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بازار خبر

رکورد شکنی حباب سکه
ایسنا -محمد کشتیآرای ،نایب رئیس دوم
اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به کاهش
قیمت سکه به زیر  10میلیون تومان در هفته
گذشته گفت :در هفتهای که گذشت ،برای
اولین بار حباب سکه به زیر  ۱۸۰هــزار تومان
رسید که طی یک سال گذشته ،این میزان حباب
یک رکــورد جدید بود و تا  ۱۶۰هزار تومان هم
حباب هر سکه تمام طرح جدید کاهش پیدا کرد.
وی پیشبینی کــرد :با توجه به تعطیلی مجدد
واحدهای صنفی در هفته پیشرو و ب ه تبع کاهش
تقاضاها و کاهش معامالت به نظر میرسد که
روند قیمتها همچنان نزولی خواهد بود .البته
عواملی دیگر نیز تاثیرگذارند؛ نظیر مذاکرات وین
که تا این لحظه به نظر میرسد در جهت افت نرخ
ارز و تقاضای طال موثر بوده است.

پیشنهاد افزایش وام ساخت
مسکن به  ۵۰۰میلیون تومان
تسنیم -در حالی حدود دو هفته از افزایش وام
ساخت مسکن از  300به  450میلیون تومان
میگذرد که خبر میرسد افزایش این وام به500
میلیون تومان نیز در شورای پول و اعتبار در حال
بررسی است .همچنین افزایش مدت بازپرداخت
تسهیالت به  20سال و کاهش سود  18درصدی
به حدود  13درصد (کاهش  5درصدی) از دیگر
مواردی است که پیشنهاد شده است.

تعیین سقف اجاره بهای
 ۱۴۰۰تا  2هفته آینده
باشگاه خبرنگاران -معاون وزیر راه و شهرسازی
گفت :تعیین سقف اجاره بهای  ۱۴۰۰در ستاد
ملی مقابله با کرونا در حال بررسی است و تا دو
هفتهآیندهمشخصمیشود.بهگفتهمحمودزاده
هم اکنون طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
تمامی مالکان موظف هستند ،قــراردادهــای
مستاجران را تمدید کنند.

کمبود شکردرفروشگاههای آنالین
تجارت نیوز -بعد از ایــن که فــروش شکر در
فروشگا ههای زنجیر های کشور سهمیهبندی
شــد ،حــاال در فــروشــگــاههــای آنــایــن هــم این
محصول ناموجود شده است! از سوی دیگر شکر
در بازار سنتی هم کمیاب است یا با قیمت باال
فروخته میشود.
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رکوردزنی تاریخی رشد نقدینگی

شاخص

بانک مرکزی ،کسری بودجه را متهم ردیف اول رشد 40درصدی نقدینگی در سال 99معرفی کرد
تــازه ترین گــزارش بانک مرکزی از
تحلیل تحوالت اقتصاد کالن کشور
از رشد بی سابقه نقدینگی در 42
سال اخیر خبر داده است ،در عین
حال بررسی ها نشان می دهد که
حــداقــل از س ــال  1341تــا سال
 1399ایــن رشــد بی سابقه بوده
است.
این گــزارش بر خالف ادعــای قبلی
رئیس سازمان برنامه مبنی بر بی
نیازی دولــت به چاپ پــول ،تصریح
مــی کند کــه  27واحـــد درصـــد از
رشد  29.2درصــدی پایه پولی در
پایان ســال  ،99مربوط به ریالی
کردن دارایــی های ارزی غیر قابل
دسترس بوده است .موضوعی که
عم ً
ال به معنای چاپ پول اســت .با
این حال ،گزارش مذکور ،با استناد
به افزایش ماندگاری سپرده ها در
سیستم بانکی در مــاه هــای اخیر
ادامه روند کاهش انتظارات تورمی
را تایید می کند  .بانک مرکزی در
این گزارش داده های تازه ای از نرخ

رشد نقدینگی در سال  99ارائــه و
تصریح کــرد :این شاخص به دلیل
تغییرشرایطپیرامونیاقتصادکشور
از روند بلندمدت خود فاصله گرفته
و به  40.6درصــد و نــرخ رشــد پایه
پولی نیز به  29.2درصــد رسیده
است .بانک مرکزی در بیان علت این
موضوعادامهدادهاست:تحلیلروند
ل پولی در طول سالهای
تغییرات ک 
 1398و  1399به خوبی حاکی از
این مهم است که رشد نقدینگی در
این سالها تا حدود زیادی متاثر از
تشدید تحریمهای خارجی و کاهش
قابل مالحظه درآمــدهــای ارزی و
همچنین مسدودی بخشی از منابع
ارزی بود که به موجب قوانین بودجه
ساالنه ،بانک مرکزی مکلف به خرید
آن ها بود.
در این خصوص به موجب بند «د»
تبصره  4قوانین بودجه سال های
 1398و  1399و سایر تکالیف،
نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی
برای کرونا و  ،...بانک مرکزی مکلف

به خرید ارز صندوق توسعه ملی به
نرخنیماییشدکهآثارپولیبیشتری
نسبت به گذشته (با توجه به افزایش
قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی
و بانکی) به همراه داشت .این بانک،
روند اخیر را مغایر با دهه های قبل
دانسته و افــزوده اســت :اگر چه در
طول چند دهه گذشته ،تاثیرپذیری
رشــد نقدینگی از بودجه دولــت به
اشکال مختلف از جمله استقراض
مستقیم دولــت از بانک مرکزی،
فــروش درآمــدهــای ارزی دولــت به

بانک مــرکــزی (بــه دنــبــال افزایش
قیمت و صـــــادرات نــفــت) ،وضــع
تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد
ناترازی در منابع مصارف بانکها
زمینه بــروز داشته اســت ،لیکن در
ســال  1399نبود امــکــان خنثی
س ــازی رشــد خــالــص دارایــیهــای
خارجی به دلیل مشکالت ناشی از
نقل و انتقال منابع خارجی ،عامل
اصلی رشــد پایه پولی و نقدینگی
بوده است؛ به طوری که  27.0واحد
درصد از رشد  29.2درصدی پایه

عذرخواهی دولت بابت اشتباه درجدول تغییرات بودجه
نادران :بودجه دستکاری نشده و تغییرات با هماهنگی شورای نگهبان بود
خبرگزاری دولت (ایرنا) به طور رسمی ضمن
پذیرش ایــن که جــدول منتشر شــده از سوی
این خبرگزاری دربــاره تغییرات بودجه اشتباه
بــوده اســت ،گــزارش مذکور و جــدول آن را از
روی خروجی این خبرگزاری حذف کــرد.در
متن منتشر شده خبرگزاری ایرنا که به عنوان
خبرگزاری رسمی دولــت فعال اســت ،آمده
است« :جدولی که در ایرنا منتشر شده ،مقایسه
برخی اعــداد و ارقــام جــداول بودجه بر اساس
لوایح ارسالی دولت و تغییرات آن پس از تصویب
در مجلس و کمیسیون تلفیق است که از سایت
رسمی ابــاغ قوانین دریــافــت شــده و میزان
تغییرات نهایی مجلس را در مقایسه با الیحه

دولت نشان میدهد ،اما از آن جا که نه مجلس،
نه کمیسیون تلفیق و نه سازمان برنامه و بودجه
تاکنوندراینبارههیچگونه«روشنگریوشفاف
ســازی» نکرده اند و به گفته نمایندگان ،این
ارقام نیز هنگام تصویب الیحه در صحن علنی
مجلس بررسی نشده ،موجب بروز ابهاماتی در
روایی گزارش مزبور شده است.با وجود این ،با
توجه به بررسی های به عمل آمده و به دلیل بی
دقتی خبرنگار در نگارش عناوین جدول و نیز
طینشدنمراحلکاملتدوینوانتشار مطلب،
درحالی که مطابق مقررات و آیین نامه داخلی
خبرگزاری جمهوری اسالمی ،گزارشی در این
سطحازاهمیت،بایدحتمابهتاییدمسئوالنارشد

خبری سازمان و همچنین ،دستگاه تخصصی
ذیربط(سازمانبرنامهوبودجهکشوریامعاونت
امور مجلس ریاست جمهوری) می رسید ولی
ایــن فرایند طی نشده اســت ،ضمن پــوزش از
مخاطبان ایرنا ،مطلب یاد شده از کلیه خروجی
های خبرگزاری حذف می شود» .توضیح ایرنا
میافزاید  «:در واقــع ،آن چه با عنوان «دروغ
و جعل» ایرنا از ســوی خبرگزاری خانه ملت
مطرح شده است ،ناشی از جابهجا شدن عنوان
ستونهایجدولمربوطبهجزئیاتاینتغییرات
در الیحه بودجه  ۱۴۰۰است ولی اصل پرسش
نمایندگانوافکارعمومیدربارهماهیتتغییرات
همچنان به قوت خود باقی است و مجلس هنوز

پولی در پایان سال  1399نسبت
به پایان سال قبل ،به افزایش خالص
داراییهای خارجی بانک مرکزی
مــربــوط بــــوده اس ــت.ب ــه گـــزارش
خراسان ،نبود امکان خنثی سازی
رشد خالص دارایی های خارجی به
این معناست که دولت بدون آن که
توانسته باشد با دسترسی به منابع
ارزی (ناشی از فروش نفت) ،آن را در
اختیار بانک مرکزی قرار دهد ،اسم ًا
آن را به بانک مرکزی منتقل کرده و
این بانک ریال معادل آن را به دولت
تحویل داده است.
اقدامی که عم ً
ال به معنای چاپ پول
توسط دولت به شمار می رود .پیشتر
نیز همتی رئیس کل بانک مرکزی
در پاسخ به اظهارات نوبخت رئیس
سازمان برنامه که ادعــا کــرده بود
دولتنیازیبهچاپپولندارد،گفته
بود« :سال  98و  99عامل مسلط در
رشد پایه پولی ،تبدیل منابع ارزی
مسدود و غیرقابل دسترس به ریال
بوده است».

توضیح نداده است» .این در حالی است که به
گزارش همشهری آنالین به نقل از صدا و سیما،
الیاسنادرانباتاکیدبراینکهبودجهدستکاری
نشده است  ،افزود  :همه تغییرات اعمال شده بر
بودجه،باهماهنگیشوراینگهبانانجام شده
است.وی ادامه داد :شورای نگهبان روی برخی
اعداد و ارقام و جداول نظر داشتند که نظرات
آن ها در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی
مجلس باید اعمال می شد.نادران تصریح کرد:
متاسفانه در روزهــای اخیر در فضای مجازی
بی اخالقی هایی صورت گرفت مبنی بر این که
مجلس مصوبه ای داشته و کمیسیون تلفیق،
مصوبه مجلس را تغییر داده است.وی افزود :به
اطالع مردم شریف ایران می رسانم که آن چه
در فضای مجازی پخش شده کذب محض است
و اطمینان می دهم آن چه انجام می شود در
چارچوباختیاراتقانونیبودهاست.

سرمایه سوزی در نظام بانکی

بانک مرکزی طی سال ها در خصوص نظارت
بــر بانک هــا و مؤسسات اعتباری عملکرد
ضعیفی داشته است و نمونه های متعددی از
تخلفات شبکه بانکی از مقررات بانک مرکزی
را می توان فهرست کرد .برای مثال نسبت
کفایت سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری
که در نمودار نشان داده شده است و می بینیم
که به دلیل افزایش بدهی این بانک ها به بانک
مرکزی ،حساب سرمایه آن ها منفی و بدهی آن
ها بیش از سرمایه شان شده است .اگرچه در
نماد های اخیر روند تا حدی بهبود یافته است.
منبع نمودار:گزارش مرکز پژوهش های مجلس

نبض بازار

آشفتگی در بازار گوشت قرمز
بردبار -در شرایطی که سایت  124متعلق
بــه ســازمــان حــمــایــت از مــصــرف کــنــنــدگــان و
تولیدکنندگانحداکثرقیمتگوشتگوسفندی
مخلوط را کیلویی  125هــزار تومان و برای
گوشت گوساله مخلوط ،کیلویی 108هــزار و
 500تومان اعالم کرده است اما برخی از قصابی
هــای پایتخت  ،گوشت قرمز را به قیمتهای
گوناگون و بسته بــه کیفیت و نــوع گوشت به
قیمتهای باالتر ارائه می کنند ،در ادامه قیمت
های به دست آمده از نقاط مرکزی شهر تهران را
با هم مرور می کنیم:
گوشت گوسفندی شقه 130 ،هزار تومان
گوشت گوسفندی بی دنبه  138 ،هزار تومان
سردست گوسفندی 140 ،هزار تومان
گـــرد ران گــوســفــنــدی  165 ،هــــزار تــومــان
جگر گوسفندی با جگر سفید  145 ،هزار تومان
جگر  ،دل و قلوه گوسفندی 195 ،هزار تومان
قلوه گاه گوسفندی  ،ممتاز 115 ،هزار تومان
قلوه گاه گوساله ،ممتاز 110 ،هزار تومان

