اقتصاد

10
در حاشیه دولت

خبرهای داغ اقتصادی
از حیاط دولت
هادیمحمدی–روزگذشتهروزشلوغیدرحیاط
دولتبودواعضایکابینهباتوصیهرئیسجمهوربه
مناسبتروزخبرنگاربهمیانخبرنگارانآمدندتااز
دستاوردهاواقداماتشانبگویند.
▪قاسمی:بانکهاییکهواممسکنراپرداخت
نکنندمشمولجریمهمالیاتیمیشوند

قاسمیوزیرراهوشهرسازیدرگفتوگوباخراسان
درباره وضعیت اعطای تسهیالت ساخت مسکن
در طرح نهضت ملی ساخت مسکن گفت :االن
پرداختوامبهمردمدرحالانجاماستالبتهبعضی
بانک ها دیر یا کم پرداخت می کنند که با بانک
مرکزیصحبتکردیموبهبانکهاگفتیمچنانچه
پرداختنکنند20درصدجریمهمالیاتیمیشوند.
▪وزیراقتصاد:تورمتیرنسبتبهخردادکاهش
قابلمالحظهداشتهاست

خاندوزیوزیراقتصادگفت:درفاصلهاردیبهشتتا
تیربهلحاظشاخصهایقیمتیفشاربیشتریروی
مردم بود و تورم هم این را نشان می دهد ،اما مسیر
تحت کنترل است و همان طور که تورم تیر کاهش
قابلمالحظهاینسبتبهخردادداشت،امیدواریم
درمردادنیزکاهشراشاهدباشیم.
▪رئیسبانکمرکزی:دارندگانمجوز
استخراجرمز ارز برای وارداتاقدام کنند

صالح آبادی رئیس بانک مرکزی نیز دربــاره ثبت
سفارش خارجی با استفاده از رمز ارزهــا گفت:
موضوع ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها اواخر
سالگذشتهبینبانکمرکزیووزارتصمتتفاهم
شدودارندگانرمزارزکهاستخراجراقانونیانجام
دهند ،می توانند رمز ارز استخراجی خود را برای
واردات ارائه کنند .وی در پاسخ به سوال خراسان
درباره الیحه اصالحیه بودجه  1401دولت برای
منتشر نشدن تسهیالت بانک ها ،بیان کرد :طبق
قانون بودجه  ۱۴۰۱بدهکاران بانکی در طبقه
جاریوغیرجاریمنتشرمیشوندواینتلقیایجاد
میشدکهافرادیکهاسامیشانمنتشرمیشوددر
طبقهجاریقراردارندوبهدلیلحلشائبههاییکه
ایجادشدهبودگفتهشدهفقطآنهاییکهمطالبات
مشکوکالوصولدارندنامشانمنتشرشود.

نبض بازار

رصد قیمت میوه در پایتخت

بردبار :همان طور که در نوبت قبلی ستون نبض
بازار نوشتیم ،واقعه سیل طی روزها و هفته های
گذشته اراضی باغی و کشاورزی و صیفی جات را
در نقاط مختلف در شمال و مرکز و جنوب کشور
تحتتاثیرقراردادبنابراینرصدقیمتمیوهجاتو
صیفیجاتدراینروزهااهمیتبیشتریمییابد،
ازاینروپسازبررسیقیمتصیفیجاتدرنوبت
قبل ،این بار رصد قیمت میوه از یکی از مراکز میوه
و تره بار تهران را تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم:
(قیمت هابهازاییککیلوگرماست)

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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زمزمهافزایشنرخسودبانکی

شاخص
جهشتورمپیشنگرخدمات

رئیس کل بانک مرکزی در حالی تاکید کرده که هنوز تصمیمی در خصوص افزایش نرخ سود گرفته نشده که
در عین حال از اصالح نرخ سود به عنوان یک سیاست ضد تورمی سخن گفته است ،منافع و تبعات افزایش نرخ سود چیست؟

در حالی که صحبتهایی مبنی بر افزایش
چراغ خاموش سود سپرده در برخی بانکها
مطرح میشود ،رئیس کل بانک مرکزی اعالم
کردهکهشورایپولواعتباردراینزمینه،هنوز
تصمیمینگرفتهاست.بااینحال،صالحآبادی
از اصالح سود بانکی به عنوان یکی از سیاست
های کشورهای اروپایی ،آمریکا و روسیه تحت
تورم جهانی یاد کرده است .همچنین بررسی
ها نشان می دهــد که بانک مرکزی حداقل
سه مالحظه را در این زمینه باید در نظر داشته
باشد.به گزارش خراسان ،چندی پیش بود که
خبرگزاریتسنیمازافزایشچراغخاموشنرخ
سود در برخی بانک ها خبر داد .بر این اساس و
در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار،
نرخ سود سپرده های بانکی باید بین  10تا 18
درصد باشد ،برخی بانک ها از جمله تعدادی
از بانک های دولتی اقدام به افزایش این نرخ و
پرداختسود 20درصدیبهسپردههایبانکی
جدیدیاتمدیدیکردهاند.
▪فسادفاصلهبیننرخسودبانکیوتورم

این وضعیت ،بار دیگر نگرانی ها دربــاره تفاوت
باالی نرخ سود بانکی با نرخ تورم را آشکار کرد .از
جمله این که در این شرایط ،مردم تمایل کمتری
براینگهداریپولدرحسابهایسپردهبانکی
داشته و ترجیح می دهند سرمایه خود را در دیگر
بازارها نظیر خودرو ،طال و  ...به جریان بیندازند
و همین موضوع ،انگیزه افزایش غیر رسمی نرخ
سودرادربانکهاباالمیبرد.یاازسویدیگرازآن
جایی که نرخ سود تسهیالت نیز معادل نرخ سود

دستور رئیسی
درباره پیش بینی
پذیری و ثبات
در بورس

شده است .به گــزارش اقتصادنیوز ،بررسی ها
نشان می دهد پس از تحریم های آمریکا و اروپا
علیه این کشور و در حالی که ارزش روبــل 78
درصدکاهشیافت،بانکمرکزیروسیهتوانست
باافزایشنرخبهرهوچندابزارسیاستیدیگرتورم
را کنترل کند و در ادامه ،پس از کنترل نرخ تورم
و البته افزایش درآمدهای نفتی به مدد رشد نرخ
انرژی ،توانست از بحران عبور کند و نرخ بهره را
مجددکاهشدهد.
▪موانعپیشرویبانکمرکزیبرایافزایش
نرخسود

سپردهبلندمدتاست،انگیزهدریافتتسهیالت
و پس ندادن آن به بانک ها از سوی متقاضیان وام
افزایش می یابد .چرا که حتی با در نظر گرفتن
نرخ وجه التزام تسهیالت به میزان  6درصــد و
رسیدن نرخ سود تسهیالت معوق به  24درصد،
بازبرایسوءاستفادهکنندگانصرفمیکندکه
تسهیالت را دریافت کنند ،در بازار دارایی ها به
جریان بیندازند ،نرخ وجه التزام را هم بپردازند و
درآخرسرسودهمبکنند.
▪زمزمههایافزایشنرخسودبانکی

با این حال هم اینک زمزمه های جدی تری برای
افزایشنرخسودبانکیمطرحمیشود.نمونهآن
نیزاظهارنظراخیررئیسکلبانکمرکزیاست.
به گزارش ایسنا ،صالح آبادی دیروز اعالم کرد:
شورای پول و اعتبار هنوز به جمع بندی خاصی
برای افزایش نرخ سود سپرده نرسیده و به محض

ستاد اقتصادی دولت ،آخرین تحوالت مربوط به بازار
سرمایهراموردبررسیقرارداد.رئیسجمهورنیزبرلزوم
پیش بینی پذیری و ثبات مقررات در بازار سرمایه تاکید
کرد.به گزارش ایرنا ،جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولتبهریاستآیتا...سیدابراهیمرئیسیبرگزارشدو
دراینجلسهگزارشیازآخرینوضعبازارسرمایه،تشریح

جمعبندی،اطالعرسانیالزمانجامخواهدشد.
صالحآبادی همچنین با اشــاره به اصــاح سود
بانکیدرکشورهایاروپایی،آمریکاوروسیهتحت
تاثیر تورم جهانی ،گفته که ایران نیز باید در این
خصوصتصمیمگیریکند.
▪تجربهموفقروسیهدراستفادهازابزارنرخ
سودبانکیعلیهتورم

باالبردن نرخ سود برای مبارزه با تورم ،عالوه بر
داشتن منطق اقتصادی (با در نظر گرفتن جمیع
شرایط) دارای نمونه های موفقی نیز در سیاست
اقتصادی کشورها در ماه ها و سال های اخیر
هست.بهعنوانمثالدرروسیهکهازرئیسبانک
مرکزی آن تاکنون به عنوان یکی از  100فرد
قدرتمند دنیا نام برده شده و در روسیه نیز به وی
لقب قهرمان اقتصادی داده اند ،این ابزار موجب
نجاتاقتصاداینکشوردرجریانجنگاوکراین

شــد.در ادامــه جلسه همچنین نتایج مصوبات پیشین
ستاد در خصوص بازار سرمایه و اقدامات دستگاههای
اجرایی در این زمینه در قالب گزارشی مطرح شد و مورد
آسیبشناسیقرارگرفتوهمچنینراهکارهایدیگری
درخصوصبهبودروندوثباتبخشیبهاینبازاربررسی
شد و به تصویب رسید.رئیس جمهور بر لزوم حفظ ثبات

شلیل و شبرنگ 25 ،هزار تومان
انجیر زرد 27 ،هزار تومان
انجیر سیاه 24 ،هزار تومان
آلو 23 ،هزار تومان
انبه 72 ،هزار تومان
آناناس 61 ،هزار تومان
هلو زعفرانی 23 ،هزار تومان
هلو انجیری 22 ،هزار تومان
سیب گالب 31 ،هزار تومان
طالبی 8500 ،و  8900تومان
خربزه مشهدی 8500 ،تومان
هندوانه 3200 ،تومان
گردو تازه با پوست 24 ،هزار تومان
موز 31 ،هزار تومان
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همان طور که گفته شد ،افزایش نرخ سود عالوه
بر داشتن منطق اقتصادی ،باید با در نظر گرفتن
مالحظاتدیگرهمراهشود.بهعنوانمثال،نباید
از تاثیرات منفی این سیاست بر خروج سرمایه ها
از بــازار سرمایه که هم اینک لطمات زیــادی نیز
از سیاست های پیشین دولت دیده غافل شد.
همچنین حتم ًا سیاست گــذاران ایــن توجه را
خواهند داشت که رشد نرخ سود ،به عنوان یک
سیاست انقباضی می تواند تا اندازه ای موجب
رکوداقتصادیشودمگراینکهدرسویمقابلاین
سیاستانقباضیباافزایشاثربخشیتسهیالت
بانکی در قالب همان هدایت نقدینگی جبران
شود .در کنار همه این مــوارد ،بانک مرکزی در
صورتافزایشنرخسود،باید بیشازپیشمراقب
رفتاربانکهایناترازباشد.چراکهاینسیاستبه
ترازنامه این بانک ها فشار خواهد آورد و می تواند
رشد تورم در مراحل بعدی و بی اثرشدن سیاست
افزایشنرخسودرابههمراهداشتهباشد.

بازار سرمایه تاکید کرد و گفت :وزارت اقتصاد و دیگر
دستگاههایمسئولدرحوزهبازارسرمایهبایدبهگونهای
عمل کنند که این بازار برای فعاالن آن پیشبینی پذیر و
باثباتباشد.برایتحققپیشبینیپذیریبازارسرمایه
الزم است مقررات این بازار کامال شفاف باشد و در عین
حالازتغییراتمکرردرمقرراتبهطورجدیپرهیزشود.

در شرایطی که نرخ رشد حداقل دستمزد طی
امسال جهش قابل توجهی پیدا کرده است،
نرخ تورم تولیدکننده خدمات در بهار امسال
نیز با افزایش قابل توجه  13.8درصدی روبه
رو شد .به این ترتیب پیش بینی می شود که
«نرخ تورم مصرف کنندگان» بخش خدمات
نیزبایکتاخیرزمانیروندمشابهیرادرپیش
گیرد .درخور ذکر است در بهار امسال بین
رسته های خدماتی ،تورم سه بخش تامین جا
وغذا،تعمیروسایلنقلیهموتوریوحملونقل
و انبارداری بیشترین میزان را داشته است.

بازار خبر

افزایش مراجعه خودروهای صفر
به تعمیرگاهها!
تسنیم  -گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از برخی
نمایندگیهایخدماتپسازفروشسایپاازافزایش
مراجعات خودروهای صفر به تعمیرگاهها و معطلی
بیشازیکماههبرایتعویضقطعاتخرابوتعمیر
خــودرو حکایت دارد .خاموش شدن خــودروی در
حالحرکتایرادعجیببرخیازاینخودروهاست.

کاهش نفت به  80دالر در صورت
احیای توافق هسته ای
تسنیم  -اویل پرایس اعالم کرد :احتمال توافق
هستهای ایــران باعث کاهش قیمت نفت شده و
اختالل در جریان نفت روسیه به اروپای مرکزی
همبهنگرانیدربارهعرضهافزود ه است.اگرتوافق
هسته ای احیا شود ،قیمت نفت تا  ۸۰دالر در هر
بشکهپایینمیآید.

