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راه چاره خطر نقدینگی
سرگردان  150هزار میلیاردی
رئیس اتــاق بازرگانی تهران به تازگی در
جلسه هیئت نمایندگان این اتــاق از کوچ
سپردههای بلندمدت بانکی به حسابهای
کوتاهمدت مطابق با آمارهای بانک مرکزی
خبر داده و گفته اســت« :خطر ورود ۱۵۰
هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه
وجود دارد».؛ مسئله ای که اقتصاد ما بارها
شاهد آن بوده است و داغ زخم های ناشی
از ورود نقدینگی سرگردان به این بازارها را
چشیده ،از گرانی های مسکن و خــودرو تا
تالطمات عجیب و غریب در بازار سکه و ارز ،
مسئله ای است که هرچند سال یک بار طی
یک فرایندی سینوسی دربازارهای متفاوتی
رخ داده است...
درباره ریشه این نقدینگی سرگردان بحث
فـــراوان اســت ،بعضی آن را نتیجه تزریق
سودهای بدون پشتوانه توسط نظام بانکی
می دانند که طی هرچند سال ارقــام چند
هزارمیلیارد تومانی پیدا می کند و مانند
فنری عمل می کند که در حساب های بانکی
نگه داشته شده و وقت رها شدن آن همه
چیز را خراب می کند ،عده ای هم معتقدند
نقدینگی داخل اقتصاد ایران در مقایسه با
وضعیت برخی از کشورهای درحال توسعه
یا توسعه یافته مشکلی ندارد و مسئله اصلی
به گردش این نقدینگی برمی گردد و علت
مسئله را در رکود تورمی حاکم بر اقتصاد
جست وجو می کنند اما از علل مسئله که
بگذریم باید به دنبال درمان آن بود.
تردیدی نیست که علت بیماری نقدینگی
هرچه باشد ،درمان آن وقتی اتفاق می افتد
که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود اما
یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد ایران آن
است که با شرایط موجود در تولید و مقایسه
آن با سرمایه گذاری در نظام بانکی می توان
نتیجه گرفت که به طور میانگین نرخ سود
بانکی با میانگین نرخ سود در بخش تولید
برابری نمی کند و وضعیت به گونه ای است
که صاحبان پول های سرگردان ترجیح می
دهند نقدینگی خــود را به سمت بانکها
هدایت کنند تا تولید؛ درچنین شرایطی
راهحل برای ورود نقدینگی به تولید دو بخش
دارد ،یکی افزایش جذابیت سرمایه گذاری
در تولید و دیگری کاهش جذابیت سرمایه
گذاری در بانک ها .تحقق بخش اول را می
تــوان با ایجاد فضای جــذاب بــرای سرمایه
گذاری در بازار سرمایه (بورس) جست وجو
کرد و دیگری را در کاستن از نرخ های خالف
قانون در نظام بانکی و تمکین بانک ها به
مصوبه شورای پول واعتبار برای نرخ سود
 15درصدی سپرده های بلندمدت ؛ چرا که
االن بانک های خصوصی بی محابا و بی اعتنا
به مصوبه باالترین مرجع پولی و مالی کشور
با نرخ های  20درصد و باالتر به سپردههای
بلند مدت سود می دهند؛ درچنین شرایطی
و با وجود ریسک های فراوانی که سرمایه
گــذاری در بخش تولید دارد ،کمتر عقل
سلیمی ترجیح می دهد که سرمایه اش را
به بخش تولید ببرد و هراز چند گاهی باید
منتظر تکانه های نقدینگی سرگردان در
بخش های مختلف اقتصاد بود.

خبر

الیحه حمایت از سهامداران
خرد در کمیسیون اقتصادی
دولت تصویب شد
دیــروز الیحه حمایت از سهامداران خرد در
کمیسیوناقتصادیدولتبهتصویبرسیدکه
براساسآنمدیرانشرکتبرایانجامبرخی
معامالت با حساب شرکت باید اجازه مجمع
عمومی را داشته باشند .در واقع با این قانون
چنان چه مدیران (مدیرعامل و هیئت مدیره
که سهام کنترلی شرکت را در اختیار دارند)
معامله ای انجام دهند که به ضرر سهامداران
خردمنجرشود،بایدپاسخگوباشند.
به گزارش ایسنا ،این الیحه با هدف ارتقای
جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران
خــرد به عنوان یکی از نماگرهای دهگانه
شاخص سهولت انجام کسب و کــار بانک
جهانی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به
تصویب رسید .به نظر کارشناسان ،تصویب
این الیحه ضمن ارتقای جایگاه کشور در
نظام حقوقی حاکمیت شرکتی ،شفافیت و
مسئولیتپذیریازجانبمدیرانشرکتها،
عمقبخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در
تأمین مالی کشور و تسهیل جذب سرمایه
خارجی را در پی خواهد داشت.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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جزئیاتجدیدازحذفیارانهثروتمندان

شاخص

خبرهای جدید درباره مالک های شناسایی و نحوه اعتراض به حذف یارانه

بــه رغــم تاکیدات قوانین بــودجــه از ســال 94
درخصوص حذف یارانه سه دهک غیر نیازمند،
باالخره دولت تن به اجرای این مصوبه داد .با این
حال ،باز به نظر می رسد این تصمیم با احتیاط
دولــت قــرار است به کندی یا ناقص پیش برود
که علت اصلی آن نیز بنا بر اظهارات معاون وزیر
اقتصاد،مربوطبهاستنکافدولتازدخالتدادن
دادههایبانکهاونظاممالیاتیاست.
به گزارش خبرگزاری فارس ،دیروز علی ربیعی
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت
اظهارکرد:حذفیارانهحدود 700تا 800هزار
نفر در قالب کمتر از 200هزار خانواده که درآمد
باالی میلیاردی در سال دارند از اول مهر اجرایی
می شود .وی البته افزود :االن زمینه برای قطع
یارانهسهدهکفراهمنیست.
ربیعی با بیان این که قطع یارانهها قطعا شامل
طبقات متوسط و پایین نمیشود و عــدد 30
میلیون نفر مدنظر ما نیست ،گفت«:من مجدد
تاکید میکنم طبقات متوسط مطمئن باشند
که ما تصمیم غلطی نمیگیریم که تاثیر منفی
بر درآمــد آن ها داشته باشد ،پایگاه اطالعاتی
ایرانیان بسیار دقیق بوده و اطالعات دقیقی در
آن ثبت شده است و با آرامی در این زمینه حرکت
کردیم ».به گزارش خراسان ،با این توضیحات
معلومنیستدرنظردولت،آیاغیراز 700تا800
هزارنفرکهدرآمدهایمیلیاردیدارند،بقیهجزو
طبقه متوسط و پایین هستند یا این که بر خالف
توضیحات سخنگو ،پایگاه اطالعاتی ایرانیان
دقیقنبودهواطالعاتآنقابلخدشهاست.
▪مالکهایحذفپردرآمدها

ربیعی دربــاره مبنای شناسایی و حــذف گروه
های پردرآمد تاکید کرد :خانوارهای ایرانی بر
اســاس تمامی اطالعات ثبتی مانند مسافرت
های خارجی ،خودروهایی که فرد دارد ،نوع

درخواست بررسی مجدد وجود داشته باشد،
افرادمیتواننددرخواستخودرادرحداقل200
کلمهدرهمانسامانهدرجکنندوپسازبررسی،
نتیجهآنبهشمارهتماسشانارسالخواهدشد.
▪پایش غیر نیازمندان کماکان با دخالت
تقریبواحتماالت

شغل ،کارفرما بودن و تعداد پرسنل ،معامالت
انجامشده،داراییهایمختلفوکلیهاطالعاتی
کــه روی کــد ملی فــرد ثبت شــده دهکبندی
شدهاند .یعنی از گروههای کم درآمد تا پردرآمد
دسته بندی میشوند .در این راستا و بر اساس
مجموعه شــاخـصهــای مختلف ،گــروههــای
پردرآمدشناساییشدهاندوازبیناینگروههادر
شهریورماه تنها به میزان همان عدد اعالم شده،
یارانهاینافرادحذفشدهاست.
▪فرایند اعــام حــذف و چگونگی اعتراض
حذفشدهها

ربیعی با بیان این که اطالعرسانی به سرپرستان
خانوارهایی که یارانه شــان حــذف شــده انجام
شده است ،گفت :این افراد میتوانند درخواست
رسیدگی مجدد به منظور برقراری یارانهشان را
انجامدهند.بهگفتهوی،ابتدابهاینافرادپیامک
زدهمیشود.هموطنانعزیزدردریافتپیامکبه
ایننکتهتوجهداشتهباشندپیامکحتم ًاباسربرگ
یارانه ارسال خواهد شد .اطالع رسانی از طریق
«شماره» ،نادرست است و باالی صفحه باید به

از دست رفتن قله  300هزار واحد با ریزش سنگین  8هزار واحدی بورس

بهانه بورس برای اصالح اساسی چه بود؟

شـــاخـــص کــل
بـــورس تــهــران
کــــه در چــنــد
رالی صعودی،
خود را به باالی
 300هــــزار
واحد و بازدهی
از ابتدای سال
را به بیش از70
درصد رسانده
بــــــود ،دیـــــروز
دچار یک ریزش شدید شد که از نظر مقداری
از  17اردیبهشت امسال و از نظر درصدی از
 25تیرماه بی سابقه بود .کارشناسان معتقدند
بسیاری از نمادهای بــورس ،به ویــژه سهام
شرکت های کوچک ،رشد بیش از حد داشته
و عمال حبابی شده اند .با این حال ورود پول
های جدید مانع از اصالح سهام می شد .در
این شرایط یک تلنگر یا یک خبر بد باعث می
شد که روند خرید متوقف و فشار فروش ایجاد
شود.هرچهحباببزرگترباشد،بهانهکوچک
تری برای ترکاندن آن کافی است .به نظر می
رسد بهانه بازار برای شروع اصالحی که به آن
نیاز داشت ،حمالت نظامی به تاسیسات نفتی
عربستان بوده است .این موضوع از دو منظر از
روز سه شنبه بر بازار موثر ارزیابی شده است.
اول این که انتظار رشد قابل توجه قیمت نفت

(و رشــد قیمت
سایر کاالهای
اســــاســــی در
پی آن در بازار
جهانی) محقق
نشد و دی ــروز،
قــیــمــت بخش
زیــادی از رشد
 10دالری
اولیه را از دست
داد .برخی نیز
فضاسازی ها علیه کشورمان در خصوص این
حمالت را به عنوان عامل ریسک سیاسی
قلمداد کرده و آن را در معامالت خود لحاظ
کردند .با همه این ها ،واقعیت این است که
بازار از نظر بنیادین نیاز به اصالح داشت و دیر
یا زود باید منتظر این ریزش می بودیم .این
اتفاق در اردیبهشت ماه و تیرماه هم رخ داد
(هر دو بار همزمان با ریزش نرخ ارز) و بعد از آن
دوباره احیا شد .البته در پایان معامالت دیروز
نیز ،بسیاری از صف های فروش جمع شد.
مخصوصا در سهمهای بزرگ که نسبت قیمت
به درآمد مناسب تری دارند ،بازار احیا شد و
حتی برخی سهم ها مثل ملی مس ،به محدوده
مثبت بازگشتند .در هر حــال ،کارشناسان
همچنان دربـــاره خرید سهام شرکت های
کوچک ،هشدار می دهند.

انگلیسی کلمه یارانه Yaraneنوشته شده باشد.
افرادبعدازدریافتپیامکمیتوانندبهپیشخوان
خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند .تاریخ
مراجعههمدرپیامکمشخصشدهاست.
ربیعیچندنکتهرادرادامهیادآورشدوگفت:افراد
او ًالباهمانشمارههمراهیکهبهافرادپیامکزده
شده باید مراجعه کنند و همان موبایل و پیامک را
بایدبهپیشخواندولتارائهکنند.ثانی ًادرهنگام
مراجعه،کارتملیمعتبر،شناسنامه،گذرنامهو
گواهی نامه که جزو کارت های شناسایی معتبر
است باید همراه باشد .ثالث ًا در پیشخوان دولت
یک فرم رضایت نامه به افراد داده میشود مبنی
براینکهدولتاجازهداردبهکلیهاطالعاتمالی
وبانکیآنهادسترسیپیداکند.اینرضایتنامه
را باید به دقت مطالعه کنند و به پیشخوان تحویل
دهند .وی خاطرنشان کرد:از طرف پیشخوان
یک کد رهگیری به موبایلی که به نام سرپرست
خانوار است ارسال میشود .بعد از دریافت کد
رهگیری ،افراد باید به سامانهyaraneh.mcls.
 gov.irمراجعه و در آن سامانه کد رهگیری و
کدملیراواردکنند.درصورتیکهبرایاینمورد

دراینحالروزنامهایراندریادداشتیبهقلمعلی
سرزعیم،معاوناقتصادیوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعی،چگونگیتشخیصوحذفثروتمندان
ازفهرستیارانهبگیرهاراتشریحکرد.بهگزارش
ایرنا ،وی با اشاره به تاسیس پایگاه رفاه ایرانیان
در ســال هــای گذشته که به بیش از  30بانک
اطالعاتی به استثنای داده های بانکی و نظام
مالیاتی دسترسی دارد ،افزود :بر این اساس به
عنوان مثال می تــوان متوجه شد یک شهروند
ایرانی،مالکچندماشینباچهمدلهاییاست،
چند سفر خارجی و به کدام کشورها داشته است
و ...لذا سطح مطلوب و قابل قبولی از اطالعات
اقتصادیافرادجامعهتقریبزدهمیشود.
سرزعیم گفته اســت :نکته دیگر در تبیین این
موضوع که میتواند قدری بحث برانگیز باشد،
شفافیت اطالعات افراد است یعنی افرادی که
دارایی شان را بدون پول شویی و رانت به دست
آوردهاندنگرانیازاینبابتنخواهندداشت.
بــه گـــزارش خــراســان ،البته معلوم نیست در
شرایطی که دو منبع اصلی اطالعات حساب
های بانکی و مالیاتی در تشخیص دهک های
غیرنیازمندکنارگذاشتهشده،چگونهقراراست
افرادی که پول شویی و رانت داشته اند در نظام
فعلیتشخیصغیرنیازمندان،شناساییشوند.
در همین حال سخنگوی ستاد اجرایی تبصره
 ۱۴قانونبودجه ۹۸درمصاحبهباصداوسیما از
حذف یارانه نقدی  ۲۰۰هزار خانوار پردرآمد در
ماهجاریخبرداد.

خبرهای خوش روحانی و همتی از دور زدن تحریم های بانکی در مبادالت

آغاز مبادالت بانکی بدون سوئیفت و دالر با  3شریک تجاری
رئیس کل بانک مرکزی با اش ــاره به انجام
مبادالت بانکی بدون سوئیفت و دالر با برخی
کشورها گفت :اکنون بخش مهمی از مبادالت
ایران با روسیه ،ترکیه و عراق با پول ملی انجام
میشود .به گزارش ایبنا ،عبدالناصر همتی
در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع
خبرنگاراناظهارکرد:تالشدولتآمریکابرای
وضعمحدودیتهاوتحریمهایمتعددبهحذف
تدریجی دالر از صحنه مبادالت بینالمللی
کمک کرده است .وی افزود :در مذاکراتی که با
مسئوالنروسیهوترکیهباهدایترئیسجمهور
انجام شد به این نتیجه رسیدیم که دو کشور به
دنبال آن هستند که از سوئیفت و مبادله با دالر
اجتناب کنند .همتی خاطرنشان کرد :در حال
حرکت به این سمت هستیم که اوال مبادالت دو
کشور براساس پیامرسانهای مالی بانکهای
دو کشور انجام شود و ثانیا براساس پول ملی
مبادالت خود را انجام دهیم .رئیس کل بانک
مرکزی تصریح کــرد :اکنون بخش مهمی از

مبادالت با روسیه و ترکیه با پول ملی انجام
میشود و مبادالت با عراق نیز بر مبنای پول
ملیاست.همچنینرئیسجمهورنیزدرجلسه
هیئت دولت با اشاره به برقراری روابط بانکی
بدون سوئیفت با برخی از کشورها گفت :رابطه
با پول ملی را در ترکیه ،روسیه و کشورهایی مثل
عراق شروع کردیم .حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی افزود :زمانی کشورهای غربی
فکر میکردند رابطه بانکی یعنی سوئیفت و اگر
ما را از آن محروم کنند ،روابط و تسهیالت بانکی
از بین م ـیرود امــا امــروز جایگزین سوئیفت
فعال شده و روابط بانکی با روسیه و در آینده
با کشورهای اوراسیا و سایر کشورهای منطقه
را میتوانیم از این طریق انجام دهیم .رئیس
جمهور خاطرنشان کرد :یک مبارزه جدی با
دالر در جهان آغاز شده و اگر این روند کمی
ادامه پیدا کند ،سلطه آمریکا بر بازارهای پولی
و مالی دنیا و بر سیستم بانکی تضعیف شده و از
بین خواهد رفت.

فرازوفرودقیمتنفت
درهفتهپرتالطم
قیمت نفت که در سطح  60دالر وارد
هفته جدید شــده بــود بعد از حمله به
تاسیساتنفتیعربستانتامحدوده70
دالر هم رشد کرد اما به مرور از این سطح
عقب نشست .در نهایت دیروز و با اعالم
رسمی عربستان مبنی بر احیای کامل
تولید نفت تا دو هفته دیگر قیمت نفت
برنت به کمتر از  64دالر عقب نشست.

بازار خبر

قبضبرقدرتهرانپیامکیشد
فــارس -بانک اطالعاتی مشترکان برق در
تهران تکمیل شد و از این پس توزیع قبوض
کاغذیبرقدرتهرانمتوقفمیشود،بنابراین
براساسآمارهایموجودهماکنونحدود1.2
میلیون صورتحساب برق بهصورت پیامکی
برایمشترکانارسالمیشود.

رشد 40تا 76درصدیقیمت
برنجازشمالتاتهران
تسنیم-رئیسنظامصنفیکشاورزیاستان
مازندران با اشاره به برداشت برنج و کاهش
قیمت ایــن محصول در محل تولید گفت:
بهترینبرنجکیفیدرمازندران ۱۷هزارتومان
نیز خریدار ندارد اما در تهران  ۲۴تا  ۳۰هزار
تومانفروختهمیشود.

سودسال ۹۷سهامعدالت
آذرماهپرداختمیشود
ایلنا -مشاور سازمان خصوصی ســازی از
پرداخت سود سهام عدالت در آذر ماه خبر داد
و گفت :در هفته اول آبان ماه میتوان گفت که
سود تخصیصی تمام مشموالن چقدر خواهد
بودوهرمشمولچهمیزانسوددریافتمیکند
وتوزیعسودهماواخرآذرماهشروعمیشود.

استقبالازصندوقمسکنیکم
درشهرهایکوچک
صدا و سیما -مدیر امور طرح و برنامه بانک
مسکن گفت :در تهران افتتاح حساب نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۲۵درصد کاهش و
درشهرهایبیشاز ۲۰۰هزارنفرجمعیتنیز
 ۱۹درصدکاهشداشتهاست.امادرشهرهای
زیر  ۲۰۰هزار نفر جمعیت میزان استفاده از
صندوقپساندازیکمباافزایش ۹درصدمواجه
بوده است .به گفته وی ،این رشد  9درصدی
در شهرهای کوچک بیانگر این است که هنوز
صندوق پس انــداز یکم نیاز برخی از افــراد را
برطرفمیکند.

