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اخبار

ارائه مدارک واکسن برکت
به سازمان جهانی بهداشت
رئیس سازمان غــذا و دارو با اشــاره به ایــن که
واکسن آنفلوآنزای تولید داخل از امسال وارد
چرخه مصرف شد ،گفت :واکسن برکت برای
دریــافــت مجوز از ســازمــان جهانی بهداشت
کاندیدا شــد ه اســت.وی افــزود :مقدمات کار
واکسن برکت بــرای دریافت تاییدیه سازمان
جهانی بهداشت انجام شده و مدارک را کامل
کردند و برای دریافت مجوز از سازمان جهانی
بهداشت کاندیدا شده اســت .وی در پاسخ به
شایعات تازه درباره افزایش قیمت واکسن کوو
برکت به  ۸۰۰هزار تومان در کارخانه آن هم
به دالالن گفت :چنین خبری که واکسن کوو
برکت تا ۸۰۰هزار تومان افزایش قیمت داشته
اســت حقیقت نـــدارد .قیمت واکــســن برکت
مشخص است و خوشبختانه واکسن مذکور به
طور مستقیم به دولت و زیر قیمت  ۲۰۰هزار
تومان فروخته میشود .شانه ساز گفت :فقط
دولت و وزارت بهداشت و درمان واکسن برکت
را خریداری می کنند تا هیچ واسطهای در مسیر
عرضه وجود نداشته باشد و بدنه درمان گرفتار
مسائلی همچون داللی و افزایش قیمت نشود.

سیل در چین حدود  ۲میلیون
نفر را آواره کرد
وقوع سیالب شدید در استان «شانشی» چین،
نزدیک به دو میلیون نفر را آواره کرد.به گزارش
ایسنا ،رسانه های محلی چین در گزارشی اعالم
کردند :زندگی بیش از  1/76میلیون نفر از
ساکنان استان شانشی تحت تاثیر این سیالب
قــرار گرفته اســت .بــارش بــاران های سیل آسا
موجب تخریب خانه ها و وقــوع رانــش زمین در
بیش از  ۷۰منطقه و شهر در این استان شده
است.مقامات محلی اظهار کردند :بارش شدید
باران ،عملیات امدادرسانی به حادثه دیدگان
را متوقف کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از
شبکه خبری بی بی سی ،وقوع این سیالب در
استان شانشی کمتر از سه ماه پس از آن اتفاق
افتاده که در استان هنان نیز به تازگی بیش از
 ۳۰۰نفر به دلیل بارش باران های سیل آسا جان
خود را از دست دادند.

اخبار

گزینه محبوب سرمایه گذاری ایرانی ها

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی به عدد  ۴هزار هزار میلیارد نزدیک می شود؛ ایرانی ها بیشتر پول شان را کجا سرمایه گذاری کرده اند؟
میرجانیان -تازه ترین گزارش بانک مرکزی
از اوضاع پولی و اعتباری کشور نکات جالبی از
تمایل ایرانی ها در سرمایه گذاری دارد .طبق
خبرهایی که دیروز منتشر شد حجم نقدینگی
به  ۳هزار و  ۹۲۱هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .ایــن در حالی اســت که در پایان سال
گذشته حجم نقدینگی  ۳هــزار و  ۴۷۶هزار
میلیارد تومان اعالم شده بود و حاال در مرز ۴
هزار هزار میلیارد تومان ،رشد  12/8درصدی
رانسبتبهپایانسال ۱۳۹۹تجربهکردهاست.
حجم نقدینگی نسبت به مردادماه  ۱۳۹۹هم
 39/1درصد رشد داشته است؛ به طوری که
در مرداد سال گذشته حجم نقدینگی به  ۲هزار
و  ۸۱۹هزار میلیارد تومان رسیده بود .مجموع
سپردههای دیــداری (سپردههای جــاری) در
اختیار شبکه بانکی کشور در مرداد امسال هم
در مقایسه با پایان اسفندماه  ۱۳۹۹در حدود
 14/8درصد افزایش یافته است.به این ترتیب،
مجموع سپردههای جاری سیستم بانکی که در
پایان سال گذشته به  ۶۱۷هزار میلیارد تومان
رسیده بود ،پس از ۵ماه از سال ،۱۴۰۰به۷۰۸
هزار میلیارد تومان صعود کرده است .همچنین
میزان رشد سپردههای دیداری نظام بانکی در
پایانمرداد ۱۴۰۰نسبتبهپایانمرداد۱۳۹۹
معادل  ۳۸درصد اعالم شده است .به عبارت
دیگر مجموع سپردههای دیداری شبکه بانکی
از رقم ۵۱۳هزار میلیارد در پایان مرداد۱۳۹۹
به  ۷۰۸هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه
سال  ۱۴۰۰رسیده است.
▪چقدر سکه و اسکناس در دست مردم
است؟

گزارشهای رسمی نشان میدهد که میزان
اسکناس و مسکوک در دســت اشخاص در
طول یکسال  22/5درصد رشد داشته است.

مدت در پنج ماه ابتدای امسال نسبت به سال
گذشته کاهش داشته است و مردم عالقه ای
به سپرده های کوتاه مدت نداشته اند .یعنی با
توجه به سودی که بانک ها به سپرده های کوتاه
مدت می دهند احتماال سرمایه گذاران پول
خود را به سمت بازارهای داللی مثل خودرو،
دالر و ...یا حتی بورس و ارز مجازی برده اند.
▪وضعیت متزلزل سپرده های یک ساله

ایــن عــدد بــراســاس گــزارشــی اســت که بانک
مرکزی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری
در پایان مردادماه  ۱۴۰۰منتشر کرده است.
این در شرایطی است که این رقم افت ۱/۱
درصدی نسبت به اسفند سال  ۱۳۹۹داشته
است .بر همین اساس ،تا پایان مرداد امسال
حدود  72/6هزار میلیارد تومان اسکناس و
مسکوک در دست مردم بوده و این در حالی
است که این عدد در پایان مــرداد  ۱۳۹۹در
حدود  ۵9.3هزار میلیارد تومان اعالم شده
بــود .در ایــن میان ،تا پایان مــرداد امسال،
حدود  81/9هزار میلیارد تومان اسکناس و
مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس
با پایان سال قبل  2/1درصد رشد دارد.

است و صندوق های درآمد ثابت و بازار اوراق
هم بیشتر از  ۲۳درصد به سرمایه گذاران سود
می دهند .حاال سوال این جاست که طرفداران
سپردههایدوسالهازروشهایکسببازدهی
باالتر بی اطالع هستند یا دلیل خاصی برای
سرمایه گذاری در بانک دارند؟ این جا به همین
موضوع پرداختیم.در گزارش ها آمده است که
نسبت پول به «شبه پول» در پنج ماه گذشته روند
افزایشی داشته است« .شبه پول» به پول نوعی
از سپردههای مدتدار گفته می شود که امکان
نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور
نیست .از جمله مثالهای شبه پول میتوان
به اوراق قرضه ،سپردههای بلندمدت ،اسناد
خزانهیاهرگونهاوراقیکهنقدشدنآنبهصرف
زمان نیازمند است ،اشــاره کرد .شبه پول در
مقایسه با پول و حسابهای کوتاه مدت بانکی
که فــورا قابل خرج کــردن هستند ،بین مردم
محبوبیت کمتری دارند .چون دسترسی به آن
دشوار است اما از طرف دیگر ،این مزیت را برای
اقتصاد دارند که مانع افزایش نقدینگی در بازار
و افزایش تورم میشوند .این یعنی پول از سمت

رشد عجیب میزان سپرده های دو ساله با نرخ
حداکثر  ۱۸درصد و ...آن هم در شرایطی که
نرخ بازدهی در بازار سرمایه حداقل  ۲۱درصد

سپرده های بلندمدت به سمت سپردههای
جــاری حرکت می کند .اگــر دقیق تر به این
موضوع نگاه کنید بین سپرده های مختلف هم
تفاوت وجــود دارد .در گــزارش بانک مرکزی
به حجم پول سپرده در  3حساب کوتاه مدت،
یک ساله و دوساله پرداخته شده که از تمایل
ایرانیها در نوع سرمایه گذاری خبر می دهد.

▪ پــول ایرانی ها در کجا سرمایه گــذاری
شده است؟

آمارهای پولی و اعتباری کشور که در گزارش
بانک مرکزی آمده چند نکته جالب دارد .روند
کاهشی و افزایش سپرده های کوتاه مدت،
خــروج پول از سپرده های یک ساله بانکی و

▪مــردم عالقه ای به سپرده کوتاه مدت
نداشته اند!

در آمارها آمــده اســت که سپرده هــای کوتاه

ســپــرده هــای یــک ساله امــا شــرایــط متفاوتی
داشته انــد .در سه ماه ابتدای  1400خروج
ســپــرد ههــای یــک ساله افــزایــش چشمگیری
داشته و در بقیه این مدت خروج سپرده های یک
ساله کمتر شده و این پول در بانک مانده است.
▪تمایل شدید مردم به سپرده  2ساله

سپرده های دوساله از تیر سال گذشته افزایش
جدی داشته است .آن طور که گزارش اکوایران
نشان می دهد از تیرماه  99که افزایش نرخ
بهره در سپرده های دوساله را داشتیم میزان
سپرده های دوساله فقط در طول یک ماه از
 4.6به  34.6هــزار میلیارد تومان افزایش
داشته است .این نشان می دهد که افزایش
نرخ بهره حداقل تا مدتی می تواند نقدینگی
را به ســوی خــود بکشاند .بر اســاس مصوبه
بانک مرکزی ،بانک ها برای سپرده دوساله
باید حداکثر  18درصد سود پرداخت کنند.
در صورتی که با خرید اوراق می توانیم حدود
 24-23درصد سود کسب کنیم .شاید خیلی
از افراد ترجیح می دهند پول شان را در بانک
نگهداری کنند تا دردسری نداشته باشند.
▪چرا سرمایه گــذاران به فکر سود بیشتر
نیستند؟

نکته جالب گ ــزارش بانک مــرکــزی امــا آن
جایی اســت که حجم نقدینگی جمع شده
در حسا بهای سپرده را حساب کنیم .اگر
حساب های سپرده را به سه دسته تقسیم
کنیم و اعــداد آن را با هم جمع بزنیم 80
درصد نقدینگی کشور در همین سه سپرده
بانکی انبار شده اســت! جالب این جاست
که اگر این پول به بازار اوراق سرریز کند که
مطمئن هم هستند ،سرمایه گــذاران سود
بیشتری به دست میآورند .به طوری که در
صندوق های درآمــد ثابت یا با خرید اوراق
میتوانید بیشتر از  24 -23درصــد سود
کسب کنید ،اما احتماال سرمایه گــذاران با
راه های سرمایه گــذاری و کسب سود آشنا
نیستند یا می خواهند به راحت ترین و امن
ترین شکل ممکن سود به دست آورند .البته
اکنون حداکثر ظرفیتش  50هزار میلیارد
تومان است .اگر دولت به صندوق ها بیشتر
بها بدهد صندوق های درآمد ثابت می تواند
روزی به عنوان رقیب بانکی باشد.
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خبر

 7میلیون میلیارد تومان امالک
دولت آماده تعیین تکلیف
الیحه مدیریت امالک ملی دولت
در وزارت اقتصاد تدوین شد

هیچ فروش داراییهای دولت در
عملکرد تقریبا ِ
چند سال اخیر ،نتوانست بخشی از کسری بودجه
را جبران کند و فروش اموال با موانع جدی روبه
رو شده است و این به ماموریت رئیس جمهور به
وزارت اقتصاد در اینباره منجر شد.به گزارش
فارس ،روز گذشته ،سید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت بر لزوم فروش داراییهای مازاد دولت در
چارچوب قانون بودجه تاکید کــرد و به وزارت
اقتصاد ماموریت داد تا این موضوع را با جدیت
پیگیری کند.تشدید کسری بودجه در  ۴سال
اخیر پای فروش داراییهای دولت را به قانون
بودجه باز کرده است اما تاکنون نتوانسته جای
خود را به عنوان یک سرفصل مجزا باز کند؛ برآورد
اولیه از میزان داراییهای دولت ،هفت میلیون
میلیاردتوماناستکهنوبخت رئیسوقتسازمان
برنامه و بودجه سال  ۹۹به آن اشاره کرده بود.
البته روی رقم گفته شده هم انتقاداتی وارد شده
است و به گفته فرهاد دژپسند ،وزیر سابق اقتصاد،
 ۲۰درصد این داراییها را میتوان ارزیابی کرد.
وزیــر اقتصاد دولــت دوازدهــم در این باره گفته
بــود :اگــر تنها  ۲۰درصــد از دارای ـیهــای دولت
ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد ،باعث
رونق میشود ،امروز بیش از  ۲هزار و  ۸۰۰هزار
میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز
شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند ،از
بازدید داراییهای دولتی در شهرهای مختلف
واقعا سر آدم دود میکشد ،داراییهای زیادی
وجــود دارنــد که راکــد ماندهاند ،وقتی به فالن
دستگاه اجرایی میگوییم چرا این داراییها راکد
ماندهاند،میگویدبعداطرحتوسعهاجرامیکنیم.
به گزارش فارس ،عملکرد  ۴ماهه بودجهتوسط
خزانه داری کل کشور نشان میدهد که تنها
 ۳۵۹میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول
و غیرمنقول وصــول شــده در حالی که مصوب
قانون بودجه بیش از  ۴۵هــزار میلیارد تومان
است و  2/3درصــد آن را پوشش میدهد.سال
 ۹۹نیز عملکرد این بخش هزار میلیارد تومان
بود ،جالب است بدانید  ۲۰هزار میلیارد تومان از
درآمد این بخش برای تامین پاداش پایان خدمت،
رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق هیئت
علمی در نظر گرفته شده است که مربوط به سقف
دوم بودجه امسال میشود.در همین باره فاطمه
دادگــر ،مدیرکل مدیریت امــوال و دارایــی های
دولت وزارت اقتصاد به فارس میگوید :الیحه
مدیریت امالک ملی دولت در وزارت اقتصاد آماده
است که با دو هدف سامان دهی و مولدسازی و
پایدارسازی درآمدها تهیه شد .این که چرا تاکنون
الیحه به دولــت نرفته است چند عامل دارد که
میتوان به تغییر دولت و مقاومت دستگاهها در
برابر مفاد آن اشاره کرد.

