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جدیدترین آمار نقدینگی اعالم شد
 افزایش ۴۳ درصدی پول 

در یک سال!
حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری در 
حالی به بیش از ۱,۷۲۵ هــزار میلیارد تومان 
رسید که میزان پول در این ماه نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل بیش از ۴۳ درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی تازه ترین 
آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان ماه سال 
جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان 
کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از 
۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۸ درصد و نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش 

داشته است.
میزان نقدینگی در آبان ماه ســال گذشته 
۱,۴۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی 
است که رشــد نقدینگی در این ماه نسبت به 
آبان ماه ســال ۱۳۹۵، برابر ۲۲.۶ درصد بوده 
است و مقایســه این آمار حاکی از آن است که 
شتاب رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به 

سال گذشته کمتر بوده است.
بر اساس این گزارش، نقدینگی از دو بخش 
پول و شــبه پول تشکیل شــده که نقدینگی 
پولی در آبان ماه سال جاری بیش از ۲۴۴ هزار 
میلیارد تومان و در بخش شــبه پول بیش از 

۱,۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد پول شتاب بیشتر گرفت

 رشد شبه پول شتاب کمتر
میزان رشــد پول در آبان ماه ســال جاری 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۴ درصد رشد 
داشته اســت؛ به طوری که میزان پول در آبان 
ماه سال گذشــته بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد 
تومان بوده و در آبان ماه ســال جاری به بیش 
از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رســیده و این در 
حالی است که رشد پول در آبان ماه سال ۱۳۹۶ 
نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تنها ۱۳.۹ 

درصد بوده است.
اما در بخش شبه پول، رشد نقدینگی نسبت 
به سال گذشته ۱۵ درصد گزارش شده است و 
در آبان ماه سال قبل نسبت به سال پیش از آن، 

حدود ۲۴ درصد رشد داشته است.
به این ترتیب، آمار منتشــره حاکی از آن 
است که میزان رشد پول در سال جاری نسبت 
به سال گذشته شتاب بیشتری گرفته اما آمار 
نقدینگی در بخش شــبه پول شتاب کمتری 

نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
به گزارش ایسنا، پول شامل انواع اسکناس، 
مسکوک و سپرده های دیداری که به صورت 
چک قابل اســت، می شــود و شــبه پول را 
سپرده های غیر دیداری از جمله سپرده های 
ســرمایه گذاری کوتاه مــدت و بلندمــدت و 
حســاب های پس انداز، اوراق قرضه و اســناد 
خزانه و به عبارتی دیگــر کلیه اوراقی که برای 
نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، 

تشکیل می دهند.
    

تحرک اندک در بازار مسکن
جدیدترین آمار از معامالت مسکن در نیمه 
بهمن ماه که از ســوی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک ارائه شــد، حاکی از آن است که خرید و 
فروش در ۱۵ روز ابتدای بهمن نسبت به همین 
بازه زمانی در دی ماه مقدار اندکی افزایش یافته 

است.
رصد اوضاع بازار مسکن در بهمن ماه ۱۳۹۷ 
از کاهش نسبی سرعت ســقوط آزاد معامالت 
حکایت دارد. در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ 
بالغ بر ۵۳۶۷ قرارداد خرید و فروش مســکن در 
شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل کاهش ۵۴ درصدی نشان می دهد. 
با این حال از آن جا که در ۱۵ روز دی ماه امســال 
۴۰۲۸ قرارداد به امضا رســیده بود معامالت در 
بهمن ماه طی این بازه زمانی ۱۳۳۹ مورد افزایش 
یافته است. هم چنین در ۳۰ روز دی ماه و بر اساس 
آمار اتحادیه امالک، قراردادهای خرید و فروش 
مسکن در پایتخت منفی ۶۶ درصد را نسبت به 
ماه مشابه سال قبل از آن نشان می داد که در بهمن 
ماه این رقم به منفی ۵۴ درصد رسیده است. در 
کل کشور نیز شاهد انعقاد ۲۷ هزار و ۲۷۳ قرارداد 
طی ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ بوده ایم که 
افت ۲۰ درصدی نسبت به ۱۵ روز ابتدای بهمن 

ماه ۱۳۹۶ را نشان می دهد.
مصطفی قلی خســروی، رئیــس اتحادیه 
مشــاوران امالک در تشــریح آخرین وضعیت 
معامالت مســکن تهران و کل کشــور گفت: از 
یکم تا پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷بیش از ۵۳۶۷ 
قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا 

رسیده است.

خبر اقتصادی
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امین قلعه ای

»حجــم تجــارت خارجــی در 
۱۰ماهه اول امســال از ۳۶ میلیارد 
دالر گذشت و تراز تجارت خارجی 
۶۷۸ میلیون دالر مثبت شد.« این 
جمله بخشــی از گــزارش گمرک 
جمهــوری اســالمی درخصوص 
وضعیــت تــراز تجــارت خارجی 
کشــورمان در ۱۰ ماهه نخســت 
امسال است.این همه در حالی است 
که در ماه های اخیر و بدنبال اجرای 
سیاســت های متناقــض در حوزه 
ارزی و همچنیــن ســردرگمی در 
دســتورالعمل های مربوط به مجوز  
صــادرات برخی کاال، بســیاری از 
فعاالن بخش خصوصی چشم انداز 
فعالیت خویش را تیره و تار ارزیابی 
می کردند.  براســاس تازه ترین آمار 
گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه 
ســال جاری، در این مــدت حجم 
صــادرات غیرنفتی ایــران به ۹۴ 
میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است 
که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد 
و ۳۵۰ میلیون دالر می شود. به این 
ترتیب تا پایان دی ماه ســال جاری 
صادرات ایران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته افزایش ۲ و ۲۱ صدم 
درصدی از نظر ارزش دالری داشته 
است. از سوی دیگر در همین مدت 

میزان واردات قطعــی کاال به ایران 
۲۶ میلیون و ۶ هزار تــن به ارزش 
۳۵ میلیــارد و ۶۷۲ میلیــون دالر 
بوده اســت. براین اساس، مازاد تراز 
تجارت خارجــی ۶۷۸ میلیون دالر 
شــد. واردات ایــران در این مدت 
نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۷ و 
۳۸ صدم درصدی از نظر وزنی و ۱۸ 
و ۸۷ صدم درصدی از حیث ارزش 

دالری کاهش داشته است.
 تراز تجاری مثبت و 

صادرکنندگان ناراضی 
تراز تجاری کشــور در ۱۰ ماهه 
نخست امسال در حالی مثبت اعالم 
شده است که براســاس اظهارنظر 
صادرکننــدگان، اقتصــاد ایران به 
دلیل عــدم برنامه ریــزی صحیح 
نتوانست از فرصت واقعی شدن نرخ 
ارز به نفع افزایش صادرات استفاده 
کند. رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران معتقد اســت با وجود آنکه در 
ماه های گذشته فرصت خوبی برای 
گسترش صادرات به وجود آمده، اما 
نبود سیاست های درست صادراتی 
عماًل راه را بر افزایش آمار صادراتی 
کشور بسته اســت. محمدالهوتی، 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
با بیــان این که موضــوع تغییر در 
سیاست های ارزی یکی از اصلی ترین 
خواسته های بخش خصوصی فعال 
در حــوزه تولید و  صادرات اســت، 
گفت: »با توجه به مشکالتی که در 

طول ماه های گذشته تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ایرانی با آن روبه رو 
بوده اند، بخش خصوصی تالش کرده 
که نظرات خود را بــه دولت منتقل 
کند تا با اصالح برخی سیاســت ها، 
شرایط برای توسعه صادرات فراهم 
شود.« سیاســت های جدید ارزی 
در اقتصاد ایران به دنبال بازگشــت 
تحریم هــای مالی و نفتــی ایاالت 
متحــده در چند ماه اخیر توســط 
بانک مرکزی طراحی و ابالغ شــده 
اســت. صادرکنندگان معتقدند که 
ابالغ دســتورالعمل های مختلف و 
بعضاً متناقض در حوزه بازگشت ارز 
صادرتی باعث ســردرگمی فعاالن 
بخش خصوصی در اقتصــاد ایران 
شده اســت. عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایــران در این بــاره می  گوید: 
»بخشنامه های متعدد ارزی موجب 
شد گروه بندی های صادراتی تغییر 
کند؛ قیمت ارز نوســانات بســیار 
داشــت و چالش های بســیاری را 
شکل داد هم اکنون هم شاهدیم که 
همین بی برنامه گی ها باعث شــده 
که تعهداتی بــرای واحدها به وجود 

بیاید.« 
احمدصادقیان، ادامه داد:»مثال 
بخشنامه ای صادر می شــود و بند 
۹ آن خیلی از واحدهای تولیدی را 
معاف و شــامل ارز دولتی می داند، 
ولی به فاصله یک هفته بخشــنامه 
دیگری صادر می شود که همه چیز را 

تغییر می دهد و در این بین تعهداتی 
برای تولیدکنندگان ایجاد می شود، 
اما کسی پاسخگو نیســت؛ آن هم 
در شــرایطی که یک سرمایه گذار و 
تولیدکننده برای دخل و خرج خود 
محاسبات دقیقی را انجام می دهد 
و تنها در شــرایط خاصی هست که 
آن سرمایه گذاری توجیه اقتصادی 

دارد.«
تحریم ها و ضرورت افزایش 

صادرات غیرنفتی
در حالی که بازگشت تحریم های 
نفتی و مالی نیــاز اقتصاد ایران را به 
صادرات کاالهای غیرنفتی توســط 
بخش خصوصی افزایش داده است، 
وجود فضای بی اعتمادی میان دولت 
و بخش خصوصی بــه خصوص در 
حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
باعث سردرگمی در این حوزه شده 
است. رئیس سازمان توسعه تجارت 
در مورد نقش صــادرات غیرنفتی 

در دوران تحریــم می گویــد: »در 
شرایط تحریم باید رویکرد متفاوتی 
نســبت به قدیم داشته باشیم. اصاًل 
شرایط ما شرایط یک سال گذشته 
نیست و ناگزیر هستیم سیاست های 
ویژه ای در شرایط فعلی اتخاذ کرده 
و رویکرد را در تولید و صادرات تغییر 

بدهیم.«
محمدرضا مودودی، می افزاید: 
»بعد از چهار دهه، تــراز تجاری در 
بخش غیرنفتی نیز مثبت و واردات 
نزدیک بــه ۷۰۰ میلیون دالر کمتر 
است و نشان می دهد تالش فعاالن 
اقتصادی به بار نشسته و این موارد 
در شــرایط جنگ، تهدید و تحریم 

دستاورد بزرگی است.«. 
در همین حــال با وجــود آنکه 
سیاســت های ابالغــی دولت چند 
بار تغییر کرد، امــا درنهایت آنچه تا 
اطالع ثانوی اجرایی خواهد شــد، 
همان دســتورالعملی است که در 
روزهــای پایانی آبان ماه از ســوی 
بانک مرکزی ابالغ شد. در چارچوب 
این دســتور العمل، صادرکنندگان 
به چهار گروه تقسیم می شوند. اگر 
در طول ســال کمتر از یک میلیون 
یورو صــادر کننــد، از ورود به نیما 
معاف خواهند بود و پــس از آن در 
سه مرحله ضمن حفظ معافیت یک 
میلیون دالری، باید درصدی از ارز 
حاصل از صادراتشان را وارد سامانه 
نیما کننــد. اجرای این سیاســت 
تاکنون در حوزه هایی موفقیت آمیز 
و در بخش هایــی با ابهــام روبه رو 
بوده است. دولت هنوز میزان ارزی 
که تخمین زده بود به ســامانه نیما 
وارد شده باشــد را دریافت نکرده و 
صادرکنندگان نیز معتقدند فعالیت 
در این ســامانه در برخی حوزه ها، 
دشــواری هایی به همراه داشته که 
کار را برای آنها پیچیده کرده است. 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران 
و ایتالیا معتقد اســت: »در صورتی  
که ســامانه نیما باعث از بین رفتن 
پوشش تبادالت اقتصادی تاجران 
ایرانی در فضای بین المللی شــود، 
فعالیت در آن می تواند درنهایت به 
 ضرر اقتصاد ایران و بخش خصوصی 

تمام شود.« 
احمد پورفالح درباره چرایی عدم 
اقبال فعاالن اقتصادی نسبت سامانه 
نیما گفت: »صادرکنندگان از اساس 
با این سامانه و ســازوکار آن مشکل 
دارند، اما با توجه به اینکه این سامانه 
فضا را شــفاف می کند و در شرایط 
تحریم، به دنبال رصد حســاب ها و 

راه های فرار تاجران ایرانی هستند، 
این احتمال وجود دارد که نیما باعث 
لو رفتن مســیرهای اقتصادی آنها 
شود و همین مسئله در نگاه کالن به 
ضرر دولت و فعاالن اقتصادی ایرانی 
تمام شود. از این رو به نظر می رسد 
که باید برای از بین رفتن این خطر 
راه حلــی در نظر گرفته شــود.« در 
همین حال رئیس کمیته توســعه 
صادرات اتــاق بازرگانــی اصفهان 
معتقد است که تاکنون برنامه ریزی 
دقیقی به منظــور افزایش صادرات 
غیرنفتــی در اقتصاد ایــران انجام 

نشده است. 
حمیدرضا مومنــی در این باره 
می گوید:»به نظر می رسد در شرایط 
ویژه امروز کشــور، بــرای صادرات 
بایــد تصمیمات ویــژه ای بگیریم. 
ما بــرای این بخش به جــای اینکه 
درست مدیریت و فضاسازی کنیم، 
با بی توجهی به بخــش خصوصی، 
حمایت خود را از صادرکنندگان کم 

می کنیم.« 
او در ادامه با اشــاره به وضعیت 
مبهــم فعالیــت اقتصــادی در 
نتیجه تصمیمات خلق الســاعه در 
اقتصاد ایــران می گوید: »دولت در 
تصمیم گیری و تصمیم سازی های 
خود هنوز به معنــای واقعی از این 
ظرفیت ها اســتفاده نکرده چراکه 
تمــام سیســتم به ســمت دولت 
بوده و بــه جای خصوصی ســازی 
شــرکت های خصولتی گســترش 
لــت در  نــد. دو پیــدا کرده ا
تصمیم گیری و تصمیم سازی های 
خود هنوز به معنــای واقعی از این 
ظرفیت هــا اســتفاده نکــرده چرا 
که تمام سیســتم به ســمت دولت 
بوده و بــه جای خصوصی ســازی 
 شــرکت های خصولتی گســترش 

پیدا کرده اند.«

تراز تجاریِ مثبت و صادرکنندگانی همچنان ناراضی

دالرهای ارزی قابل دسترس نیستند

تراز تجاری کشور در 10 ماهه 
نخست امسال در حالی مثبت 

اعالم شده است که براساس 
اظهارنظر صادرکنندگان، 
اقتصاد ایران به دلیل عدم  

برنامه ریزی صحیح نتوانست 
از فرصت واقعی شدن نرخ 
ارز به نفع افزایش  صادرات 

استفاده کند

در حالی که بازگشت 
تحریم های نفتی و مالی نیاز 
اقتصاد ایران را به صادرات 

کاالهای غیرنفتی توسط 
بخش خصوصی افزایش 
داده است، وجود فضای 

بی اعتمادی میان دولت و 
بخش خصوصی به ویژه در 

حوزه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات باعث سردرگمی 

در این حوزه شده است

گزارش

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: طبق 
توافق انجام شــده با عراق، صادرکنندگان 
ایرانی می تواننــد از طریق بانک های عراقی 
فعالیت کنند و بانک های ایرانی نیز می توانند 
در بانک های عراقی حســاب دیناری داشته 
باشــند. همچنین قرار اســت بانک مرکزی 
ایران حســاب های یورویی و دیناری داشته 
باشــد و مبادالت گاز و نفت با این حساب ها 

انجام شود.
به گــزارش ایســنا، عبدالناصــر همتی 
در دومین روز ســفر خود به عراق، دیروز با 
رؤســای بانک ها، اعضای اتــاق بازرگانی و 
 فعاالن اقتصــادی عراق دیــدار و گفت وگو 

کرد.
در این دیدار، همتی ضمن بر شــمردن 
دســتاوردهای انقالب اســالمی در چهار 
دهه گذشــته گفت: آمریــکا در دو مرحله 
ســخت ترین تحریم ها را برای ایران به اجرا 
درآورد و درصدد بود بــا تضعیف پول ملی، 
هرج و مــرج در ایران را به وجــود آورد اما با 
همت مسئوالن نظام و مردم ایران، توانستیم 

تورم را کنترل و ثبــات را در امور اقتصادی 
حاکم کنیم.

رئیس شــورای پول و اعتبــار در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات 
انجام شــده با رئیس کل بانک مرکزی عراق 
گفت: نکته بعــدی، روابط ایران با کشــور 
دوست و برادر عراق است. در این راستا دیروز 
و امروز توافق هــای خوبی با رئیس کل بانک 
مرکزی عراق داشتیم و معتقدیم روابط بانکی 

کلید توسعه روابط اقتصادی دو طرف است.
وی تاکید کرد: اراده بزرگی در توســعه 
روابط دوطرفه در مســئوالن عراقی دیدم؛ 
ضمن آنکه نخســت وزیر عــراق، حمایت 
قاطعی از مذاکرات دو جانبــه و توافق های 

انجام شده داشت.
برقراری حساب های دیناری برای 

شرکت های عراقی و بانک های ایرانی
همتــی در تشــریح ســاز و کار انجــام 
معامالت با تجار عراقی گفــت: طبق توافق 
انجام شده، قرار اســت بانک مرکزی ایران 
حســاب های یورویی و دیناری داشته باشد 

 و مبــادالت گاز و نفــت با این حســاب ها 
انجام شود.

رئیــس کل بانــک مرکزی بــا تاکید بر 
اینکه هم اکنون بزرگترین شــریک ما عراق 
است، افزود: صادرکنندگان ایرانی بر اساس 
توافق های انجام شــده باید بتوانند از طریق 
بانک های عراقی فعالیــت کنند و در همین 
راســتا نیز بانک های ایرانــی می توانند در 
بانک های عراقی حســاب دیناری داشــته 
باشــند؛ بنابراین با این توافق هــا و موافقت 
نخســت وزیر عراق، روابط بانکــی ایران و 
عراق بســیار قوی تر خواهد شد و گسترش 
روابط تجاری بین دو کشور بر این پایه شکل 

خواهد گرفت.
وی افــزود: شــرکت های عراقــی هم 
می توانند در بانک های ایرانی حساب افتتاح 

کنند و مبادالت خود را با دینار انجام دهند.
در این دیدار رئیس اتــاق بازرگانی عراق 
ضمن تاکیــد بر روابط مثبت دو کشــور، به 
مکانیزم فعالیت شرکت های عراقی و ایرانی 

اشاره کرد.

 موافقت با تأسیس شعبه 
بانک الرشید در ایران

همچنین رئیس بانک الرشید عراق با ارائه 
پیشنهاد تأسیس یک شــعبه این بانک در 
ایران گفت: بر اساس چارچوب بانک مرکزی 
عراق آمــاده همکاری با شــرکت های مالی 
ایرانی هستیم، در همین راستا نیز درخواست 
تأسیس یک شــعبه در ایران را داریم که در 
صورت موافقت، این موضــوع نقش مهمی 

در تبادالت تجاری دو کشور خواهد داشت.
همتی در پاســخ به رئیس بانک الرشید 

در خصوص تأسیس شــعبه در ایران گفت: 
بر اســاس توافق های انجام شده با پیشنهاد 
تأسیس و افتتاح شــعب بانک های عراق در 
ایران موافق و معتقدم افتتاح شعب بانک های 
عراقی در ایران می تواند بــه زنجیره توافق 
و گســترش آن کمک کند. رئیس کل بانک 
مرکزی ایران با بیان اینکه جلســات منظم 
و مشترک طرفین الزم اســت ماهانه برگزار 
شود، ابراز امیدواری کرد با توافق و دستورات 
صریح نخست وزیر عراق شاهد عملیاتی شدن 

توافق های انجام شده باشیم. 

از سوی رئیس کل بانک مرکزی انجام شد

اعالم ساز و کار پولی جدید برای تجارت با عراق


