براینکه اقدامات حقوقی رو ســهام در 
شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به سال های 
قبل افزایش ۱۰ برابری داشــته است، اظهار کرد: 
عملیات تسویه معامالت شرکت در سال گذشته 
۲.۵ برابر بودجه ساالنه کل کشور و به میزان هزار 

هزار میلیارد تومان بود.
    

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران 
چه می کند؟

نایــب رئیــس اتــاق 
بازرگانی ایــران می گوید 
موج دوم کرونــا می تواند 
فشار سنگینی بر اقتصاد 
و سایر بخش های اجتماعی و سیاسی کشور وارد 
کند و عبور از این چالش ها تنها با یک برنامه حمایتی 
گســترده ممکن خواهد بود. حسین سالح ورزی 
گفت: متاسفانه موج دوم کرونا در کشور آغاز شده 
و همانطور که تجارب گذشته نشان می داد این موج 
گسترده تر و شدیدتر است. متاسفانه ما در موج دوم 
نیز دانش و توان فنی کافی برای حمایت هدفمند از 
کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را نداشتیم 
و از این رو هدف گذاری ها اجرایی نشدند. به گفته 
وی، وقتی حمایت های الزم اعمال نشد، از سویی 
بسیاری از مردم و صاحبان کسب و کار خود به شکل 
مســتقل محدودیت ها را دور زدند و از سوی دیگر 
دولت نیز مجبور شد با تعجیل و در زمانی کوتاه رای 
به بازگشایی دوباره کسب و کارها بدهد. نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به اهمیت درک ابعاد 
مختلف موج دوم شــیوع کرونا، بیان کرد: در موج 
دوم از ســویی ظرفیت های نظام درمان به مراتب 
کمتر است و منابع عمومی برای حمایت از مردم نیز 
پایین تر خواهد بود و در کنار آن اگر نتوان این موج 
را کنترل کرد، امکان مواجه شدن با دشواری های 
پیچیده تر اقتصادی و سیاسی وجود خواهد داشت. 
ســالح ورزی ادامه داد: در صورت گسترده شدن 
دوباره ویروس، امکان برقراری محدودیت در مرزها 
و توقف فزاینده صــادرات و واردات را نیز نمی توان 
فراموش کرد و از این رو باید تمامی تجارب و داشته ها 
را در کنار هم قرار داد و تا امکان مقابله با این شرایط 

فراهم شود.
    

قیمت سکه به ۱۰ میلیون و 
۵۵۰هزارتومان رسید

توسعه ایرانی-  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید دیروز در معامالت بازار آزاد تهران 
به ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. همچنین 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز ۹ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، ربع ســکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان 
و ســکه یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان 
معامله شد. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 
نیز ۱۷۹۹ دالر و ۳۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

۹۶۲ هزار و ۶۴۴ تومان بود.
    

 وام ودیعه اجاره 
در چه مرحله ای است؟

توسعه ایرانی-  وزیر 
راه و شهرسازی گفت: وام 
ودیعــه اجــاره در فرآیند 
بررســی از ســوی بانک 
مرکزی قرار دارد و زمان بر شدن آن نشانه این است 
که یک وعده نیســت بلکه برنامه دولت است و به 
زودی محقق می شــود. محمد اسالمی در حاشیه 
مراسم امضای تفاهمنامه تامین مسکن ایثارگران 
در جمع خبرنــگاران در خصوص آخرین وضعیت 
تصویب وام ودیعه مسکن، گفت: مستاجران برای 
دریافت این وام باید قرارداد رسمی با کدرهگیری 
داشته باشند و ملک آنها طبق الگوی مصوب مسکن 
که برای پایتخت ۷۵متر و برای باقی شهرها ۹۰ متر 
است، باشد. وی گفت: اکنون منتظر بانک مرکزی 
هستیم تا موافقت نهایی خود را با مبلغ پیشنهادی 
وام اعالم کند. وی با بیان اینکه پیشنهادات وزارت 
راه و شهرسازی در فرآیند بررسی قرار دارد، گفت: 
زمان بر شدن اجرای این برنامه نشانه این است که 
یک وعده نیست بلکه برنامه دولت است و به زودی 

محقق می شود.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 یک دو دو تا چهارتای ساده است، 
کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج 
ســپرده ها از بانک هــا و ورود آنها به 
بازارهایی است که سود بهتر و بیشتر 
می دهند حال این بازار خودرو باشــد 
یا مســکن و یا حتی بورس تازه نفس. 
برای سرمایه داری که تمام دغدغه اش 
افزایش یک قرانش به دو زار است فرقی 
نمی کند کدام بازار باشد فقط مهم این 
است که سرمایه دار خرد بتواند قدرت 

خریدش را حفظ کند. 
تصمیمی که انتقادات زیادی را با 
خود همراه کرد و بیشــتر کسانی که 
دستی بر علم اقتصاد داشتند هشدار 
دادند که کاهش نرخ سود بانکی و عدم 
افزایش آن متناسب با تورم در ابتدای 
سال موجب خروج سرمایه ها می شود 
و اگر دیرهنگام تصمیم به بازگشت نرخ 
سود بانکی به جایگاه مناسب اش شود 
قطعا  تورم بیشتری را به بازار تحمیل 

می کند.
ایــن پیش بینی هــا اگرچــه در 
ابتدای سال مورد توجه قرار نگرفت، 
اما با گذشــت چند ماه و روانه شدن 
ســرمایه های خــرد به بــازار طال و 
ســکه و ارز و حتی مســکن و ... حاال 
بانک مرکزی درصدد برامده اســت 
دیرهنگام جبران مافــات کند و حاال 
زمزمه افزایش دوباره نرخ سود بانکی 
به گوش می رســد. از پس هزینه های 
سنگین که تصمیم پیشین یعنی عمل 
به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار 
برای اقتصاد کشــور به همراه داشت. 
این چنین اســت که بانــک مرکزی 
که ابتدای ســال رای به کاهش نرخ 
ســود بانکی داده بود دوباره متقاعد 

به افزایش نرخ ســود بانکی شود. به 
عبارت دیگر هدف بازگرداندن بانک ها 
به ســبد ســرمایه گذاری دارندگان 
سرمایه های خرد است چراکه با توجه 
به بازدهی ســایر بازارها و موج تورمی 
سپرده گذاری در بانک ها به هیچ روی 
اقدامی متناسب با وضعیت اقتصادی 
تلقی نمی شــود.   برای همین منظور 
بود که بانک مرکزی در راستای کنترل 
نقدینگی و تنظیم بازارها، تصمیم به 
افزایش نرخ سود گرفت و به طور رسمی  
به هشدار کارشناسان پاسخ مثبت داد. 
به این ترتیب، نرخ سود سپرده گذاری 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
نزد بانــک مرکزی با کمــی  افزایش، 
۱۳ درصد تعیین شــد و این تصمیم 
از شــنبه، ۱۴ تیرماه ۹۹ مــورد اجرا 

قرار گرفت.
بانک مرکزی آن زمــان در دفاع از 
این تصمیم خود اعــالم کرد آخرین 
اطالعات به دســت آمده از عملکرد 
بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد رشد 
اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی 
قرار گرفته اســت. از طرف دیگر، نرخ 
تورم از هدف اعالم شده )۲۲ درصد( 
فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل 
بانک مرکزی در راستای اجرای قانون 
پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش 
پول ملی در جلسه پنج شنبه مورخ ۱۲ 
تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای 

سیاست پولی را تصویب کرد.
براین اســاس، هیات عامل بانک 
مرکزی براســاس مــواد )۶( و )۱۱( 
دســتورالعمل »عملیــات بــازار باز 
و اعطای اعتبار در قبــال اخذ وثیقه 
توســط بانک مرکزی«، نرخ ســود 
ســپرده گذاری بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی 

را با یــک واحد درصــد افزایش، ۱۳ 
درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف 
کاهش دامنه داالن نرخ سود و هدایت 
نرخ تورم به ســمت نرخ هدف، اتخاذ 
شده و از روز شــنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ 
اجرا می شود. ضمن این که نرخ سود 
اعتبارگیری بانک ها از بانک مرکزی 

۲۲ درصد است.
پیش از این هم هیات عامل بانک 
مرکزی در روز چهارشــنبه ۴ تیرماه 
۱۳۹۹، کف داالن نرخ سود را از ۱۰ به 

۱۲ درصد افزایش داده بود.
حاال بانک مرکــزی طی اطالعیه 
ای اعالم کرده اســت: پیرو مکاتبات 
پیشــین این بانک با شــبکه بانکی 
درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی 
سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری 
)عام( بانک ها در سال جاری براساس 
تصمیمــات متخذه در ایــن بانک، با 
افزایش سقف انتشــار اوراق یاد شده، 
عالوه بر ســقف تعیین شــده قبلی 
موافقــت به عمل آمده اســت. بر این 
اساس، سقف انتشــار گواهی سپرده 
عام بانک ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ 
شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ 
درصد سپرده های بلندمدت خواهد 

بود.
پیش از این البته عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی که بیشــتر 
توضیحاتــش در مــورد تصمیمات 
بانک مرکــزی را از طریق حســاب  
اینســتاگرامش اعالم می کند این بار 
هم نوشــت:  »کارشناسان اقتصادی 
در این روزها چند نکته را برجســته 
کرده اند که شایســته اســت توضیح 
الزم داده شود. این کارشناسان، رشد 
نقدینگی ســال ۹۸ و ســه  ماهه اول 
۹۹ را بســیار زیاد می دانند. رشد پایه 

پولی سال گذشــته بیش از متوسط 
۵۰ سال اقتصاد بوده است، اما با وجود 
کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله 
چندانی با آن متوسط نداشته است و 
رشــد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول 
سال۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری 
با رشــدهای فصلی ســال های قبل 
ندارد. البته رشــد نقدینگی همواره 
یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران 
بوده اســت. نکته مهم این اســت که 
حجم نقدینگی موجود و حتی رشــد 
کنونی آن، نمی تواند موجب آن تورم 
باالیی شــود که پیش بینی می کنند؛ 
چراکه بخشــی از همیــن نقدینگی 
موجود، برای تامین کســری بودجه 
استفاده خواهد شــد. در واقع، فروش 
دارایی و انتشــار اوراق دولت و تامین 
مالی کســر بودجه از اوراق، به معنی 
اســتفاده از نقدینگی موجود اقتصاد 
است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی 
وارد شود. البته الزم است سیاست های 
احتیاطــی کالن در بقیه بخش های 
اقتصاد کالن با دقت اعمال شــود تا از 
انباشت ریســک های سیستماتیک 
جلوگیری شــده و اقدامات ثبات ساز 
بانک مرکزی خنثی نشود.  تا آن جایی 
که به مدیریت پولــی و ارزی مربوط 
می شــود، می توانم ایــن اطمینان را 
بدهم که کســری بودجه دولت قطعا 
بهتر از سال های قبل مدیریت می شود 
و مسیر اعمال سیاســت پولی نیز به 
سمت نرخ سودی پیش می رود که در 
بازار بین بانکی و در دامنه داالن کف و 
سقف، که بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد 
بود، توســط بانک مرکزی مدیریت 

می شود.« 
هشدار به نرخ پایین  

 در تمام آن روزها که بانک مرکزی 
در حال تصمیم گیری برای نرخ سود 
بانکی بود  کارشناســان و تحلیلگران 
اقتصادی نســبت به پایین بودن نرخ 
بهره بانکی هشــدار داده و بارها اعالم 
کردند که اگر متناســب با تورم نرخ 
ســود بانکی باال نرود قطعا با تصمیم 
به افزایش نرخ ســود بانکی در زمان 

نامناسب تورم را تشدید می کند.
از همــان فروردین که نرخ ســود 
سپرده های بانکی محدود به ۱۵ درصد 
شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان 
منتقد آن بودنــد. اگرچه کاهش نرخ 
ســود، هزینه تجهیز منابع بانک ها را 
کاهش می داد، اما از نظر اقتصاددانان 
نرخ بهره یک سیاست پولی است که 
در درجه اول بایــد برای مدیریت نرخ 
تورم به کار گرفته شود. اقتصاددانان بر 
این باورند که مشکل ترازنامه بانک ها 

و بی ثباتی مالی، نه از طریق ابزار نرخ 
بهره بلکه از طریق ابزار نظارت مرتفع 
می شود. در واقع پیشــنهاد آنها این 
بود که بانک مرکــزی با تقویت بخش 
نظارت و اعمــال برخی محدودیت ها 
)ازجمله در سپرده گیری( بر بانک های 
بد، باید به جنگ مشکالت ترازنامه ای 
برود. از نظر اقتصاددانان، هنگامی که 
نرخ تورم هدف ۲۲ درصد در نظر گرفته 
می شود، نرخ های بهره نیز باید در ریل 

چینش این سیاست قرار گیرند.
موضوعــی کــه ســید محمــد 
صادق الحسینی کارشناس اقتصاد در 
موردش  گفته بود: زمانی که بانک ها 
برای نرخ ۱۵ درصد سود بانکی تصمیم 
گرفتنــد، گفتم این یعنــی افزایش 
نــرخ ارز. آن روز دالر ۱۶ هزار و ۲۰۰ 
تومان بود. بنابراین ادامه تثبیت نرخ 
بین بانکی زیر ۱۵ درصد خطاســت. 
سریعا باید اوراق منتشــر و نرخ سود 
بین بانکــی به کانالــی باالتر هدایت 
شود. سیامک قاســمی، اقتصاددان 
هم در همین زمینه گفتــه بود: نرخ 
ســود بانکی حقیقی در شرایط فعلی 
منفــی ۲۰ درصد اســت و این یعنی 
پولی که در بانک گذاشــته می شود، 
حداقل ۲۰ درصد در یک ســال آینده 
از ارزشش کم می شود. میثم رادپور، 
اقتصاددان و کارشناس بازار ارز دیگر 
کارشناسی بود که واکنش داد و گفت: 
یکی از ریشه های اصلی افزایش نرخ ارز 
در کشور، پایین بودن نرخ بهره بانکی 
اســت؛ به طوری که نرخ بهره واقعی 
یا همان نرخ ســود سپرده های بانکی 
منفی اســت. با لحاظ نرخ تورم جاری 
نرخ بهره واقعی بــه منفی ۲۰ درصد 
می رسد که در طول تاریخ کم سابقه 

یا بی سابقه است.
حاتمی یزد کارشــناس مســائل 
اقتصادی هم می گوید سیاستمداران 
بدون توجه به آثــار تورم زای کاهش 
سود بانکی دست به این اقدام زدند و 
اکنون نمی دانند بــرای رفع و رجوع 
این بحران چــه کنند. ســود پایین 
باعث افزایش تورم می شــود، از این 
جهت تــورم افزایش پیــدا می کند 
که دیگر کســی پول خود را ثابت در 
یک جا نگاه نمــی دارد و از آنجایی که 
سرمایه گذاری هم به دلیل تحریم و 
رکود صورت نمی گیــرد، مردم فقط 
کاالهای موجود را با قیمت بیشتری 
خریــداری می کنند. دولــت و بانک 
مرکزی اکنــون نمی داننــد که چه 
کاری بایــد انجام دهند، از یک ســو 
کسری بودجه وحشــتناکی دارند، از 
طرف دیگــر تحریم ها که باعث رکود 

صنعت شده است. اکنون برای کسری 
بودجه در حال چاپ پول هستند که 
به حجم نقدینگــی اضافه می کنند 
و باید صراحتا بگوییــم کارهایی که 
انجام می دهنــد از منظر علم اقتصاد 
به هیچ عنوان عاقالنــه و خردمندانه 
نیست. کارشناسان حرفشان به جایی 
نمی رسد و سیاســتمداران هم ساده 
ترین روش ممکن را انتخاب می کنند 

و به آثار تورم زای آن توجه نمی کنند.
علی صادقین، مدرس و پژوهشگر 
اقتصادی هم معتقد است: زمانی که 
نرخ بهره بین بانکی شروع به افزایش 
می کند، می توان گفت بانک مرکزی 
به نوعی در حال کنترل ســپرده های 
غیردیداری خود اســت. ایــن اتفاق 
می تواند مقدمــه ای برای تعدیل نرخ 
سود بانکی در جهت افزایش البته نه در 
نرخ های باال محسوب شود. از طرفی 
گفته می شود انتظار کاهش نرخ سود 
بیشتر وجود دارد اما زمانی که نرخ سود 
بین بانکی با افزایش همراه می شود به 
نوعی با تناقض رو به رو می شویم چراکه 
این سیاســت یکی از عوامل پیشرو و 
پیش بینی کننده نرخ ســود است. با 
توجه به تورم فعلی،  رشــد نقدینگی 
و تبدیل ســپرده  های غیردیداری به 
سپرده های دیداری امروز در اقتصاد، 
به نظر می رســد که سیاست افزایش 
نرخ سود بین بانکی به نوعی مقدمه ای 
باشد در جهت تعدیل در نرخ سود ها 
و تاحدودی افزایش و کنترل نســبت 
ســپرده های دیداری به سپرده های 
غیر دیداری.  حاال شمارش معکوس 
برای افزایش نرخ سود بانکی آغاز شده 
اســت. برخی خبر از رسیدن کف نرخ 
سود به ۲۰ ردصد می دهند. باید دید با 
توجه به شعار کاهش قیمت تمام شده 
پول سیاســتگذار پولی از پس آزمون 

پیش رو به درستی برخواهد آمد؟

بانک ها وارد جذب سرمایه های خرد می شوند

بازنگری چندباره نرخ سود بانکی در زمانی اندک
حاتمی یزد، کارشناس 

مسائل اقتصادی: 
سیاستمداران بدون توجه 

به آثار تورم زای کاهش سود 
بانکی دست به این اقدام 

زدند و اکنون نمی دانند برای 
رفع و رجوع این بحران چه 

کنند. سود پایین باعث 
افزایش تورم می شود و از 

این جهت تورم افزایش پیدا 
می کند که دیگر کسی پول 
خود را ثابت در یک جا نگاه 

نمی دارد

 دیروز شــنبه ۲۱ تیر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی 
به جرایم اقتصادی برخی از مدیران سابق بانک مرکزی 

برگزار شد.
در ایــن جلســه امیــد اســدبیگی، مدیرعامــل 
شــرکت نیشــکر هفت تپــه، متهــم ردیــف اول 
این پرونده، بــه پرداخت رشــوه  به مدیران پیشــین 

 بانــک مرکــزی و برخی دیگــر از بانک ها متهم شــد. 
به گزارش خبرگزاری میزان ایــن “کیف اعجاب انگیز”  
حاوی ۴۰۰ سکه طال، بخشــی از  رشوه های میلیاردی 
بدهــکاران ارزی در قبال همــکاری در بانک مرکزی با 

متهمان ارزی است.
در دادگاه بیان شــده که بخش زیادی از ســکه های 

داخل این کیف متعلق به صرافی پسرعموی مدیرعامل 
شرکت هفت تپه اســت. این صرافی نیز در دادگاه مورد 

اتهام پولشویی قرارگرفته است. 
عالوه بر رشوه در قالب سکه طال، مدیران سابق بانک 
مرکزی متهم به دریافت رشــوه در قالب امالک متعدد، 

خودروی میلیاردی، وجوه نقد و ارزی هم  شده اند.

 در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی انجام شد؛ 

رونمایی از کیف اعجاب انگیز رشوه های میلیاردی

خبر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با اشاره به جزئیات ارائه سهام، به بیش از ۱۰ 
میلیون نفر مشمول جدید سهام عدالت اعالم کرد، فقط موالید خانوارهای تحت 

پوشش سازمانهای حمایتی مشمول این طرح خواهند شد.
مهدی طغیانی با اشــاره به اینکه بر اســاس طرح مجلــس نزدیک به ۱۰ 
میلیون نفر دیگر بایستی سهام عدالت دریافت کنند، به تسنیم گفت: مجلس 
بر اجرایی شــدن این طرح تاکیــد دارد هرچند وزارت اقتصــاد اعالم میکند 
که ســهامی برای واگذاری به مشــموالن جدید وجود ندارد اما با پیگیریهای 
 مجلس یازدهم مشــموالن می توانند به دریافت این ســهام امیدوار باشــند. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی، با اشاره به اینکه فقط موالید خانوارهای تحت 
پوشش سازمانهای حمایتی )کمیته امداد و...(مشــمول سهام عدالت جدید 
خواهند شد، گفت: ارائه ســهام عدالت جدید به همه موالید افرادی که از قبل 

دارای ســهام عدالت بوده اند نمیتواند با عدالت سازگار باشد البته جزئیات این 
موضوع همچنان در دست بررسی است.

وی گفت: ماجرای توقــف عرضه دو صندوق قابل معامله و ابهامات ســهام 
برگشتی در سال ۹۴ همچنان در دست بررسی است اما در طرح مجلس دولت 
ملزم به ارائه سهام عدالت به مشــموالن جدید و جاماندگان خواهد شد. به هر 
حال بایستی تکلیف ســهام عدالت باز پس گرفته شــده از مردم در سال ۹۴ 

مشخص شود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، حدود ۹۰۰ هزار نفر از کمیته امداد و 

۳۰۰ هزار نفر از بهزیستی مشمول جدید سهام عدالت خواهند بود.
طغیانی با اشــاره به اینکه ۱.۸ میلیون نفر نیز جامانده طرح سهام عدالت از 
دهه هشتاد هستند، ادامه داد، بیش از ۶.۵ میلیون نفر نیز از خانوارهای دهک 

یک تا شش که از دریافت ســهام عدالت جامانده اند، از مشموالن طرح مجلس 
خواهند بود.  این عضو کمیسیون اقتصادی روز گذشــته اعالم کرده بود وزیر 
اقتصاد متعهد شده است به صورت کتبی به مجلس اعالم کند عرضه های جدید 

دولت ارتباطی به سهام عدالت پس گرفته شده از مردم در سال ۹۴ ندارد.

جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به جامانده ها


