گزارش
ضرورت مدیریت بازار ارز همزمان با اصالح نظام یارانهها

بازار سرمایه و بانک
سوئیس بخشی از داراییهای تحریمی روسیه را آزاد کرد

در حالی دولت سوئیس گزارش داده که هم اکنون  6.33میلیارد دالر از داراییهای روسیه را مسدود کرده که در گزارش قبلی آن این رقم بیش از  7میلیارد دالر بود.
را در قالب تحریم مسدود
به گزارش اقتصاد سرآمد از راشاتودی ،دولت سوئیس گزارش داد ،هم اکنون  6.3میلیارد فرانک سوئیس معادل  6.33میلیارد دالر از داراییهای روسیه 
کرده است.دولت سوئیس ماه گذشته میالدی اما گزارش داده بود که ارزش داراییهای مسدودشده روسیه در این کشور  7.5میلیارد فرانک سوئیس معادل چیزی بیش از  7.5میلیارد
دالر بوده است.یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد سوئیس به نام اروین بولینگر که مسئول نظارت بر اجرای تحریمهاست میگوید :ما نمیتوانیم بدون داشتن اسناد کافی داراییها
را مسدود کنیم.ارزیابیها حاکی از آن است که بانکهای سوئیس نزدیک به  213میلیارد دالر از داراییهای شخصیتهای روس را نگهداری میکنند و دو بانک بزرگ این کشور
شامل  UBSو کردیت سوئیس هر کدام به تنهایی میزبان دهها میلیارد فرانک از داراییهای ثروتمندان روس هستند.

کاهش نرخ تورم دوازد ه ماهه و نقطهبهنقطه در سال1400

دولت در شرایط کمبود منابع ارزی ،ناچار میشود برای تأمین ارز ترجیحی
کاالهای اساسی به چاپ پول دســت بزند که در نهایت به کسری بودجه و
تورم میانجامد ،همچنین با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد و نرخ  ۴۲۰۰تومان،
قاچاق این کاالها به خارج از کشور بسیار جذاب میشود.
به گزارش اقتصادســرآمد ،بحث داغ این روزهای جامعه ،موضوع اصالح
ساختار یارانهای کشور اســت .انواع یارانههای دولتی از دههها قبل و پس
از اکتشاف نفت به اقتصاد ایران سرازیر شــد و آثار مثبت و منفی آن مورد
توجه کارشناسان قرار گرفته است ،ولی سرآغاز دور جدید این یارانهها و
تبدیل شدن آن به یک مسأله جدی ،بهار  ۹۷و تصمیم دولت دوازدهم برای
تخصیص ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی بود.
مشــکالتی که در انحراف منابع ارزی و بعدها ،قاچاق معکوس کاالهای
وارداتی با ارز  ۴۲۰۰پیش آمد ،بســیاری از کارشناسان ،نمایندگان مجلس
و مسئوالن دولتی را به این نتیجه رســاند که بخش بزرگی از این یارانه به
مصرفکنندگان نهایی نرسیده و لذا باید این روند تغییر کند.
متأسفانه در آغاز راه فکری به حال اصالح این وضعیت نشد و حاال بعد از
گذشت  ۴سال ،حل مسأله دشوارتر شده است .زمانی که ارز  ۴۲۰۰تومانی
مطرح شد ،قیمت دالر در بازار آزاد حوالی  ۵هزار تومان بود ،یعنی اختالف
کمتر از هزار تومانی وجود داشت اما حاال نرخ ارز در بازار رسمی در کانال
 ۲5هزار تومان قرار دارد و در بازار غیر رسمی هم بیش از این است.
دامن زدن به کسری بودجه و تورم
در مورد مشکالتی که پیرامون ارز ترجیحی بوجود آمد زیاد بحث شده ،اما
یک نکته مهم در این بین ،تأثیرات بودجهای این سیاست است .سیدکمال
سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است :با توجه به اختالف
زیادی که دالر  ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی دارد ،تخصیص
این ارز باید متوقف شود .ضمن اینکه مشکل بودجهای هم دارد و آن اینکه
قیمت ارزی که در بودجه برای تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی منظور کردند
بسیار متفاوت است .یعنی برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی ،به بانک مرکزی
تکلیف شده که ارز نفت را با رقم مشخصی بفروشد و ارز  ۴۲۰۰تومانی هم
تخصیص دهد و این در حالی است که مابهالتفاوت این نرخ با نرخ سامانه
نیما و بازار آزاد که باالی  ۲۰هزار تومان است ،باالست.
سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت :در
این شرایط بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد که بتواند ارز ۴۲۰۰
تومانی را تخصیص دهد؛ چه از منابع خودش و چه ارز نیمایی .بنابراین راه
گریزی نیست که این معضل به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد و به
دنبال آن شــاهد افزایش نقدینگی و در نهایت تورم هستیم .در نتیجه ادامه
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی راه صحیحی نیست.
غالمرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
هم به همین نکته اشــاره میکند .او میگوید :صحبت هایی مطرح شد که
دولت پیشین از مابهالتفاوت ارز  ۴۲۰۰تومانی برای جبران کسری بودجه
خود کمک گرفته است .در واقع پول بدون پشــتوانه با اثر تورم زا به چاپ
رسید .تمام این موارد باعث شد کارشناسان به این نتیجه دست پیدا کنند که
این نوع از یارانهدهی باید اصالح شود زیرا آثار و تبعات مضر زیادی برای
اقتصاد کشور به دنبال دارد.
یارانه به کشورهای همسایه
اما در کنار معایب این سیاســت ،چیزی که باعث شــد با قیــد فوریت به
این موضوع پرداخته شــود ،تشــدید قاچاق معکوس کاالهای وارداتی با
ارز ترجیحی اســت .افزایش نرخ ارز آزاد و فاصلــه گرفتن از نرخ ،۴۲۰۰
واردکنندگان منفعتطلب را تحریک میکند تا کاالهای وارداتی با ارز ارزان
را دوباره به خارج قاچاق کنند و به نرخ جهانی به همسایگان بفروشند.
یوسف کاووسی ،کارشناس امور بانکی در این باره به ایبِنا گفت :دولت قبل
برای حذف ارز ترجیحی بســیار تالش کرد ،ولی نتوانست ،چون با سفره
مردم در ارتباط بود ،اما بحث قاچاق معکوس اتفاق افتاد؛ بسیاری از کسانی
که صادرات میکنند و بعضا جایزه صادراتی هم میگیرند و هیچ کار خاصی
انجام نمیدهند ،همین ارز و کاالی یارانهای را میگیرند ،یک فرایندی برای
تولید آن انجام میدهند و به کشورهای همسایه صادر میکنند که نمونه آن
همین ماکارونی است .معنای آن این است که یارانه را به کشورهای اطراف
میدهیم و به طور مرتب در حال زیان هســتیم .اگر سیستمهای اطالعاتی
خانوادهها و افراد را در اختیار داشته باشیم ،این معضلی که از سال  ۸۹وجود
دارد ،از بین میرود .سیستمهای اطالعاتی قویای وجود دارد ،ولی متاسفانه
به هم متصل نیستند.
بستن مسیرهای فساد
حاال تصمیم بر این شده که نظام یارانهای کشــور عادالنه شود تا ارزهای
یارانهای به جای برخی واردکنندگان منفعتطلب به دست مردم برسد .این
تصمیم با فرمان دوشنبهشب رئیس جمهور برای واریز این یارانه به حساب
 ۷۲میلیون ایرانی در قالب وارد مرحله اجرا شد و در نخستین گام ،یارانهای
معادل  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان -بســته به قرار گرفتــن افراد در دهکهای
یک تا  -۹به حساب  ۲۳میلیون سرپرست خانوار واریز شد .در مرحله بعد
هم احتماال این یارانه نقدی با کاالبرگ الکترونیک جایگزین شده و یارانه
کاالهایی مانند روغن ،لبنیات ،مرغ و تخم مرغ هم کاالهایی مانند نان و گندم
نیز اصالح میشود.در این مسیر ،مجلس شورای اسالمی هم در کنار دولت
قرار گرفته اســت .صفایی دلوئی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان
میکند :مجلس دولت را مخیر گذاشته تا مشروط بر اینکه قیمت کاالهای
اساسی از شهریور  ۱۴۰۰افزایش پیدا نکند در  ،۱۴۰۱ارز ترجیحی را حذف
کند .حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی حتما به نفع کشور است ،زیرا این امکان وجود
ندارد برای هر نســخه دارو یا یک بار ذرت و  ...مامور گذاشته شود ،ضمن
اینکه آن مامور هم باز از جنس خود ما است .باید مسیرهای فساد بسته شود
که یکی از مسیرهای فساد ،ارز ترجیحی است .دولت در خصوص حذف
ارز ترجیحی باید ریسک کند که البته ریسک مثبتی است .سال گذشته ۱۶
میلیارد دالر ارز ترجیحی پرداخت شد ،دستگاههای نظارتی هم اعالم کردند
که در بهترین شرایط  ۲۵درصد آن به دست مصرفکننده اصلی رسیده که
مبلغ بسیار بزرگی است.ایبنا
آگهی مفقودی
برگ سبز وســند کمپانی خودرو پيکان مدل  1385رنگ سفيد روغنی به شماره انتظامی
54س 229ايران  28به شــماره موتور  11485000133و شماره شاسی  14100194به نام
سجاد کاوسی استوار مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط می باشد.
قم

برگ ســبز خودرو  ،ميثم زين الدينی با کد ملی  6229968886فرزند احمد خودرو پژو  405رنگ
مشــکی مدل  1383شــماره پالک 68ايران217ی 87شماره شاسی شــماره موتوربه نام در تاريخ
 1398/07/01مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

________________________________________________________

سند کمپانی  ،يوسف علی زارعی با کد ملی  0039704874فرزند عبدالعلی خودرو پژو  405تاکسی
رنگ زرد مدل  1395شــماره پالک 28ايران328ت 13شــماره شاسی شماره موتوربه نام در تاريخ
 1397/04/10مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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رشدنقدینگی وپایه پولیکاهشیبوده است؟

گروه بانک،بیمه و بورس  -نرخ رشــد
نقدینگی از  42.8درصد در پایان مهرماه
 1400به  36.3درصد و رشد دوازده ماهه
پایه پولی از  42.6درصد در پایان تیرماه  1400به 31.4
درصد در پایان سال  1400رسیده است .با آغاز به کار
دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به
عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و
بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،در این راستا ،بررسی نرخ
رشــد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400
حاکی از روند کاهشی این نرخ برای ششمین ماه متوالی
است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از  42.8درصد
در پایان مهرماه  1400به  39درصد در پایان سال 1400
کاهش یافته است.عالوه بر این الزم به توجه است که
 2.7واحد درصد از رشــد  39درصدی نقدینگی در
پایان سال  1400به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن
اطالعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی ،بواسطه
ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)
مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش
آماری مذکور ،رشــد نقدینگی در پایان سال  1400به
 36.3درصد کاهش مییافت ،این در حالی اســتکه
رشد نقدینگی در پایان سال  1399معادل  40.6درصد
تحقق یافته بود.
در این رابطه فارس منتشر کرد :پایه پولی در پایان سال
 1400معادل  31.4درصد رشد یافت که نسبت به رشد
دوره مشابه سال قبل ( 30.1درصد) 1.3 ،واحد درصد
افزایش نشان میدهد .البته الزم به توجه است که روند
رشد دوازده ماهه پایه پولی در شــش ماهه دوم سال
 1400نیز بهطور قابل مالحظهای کاهشــی بوده و از
 42.6درصد در پایان تیرمــاه  1400به  31.4درصد در
پایان سال  1400رسیده است.
استفاده دولت گذشته از تنخواه گردان خزانه
مهمترین عامل رشد پایه پولی در  5ماهه ابتدایی
1400
در خصوص تحوالت پایه پولی در سال  1400الزم به
اشاره است که در ابتدای ســال  1400پایه پولی تحت
تاثیر رفتار مالی دولت و افزایش استفاده دولت از تنخواه

گردان خزانه قرار داشت (افزایش سقف تنخواه گردان
خزانه از  3درصد بودجه عمومی به  4درصد)؛ به طوری
که خالص مطالبــات بانک مرکــزی از بخش دولتی
بیشترین سهم را در رشد پایه پولی در پنج ماهه منتهی
به مردادماه ( 1400سهم  12.6واحد درصدی در رشد
 12.4درصدی پایه پولی در مقطع مذکور) داشت ه است.
از طرف دیگر دولت گذشــته منابع به دست آمده از
تنخواه گردان خزانه را اســتفاده کرد که در نتیجه آن
منابع مذکور در عمل به بازار بین بانکی وارد (افزایش
متوسط روزانه حجم معامالت بازار بین بانکی از 701.7
هزار میلیارد ریال در فروردینماه  1400به  930.7هزار
میلیارد ریال در مردادماه سال  )1400و مانده سپردههای
دولت نزد بانک مرکزی نیز در پنج ماهه ابتدایی ســال
 1400کاهش یافت ( 142.6هزار میلیارد ریال کاهش).
از اینرو مالحظه میشــود که تزریــق حجم باالیی از
منابع بانک مرکزی به بازار پول در این مدت به واسطه
افزایش قابل مالحظه منابع در دســترس بانکها ،به
صورت کاهش اضافه برداشت شبکه بانکی ،افزایش
حجم بازار بین بانکی و نهایتا کاهش نرخ سود در این
بازار تجلی یافت.

ابزار بانک مرکزی برای تنظیم بازار پول
بانک مرکزی با اســتفاده از دو بســتر عملیات بازار باز
و تســهیالت قاعدهمند به تنظیم ذخایر بازار بینبانکی
پرداختــه و ضمن مدیریت نوســانات ناخواســته در
نرخ ســود این بازار ،ســطح آن را در محدوده مدنظر
سیاســتگذار پولی حفظ و انحراف آن از نرخ ســود
سیاستی را حذف و یا حداقل میکند.
نکته قابل تأکید آن که عملیات اجرایی سیاســت پولی
در قالب ریپو تا زمانی که شبکه بانکی با کسری ذخایر
در بازار بینبانکی مواجه اســت ،صرف ًا به تغییر ترکیب
ترازنامه بانک مرکزی منجر شده و تأثیری بر پایه پولی
ندارد ،به عبارت دیگــر ،در مواقعی که بانک مرکزی به
دلیل کســری ذخایر بانکها ،به تزریق ذخایر در قالب
ریپو اقــدام میکند ،در واقع بخشــی از تعامل اعتباری
غیروثیقهای بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی
(مطالبــات بانک مرکزی از بانکها-اضافهبرداشــت)
را به اعطای اعتبارات وثیقهمحــور (قراردادهای ریپو)
تبدیل میکند.
با این عمل ،در سمت راســت ترازنامه بانک مرکزی،
اوراق ریپو (در ســرفصل ســایر داراییها) جایگزین

برگزیده ها

مویدی خرم آبادی  :قاچاق کاالی روغن بیشتر از آرد است

حذف ارز ترجیحی نیازمند آمادهسازی زیرساختها و آسیبشناسی اجتماعی

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق روغن
بیشتر از آرد است ،گفت :قاچاق ورودی و خروجی
کشور به حدود  ۱۷تا  ۱۸میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،علی مویدی خــرم آبادی گفت :ارز
ترجیحی در کشــور ما یکی از عوامل اصلی شکلگیری قاچاق
معکوس در کشور است .دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه
کاالهای اساسی در واقع باعث شده بود که قیمت عرضه کاالهای
اساسی در کشور ما به پایینترین رقم برسد و به لحاظ شرایطی
که در کشورهای همجوار وجود دارد ،متأسفانه این تفاوت قیمت
کاالهای اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده
بود تا بخشی از کاالهای اساســی به کشورهای همجوار قاچاق
شــود.وی افزود :بنابراین با وجود تمهیدات فــراوان و تالش
مضاعف همه دستگاهها این موضوع باعث شده بود که بخشی از
سرمایههای مردم در این حوزه به تاراج برود.رئیس ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز افزود :متأسفانه با وجود تمام اقدامات انجام شده
این بستر همچنان برای خروج کاالهای اساسی به خارج از کشور
فراهم است؛ به عنوان مثال یک بطری روغنی که در کشور ما به
قیمت  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان عرضه میشــد ،در کشور پاکستان
به قیمت  ۱۵۰هزار تومان به فروش میرســید و ما شاهد بودیم
که برخی افراد نیازمند با فروش فقط  ۱۰لیتر روغن در خارج از
مرزها مبلغی را کسب میکردند.وی اظهار داشت :اگر همه مرزها
نیز کنترل شود ،حجم کار آن قدر زیاد بود که باز هم بخشی از این
کاالها قاچاق میشد و باید گفت که اختصاص ارز ترجیحی باعث
شده بود تا کار قاچاقچیان تشدید شود.مویدی خرم آبادی بیان
داشت :تا قبل از ســال  ۹۰حدود  ۲۵میلیارد دالر قاچاق ورودی
داشتیم که با تمهیدات خوب نظام ،قاچاق ورودی به  ۱۲.۵دالر
رسید ،اما بعد از تحریمها و تشدید آن در سال  ۹۷بحث قاچاق
معکوس به وجود آمد که حدود  ۵.۵میلیارد دالر است ،بنابراین
میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود  ۱۷تا  ۱۸میلیارد
دالر رسیده است.
وی با اشاره به واردات پوشــاک قاچاق به کشور گفت :در مورد
پوشاک در سالهای گذشته به واردات به صورت نسبی وابستگی
داشتیم اما در چند سال گذشــته تولید پوشاک کشور به سطحی
رسیده که صادرات باعث افتخار اســت و این نشان میدهد که
در مهار ورود پوشاک توفیقات قابل توجهی داشتهایم و در زمینه
تولید بنگاهها نیز تالشهای مضاعفی شــده است و اگر چه قب ً
ال
نزدیک  ۲.۵تا  ۳میلیارد دالر واردات پوشاک قاچاق داشتیم ،اکنون
به کمتر از یک میلیارد دالر واردات پوشاک قاچاق رسیده است.

رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس با اشاره
به دغدغههای اعضا در جلســه هفته جاری این
فراکسیون ،گفت :نظر فراکســیون بر این بود که
دولت نباید در اجرای قانون حذف ارز ترجیحی تعجیل کند
و باید شــروط آن یعنی ثبات قیمتها بر مبنای شهریور سال
 ۱۴۰۰را در نظر بگیرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،غالمرضا
نوری قزلجه در تشریح نشســت فراکسیون مستقلین والیی
که هفته جاری بــا موضوع ایجاد موج گرانی های ناشــی از
اصالحات دولت در شیوه هدفمندسازی برگزار شد ،گفت:
اعضای فراکسیون در این جلســه ،نگرانی ها و دغدغه های
خود را بابت گرانی های به وجود آمده مطرح کردند و معتقد
بودند دولت هنوز آمادگی اصالحات هدفمندسازی را نداشت
و زیرساخت های آن را آماده نکرده بود لذا به صورت شتاب
زده اقدام کرد که موجب نگرانی شــده اســت.نماینده مردم
بستان آباد در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد :بنا
به نظر اعضای فراکسیون ،دولت نباید در اجرای قانون حذف
ارز ترجیحی تعجیل کرده و باید همان جزء یک بند ص تبصره
یک قانون بودجه  ،1401را با در نظر گرفتن شروط آن که در
فراز دوم این جزء آمده اجرا کنند که گفته است قیمت ها باید
بر مبنای شهریور سال  1400باشد و رها نشود.وی ادامه داد:
نظر ما بر این شــد که اگر دولت با یک تأملی این موضوع را
پیش ببرد و چند ماهی را صرف اقناع مردم و زمینه سازی به
لحاظ فنی و تخصصی و آماده ســازی زیرساخت و به لحاظ
اجتماعی و جامعه شناسی صورت داده و آسیب شناسی کند،
می تواند وارد بحث اصالحات شود.نوری قزلجه همچنین با
اشاره به موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار
گرفت ،عنوان کرد :موضوع انتخابات هیأت رئیســه مجلس
برای اجالســیه بعدی نیز به صورت اولیه مطرح شــد که در
جلسات آینده جدی تر صحبت می شود چرا که باید ببینیم از
اعضای فراکسیون چه کسانی عالقه مند برای حضور در هیأت
رئیسه هستند و از فراکسیون اکثریت هم چه افرادی اعالم می
شوند تا همه گزینه ها را بررسی کرده و به جمع بندی برسیم.
وی در ادامه به موضوع مذاکرات وین که در این جلسه بررسی
شد ،اشاره و عنوان کرد :یکی از مســائل مورد تأکید اعضای
فراکســیون این بود که دولت در جریان مذاکرات ،قاطعانه و
مسئوالنه برخورد کرده و نسبت به حل و فصل موضوع اقدام
کند تا مسأله فرسایشی نشود که روی اقتصاد تأثیر می گذارد
و بالتکلیفی هایی را ایجاد می کند.

ارز ترجیحی از عوامل اصلی
شکلگیریقاچاقمعکوساست

دولت نباید در اجرای قانون حذف ارز
ترجیحیتعجیلکند

اضافهبرداشتها (در زیرسرفصل مطالبات بانک مرکزی
از بانکها) شــده و اندازه ترازنامه بانک مرکزی و پایه
پولی بدون تغییر باقی میماند.
همچنین به واســطه مجموع تحوالت رخ داده در اقالم
مختلف پایه پولی ،اضافه برداشت بانکها نهایتا به رقم
 537.1هزار میلیارد ریال در پایان اســفند  1400رسید
که بخش عمدهای از کاهش مذکور نســبت به ماه های
گذشته به دلیل افزایش پرداختهای دولت (هزینهکرد
دولت) در پایان ســال بوده که موجب افزایش حساب
جاری بانکها نزد بانک مرکزی و کاهش اضافه برداشت
بانکها شده است ،الزم به اشاره است اضافه برداشت
بانکها و موسســات اعتباری از منابع بانک مرکزی در
پایان فروردینماه سال  1401معادل  537.7هزار میلیارد
ریال بوده است.
در خصوص رکورد شکنی در رشد پول الزم به توضیح
است که رشد ماهانه پول در پایان بهمنماه  1400معادل
 4.9درصد بوده است که بررســی مقادیر گذشته متغیر
مذکور نشان میدهد رکورد شکنی در سال  1400اتفاق
نیفتاده و متغیر مذکور رشدهای ماهانه به مراتب باالتری
را در دو سال گذشته به خود دیده است.
بر این اساس بررسی آمار و اطالعات نشان میدهد که
سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه  1400از 20.1
درصد به  19.8درصــد در پایان بهمنماه  1400کاهش
یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.9
درصد به  80.2درصد افزایش یافته است.
همچنین ،رشــد دوازده ماهه پول در سال  1400روند
کاهشی داشــته و از  61.7درصد در پایان سال  1399به
 42.8درصد در پایان سال  1400رسیده است که این امر
بیانگر کاهش سیّالیت پول و سازگار با روند شاخصهای
قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است ،به طوری
که نرخ تــورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه که از ســال
 1399متاثر از محدودیت دسترســی بــه منابع ارزی
ناشی از تشــدید تحریمهای بینالمللی مسیر صعودی
را در پیش گرفته بودند ،از شهریورماه سال  1400وارد
روند نزولی شــدند و در اسفندماه ســال  1400نسبت
به مقطع مذکور به ترتیــب  13.1و  25.4واحد درصد
کاهش یافتهاند.

وزیر صمت جزئیات سازوکار کاالبرگ الکترونیک را اعالم کرد

هرگونهتغییرقیمتیبایدبامصوبه
ستادتنظیمبازارباشد

وزیــر صمت ضمن تشــریح جزئیات ســازوکار
کاالبرگ ،گفت :فرد با هــر کارت بانکی که دارد و
می خواهد خریدی انجام دهد ،وقتی کارت را می
کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از
یارانه کسر می شود.به گزارش اقتصاد سرآمد ،سید رضا فاطمی
امین در مورد سازوکار کاالبرگ الکترونیک ،اظهار کرد :کاالبرگ
چیز جدیدی نیســت و همین کارتهای بانکی است و کارت
مستقلی برای خرید نیست .استفاده از کاالبرگ در استان زنجان
به صورت آزمایشی برای خرید نان در حال اجراست.
وزیر صمت افزود :فرد با هر کارت بانکی که دارد و میخواهد
خریدی انجام دهد ،وقتی کارت را میکشد بخشی از هزینه از
کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر میشود؛ یعنی اگر قیمت
نان  ۴هزار تومان باشد ،وقتی فرد کارت میکشد  ۲هزار تومان
از حساب فرد و  ۲هزار تومان از حساب یارانه کم میشود .در
واقع به حســاب نانوا  ۴هزار تومان واریز میشــود که  ۲هزار
تومان را دولت و  ۲هزار تومــان را خریدار میدهد.وی افزود:
یکی از مهمترین آثار این طرح این است که دولت خودش را از
فعالیتهای اقتصادی خارج میکند و نظارت میکند .وی اضافه
کرد :نفع مردم در این است که دولت خودش را درگیر کار کسب
و کار نمیکند میآید در سطح باالتری قرار میگیرد و تمام توان
خود را بر نظارت و افزایش بهره وری میگذارد.
فاطمی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکــه تغییراتی که در
قیمتهای جهانی کاالها داشــت چقدر تأثیر گذار در تصمیم
دولت بود؟ افزود :یکی از مواردی که اجرای این قانون را تسریع
کرد ،افزایش شدید قیمتهای جهانی بود ،به عنوان مثال گندم
سه ماه قبل تنی  ۲۸۰هزار دالر بود که به  ۴۰۰دالر رسیده است،
دانههای روغنی در شهریور ماه نزدیک به هزار و  ۲۰۰دالر بوده
که االن دو هزار دالر است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :مســلم ًا دهکهای پایین
ســه دهک اول که برای هر نفر  ۴۰۰هزار تومــان افزایش پیدا
کرده ،قطع ًا به این مبلغ از مرغ ،لبنیات ،تخم مرغ و روغن استفاده
نمیکردند یعنی منابعی در اختیارشــان قرار میگیرد که خیلی
بیشتر از مخارج قبلی است یعنی نه تنها افزایش قیمتها برای
آنها جبران میشود بلکه مبلغ بیشتری هم پرداخت میشود.
فاطمی امین افزود :ممکن است در بعضی از صنایع غذایی که
روغن اســتفاده میکنند ،هر گونه تغییر قیمتی باید با اجازه و
مصوبه سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان و
ستاد تنظیم بازار باشد.
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اخبار
خدمات فناورانه بانک توسعه تعاون
در تسهیل فعالیت تعاونی ها

سرپرســت بانک توســعه تعاون خدمــات فناورانه بانک
را در تســهیل فعالیت تعاونیها موثر دانســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه
تعاون در بازدید از غرفه بانک در نمایشــگاه اینوتکس در
پارک فناوری پردیس اظهار داشت :پیشرفت های فناوری
اطالعات در دانش ها و مشاغل گوناگون تاثیرات شگرف
داشته اســت و فعالیت بانکداری نیز متاثر از پیشرفت های
این حوزه توام با ســرعت ،دقت و نوآوری های متعدد به
پیش رفته است.شیخ حسینی گفت :بانک توسعه تعاون در
حمایت از شرکت های دانش بنیان ،قراردادها و تفاهماتی با
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری
و شــکوفایی به اجرا درآورده است و طرح ها و پروژه های
فناورانه و دانش بنیان مورد حمایت بانک واقع شــده اند.
سرپرست بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد :دامنه فعالیت
بانکی طی دهه های اخیر از نقش سنتی واسطه گری وجوه به
نقش تسهیلگری و اطمینان بخشی در کسب و کارها گسترده
شده است و از این رو نقش بانک توسعه تعاون نیز از نقش
سپرده پذیری و ارائه دهنده اعتبار به مدل های چند وجهی
مبتنی بر روش های نوین کسب و کار قابل گسترش است.
وی تصریح نمود :مبادالت تعاونی ها برای تامین مواد اولیه
و فروش محصوالت با نقش محوری بانک توســعه تعاون
با ســرعت و دقت بیشتری قابل انجام اســت و اتحادیه ها
و تشکل های تعاونی می توانند بسیاری از نیازهای مالی و
بانکی شرکت های تعاونی زیر مجموعه را مبتنی بر خدمات
فناورانه این بانک تامین نمایند.شیخ حسینی تاکید نمود :این
بانک از ارکان اصلی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران  ،منتا
است و ماموریت بانک در همکاری با این مرکز راهبردی نیز
در راستای تقویت و حمایت فعالیت های نوآورانه و فناورانه
بخش تعاون است.وی افزود :بانک توسعه تعاون با تجربه
مشارکت در طرح های حمایت از فعالیت های دانش بنیان
طی سالهای اخیر در نمایشگاه نوآوری و فناوری نیز حضور
یافته اســت و همکاران در غرفه بانک آماده پاسخگویی و
راهنمایی مراجعین درباره خدمــات تخصصی و عمومی
بانک هستند.

توسعه همکاری استراتژیک بانک تجارت
با صندوق نوآوری و شکوفایی

تفاهمنامه جدید توسعه همکاری بانک تجارت و صندوق
نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری در سال «تولید؛
دانشبنیان ،کارآفرین» منعقد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،
الحاقیهی جدید تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و صندوق
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با موضوع تمدید و
توسعه همکاری تا سال  ۱۴۰۴به امضای دکتر هادی اخالقی
فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت و دکتر علی وحدت رئیس
هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی رسید.دکتر اخالقی
مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای این تفاهمنامه که
عصر دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه با حضور کیائی عضو
هیات مدیره این بانک برگزار شد ،بر ضرورت توسعه همه
جانبه همکاریهای دو طرف تاکیــد کرد.مدیرعامل بانک
تجارت با بیان اینکه هدف از همکاری با صندوق نوآوری
و شکوفایی هدایت بهینه منابع به سمت توسعه و پیشرفت
صنایع دانش بنیان و اشتغالزا است ،گفت :برونداد همکاری
با شــرکتهای معرفی شده از ســوی صندوق نوآوری و
شکوفایی کامال برجسته و قابل لمس بوده و با توجه به شعار
ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب مبنی بر سال تولید ،دانش
بنیان و اشتغال آفرین این همکاری در سال  ۱۴۰۱با جدیت
و توانی بیشــتر پیگیری خواهد شــد.دکتر اخالقی ترویج
فرهنگ تامین مالی زنجیره تولید شــرکتهای دانش بنیان
را حائز اهمیت بسیار دانســت و افزود :کمک به خریداران
محصوالت شــرکتهای دانش بنیان در کنار پشــتیبانی از
فرایند شکلگیری و توسعه شــرکتهای دانش بنیان اثری
فزاینده در ارزشآفرینــی و تولید تکنولوژی و محصوالت
ایرانی دارد و بانک تجارت در تالش اســت در حوزههایی
همچون اعطای تســهیالت ،صدور ضمانتنامه ،گشــایش
اعتبارات اسنادی و انتشار اوراق تعامل با صندوق نوآوری و
شکوفایی را توسعه دهد

 20شرکت اروپایی تسلیم روبل
روسیه شدند

تاکنون  20شرکت اروپایی برای خرید گاز روسیه به روبل
در گازپروم بانک این کشور حساب روبلی باز کردهاند .به
گزارش اقتصاد ســرآمد از بلومبرگ ،منابع آگاه از شرکت
گازپروم اعالم کردند که  10خریدار جدید اروپایی حساب
روبلی باز کردهاند .با این حســاب تعداد شــرکتهایی که
میخواهند بر مبنای دستور رئیس جمهور روسیه پول گاز
وارداتی از این کشــور را به روبل بپردازند ،طی روز گذشته
دو برابر شده است.منابع آگاه اعالم کردند که در حال حاضر
 20شــرکت اروپایی در گازپروم بانک حساب روبلی باز
کرده و  14شــرکت نیز در حال انجام مراحل اداری در این
زمینه هستند .البته هنوز نام این شرکتها فاش نشده است.
اواخر ماه مارس بود که رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که
خریداران غیردوست گاز روسیه باید هزینه واردات از این
را به روبل بپردازند ،در غیر این صورت گاز آنها قطع
کشور 
خواهد شد.بر اساس این مکانیزم پرداخت مشتریان باید دو
حســاب بانکی در گازپروم بانک باز کنند؛ یکی به یک ارز
خارجی و دیگری به روبل .بر اســاس این طرح خریداران
هزینه گاز وارداتی از روسیه را به حساب ارز خارجی واریز
را در حساب
میکنند و سپس گازپروم بانک روسیه این ارز 
دوم به روبل تبدیل میکند.ماریو درگی ،نخست وزیر ایتالیا
روز چهارشنبه گفته بود که شرکتهای اروپایی میتوانند
بدون نقض تحریمها پول گاز روسیه را به ارز ملی بپردازند.
وی تأکید کرد :اکثر خریداران گاز روسیه حساب روبلی را
در گاز پروم بانک باز کردهاند .بزرگترین شرکت واردکننده
گاز روسیه در آلمان هم روند پرداخت به روبل را آغاز کرده
است .منابع آگاه میگویند :تاکنون  4مشتری گاز پول روسیه
را به روبل پرداخت کردهاند ،اما قرار است ،تعدادی از آنها
پول خود را اواخر این ماه به روبل تسلیم روسها کنند.

