اقتصاد

10
اخبار

با تصویب کلیات طرح وظایف بانک
مرکزی در مجلس صورت گرفت

گام نخست مجلس برای مهار
چاپ پول بانک مرکزی

کلیات طــرح قــانــون بــانــک مــرکــزی دیـــروز در
شرایطی به تصویب مجلس رسید که افزایش
استقالل بانک مرکزی و توان نظارتی آن برای
مهار نقدینگی و تورم ،از نتایج مهم آن به شمار
می رود.به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان،
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیــروز ،با
 199رای مــوافــق ،کلیات طــرح «مسئولیت،
اهداف ،ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایــران» را تصویب کردند .این طرح به
کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد تا نظرات
نمایندگان در آن لحاظ شود .سپس مجدد برای
رای گیری به صحن علنی خواهد آمد.هدف
از طــرح اصــاح قانون بانک مرکزی ،افزایش
استقالل بانک مرکزی در سیاستگذاری،
تصمیمگیری و اجرا ،اصالح رابطه مالی دولت
و بانک مرکزی ،افزایش قــدرت نظارت بانک
مرکزی،نظارتجدیترشورایفقهیبرمصوبات
و دستورالعملهای بانک مرکزی اســت تا در
نهایت امکان کنترل نرخ تورم ،مدیریت بازار ارز
و نظارت بر بانکها به نحو مطلوبی فراهم شود.
در جلسه دیروز مجلس ،دکتر بحرینی نماینده
مشهدوطراحاصلیطرحکهطیسهدورهگذشته
مجلس نیز پیگیر تدوین و تصویب این طرح بود ،با
اشاره به اهمیت تقویت بانک مرکزی گفت :در
 20سال گذشته یعنی از سال  80تا سال 99
تولید کشور  36درصد و در عین حال نقدینگی
 10هزار و  250درصد زیاد شده است که اگر این
اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می
کنند تا امروز سرپا بوده ایم .محصول این آمار،
تورم خانمان سوز است که ریشه این وضعیت در
سال  80با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد،
چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی
است و هر جا که خواسته اند نقدینگی را بردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که
دولت ها حاضر به ارائه الیحه ای در این زمینه
نبودند و می خواهند بانک مرکزی در سلطه آن
ها باشد ،افزود :برای تغییر این وضعیت نیاز به
بانک مرکزی قوی داریــم تا بتواند بانک های
خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت
100میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه
می شود اما تولید خوابیده است و تا زمانی که
نظام بانکی اصالح نشود ،مشکل ربا و دریافت
سودهای کالن بانکی هم حل و فصل نمیشود.

مجوز افزایش قیمت روغن و شکر؛
نان در دست بررسی

روزگذشتهسازمانحمایتباافزایش 35درصدی
قیمت روغــن موافقت کــرد .به گ ــزارش فارس
براساساعالمسازمانحمایتازمصرفکنندگان
و تولید کنندگان قیمت مصوب فروش انواع روغن
ساخته شده از دیروز مورخ 1400.2.26افزایش
یافت .بر این اساس روغن مایع  35درصد و انواع
روغــن جامد  30درصــد گــران شد.همچنین به
گزارش تسنیم ،از روز گذشته شکر نیز به صورت
چراغخاموش گران شده است بهنحوی که قیمت
خردهفروشی شکر در بسته یککیلویی پیش از
این هشت هزار و  700تومان بود و هم اکنون در
یها به  11هزار و  500تومان رسیده
عمد هفروش 
اســت .شکر یککیلویی خردهفروشی هم 15
هزار تومان قیمتگذاری شده است .یک منبع
آگــاه به مهر گفت :با توجه به اتمام ذخایر شکر
وارداتی با ارز ترجیحی و محاسبه شکر با نرخ ارز
نیمایی ،از امروز این کاال به جای  ۸۷۰۰تومان،
 ۱۵هزار تومان به فروش خواهد رسید .در همین
حال «ید ا ...صادقی» معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت با بیان این که قیمت جدید نان کارشناسی
شده است،تصریح کرد :اعالم قیمت نان منوط
به هماهنگی استانداری با وزارت کشور و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اســت .با وجــود تثبیت
قیمت آرد ،نانوایان به دلیل افزایش دیگر هزینه ها
درخواست افزایش قیمت نان را دارند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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۱۲میلیونایرانیدربازاررمزارز!

افزایش قیمت جوجه به  2برابر
نرخ مصوب

نتایج پژوهش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که معامالت روزانه در بازار رمز ارزها  ۵تا  ۱۰هزار
میلیارد تومان است که تا ۳برابر حجم معامالت بورس در ماه های اخیر محسوب می شود
نتایج تحقیق کــه در نشست اتــاق
بازرگانی تهران ارائه شد ،نشان می
دهد که  ۱۲میلیون ایرانی وارد بازار
رمز ارزها شدهاند و معامالت روزانه
در ایــن بــازار  ۵تا  ۱۰هــزار میلیارد
تومان است که  1.5تا سه برابر حجم
معامالت بــورس در مــاه هــای اخیر
محسوب می شود.به گزارش مهر به
نقل از اتاق بازرگانی تهران ،در این
جلسه «فرزین فردیس» ،نایب رئیس
کمیسیون اقتصاد نــوآوری و تحول
دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره

رمز ارزها ارائه کرد و گفت :بر اساس
پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت
ایلیا روی ۵۶۰۰نفر از جمعیت ۱۸تا
 ۶۵سالهکشوربهانجامرساندهاست،
 ۳۱درصد از پرسش شوندگان ادعا
کردهاند که هم اکنون صاحب رمز ارز
هستند ۶ .درصد اعالم کردهاند که
پیش از این از چنین دارایی برخوردار
بودهاند ۶۳ .درصد هم گفتهاند که
هیچگاهرمزارزنداشتهاند.ویبابیان
ایــن که « ۶۲درصــد مردمی که رمز
ارز خریداری کردهاند ،در شش ماه

اخیر وارد بازار شدهاند و حجم مبادله
روزانه رمز ارزها در پایان اسفند بین
 ۵تا  ۱۰هزار میلیارد تومان تخمین
زده می شود» توضیح داد ۷۷ :درصد
ازدارندگانرمزارز،اعالمکردهاندکه
به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش
پول وارد این بــازار شدهاند .فردیس
افــزود :بررسیها نشان میدهد که
 ۲/5میلیون حساب کاربری رمز ارز
در صرافیهای داخلی وجود دارد که
بااحتسابکارکردچهاریاپنجبهیک،
حــدود  12میلیون نفر در ایــران رمز

رکورد شکنی  75ساله نرخ تورم

نایبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسبااستنادبهنرخاعالمیازسویبانکمرکزیکه
منتشرنمیشوداعالمکردکهرکوردتورم ۷۵سالهایرانشکستهشد!
احسان خــانــدوزی نایب رئیس
کمیسیون اقــتــصــادی مجلس
شـــورای اســامــی در توئیتی با
استناد بــه گـــزارش اخیر بانک
مرکزی از نرخ تورم که البته هنوز
منتشر نشده اســت ،اعــام کرد:
به تازگی رکــورد  ۷۵ساله تورم
در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از
این است ،بانک مرکزی گزارش
فروردین  ۱۴۰۰را منتشر کند.
وی تأکید کرد که ایــران فقط در
ســالهــای اشــغــال (ســـال های
پــس از  1320و اشــغــال کشور
به دســت متفقین) ،شاهد تورم
باالتر از  50درصد بوده است .به
گزارش خراسان ،بانک مرکزی
از سال  1316تاکنون نرخ تورم

را محاسبه می کند و تا 1396
نرخ تورم سالیانه محاسبه شده
این بانک به طور رسمی منتشر
شده است اما پس از آن شورای
عالی آمــار مصوب کرد که بانک
مرکزی مجوز انتشار نــرخ تورم
را نــدارد و فقط مرکز آمار مرجع
اع ــام نــرخ ت ــورم اس ــت .ایــن در
حالی است که مرکز آمار از سال
 ،1381نرخ تــورم را محاسبه و
اعـــام کـــرده اســـت .بــا بررسی
جدول نرخ تورم سالیانه اعالمی
ازسویبانکمرکزیمشخصمی
شود که باالترین نرخ های تورم
سالیانه در اقتصاد ایران به سال
های  21 ،1320و  22که سال
های پس از اشغال کشور در جنگ

جهانی دوم بــه دســت متفقین
است ،بر می گردد .با توجه به این
که باالترین نرخ تورم در این 75
سال پس از اشغال ایران مربوط
به نرخ تورم  49.4درصدی سال
 1374اســت ،می تــوان نتیجه
گرفت که نــرخ تــورم سالیانه در
فروردین براساس گزارش بانک
مرکزی از رقم  49.4درصد نیز
فراتر رفته اســت .ایــن در حالی
اســت کــه مــرکــز آم ــار در آخرین
گزارش خود نرخ تورم سالیانه در
فروردین امسال را  38.9درصد
اعالم کرده بود .پیش از این نیز
رکورد نرخ رشد نقدینگی کشور
از سال  1352تاکنون در سال
گذشته شکسته شده بود.

با رشد خودرویی ها و معدنی ها و افت فلزی ها شاخص  800واحد افت کرد

گریز بورس از افت سنگین با تکنیک دو امدادی

دیــروز در حالی شاخص کل با افــت محدود
 780واحدی (معادل  0.07درصد) به کار
خود پایان داد که با توجه به افت قیمت غول
های فلزی و پاالیشی ممکن بود میزان افت
بیشتر باشد اما رشد گروه خودرویی و معدنی
مانع از افت شاخص شد.به گزارش خراسان،
در معامالت دیــروز شاخص کل که سه روز
صعودی را به ثبت رسانده بــود در ابتدا باز
هم صعودی بود اما به مرور به محدوده صفر
تابلو تنزل کرد .افت نمادهای بزرگ فلزی و
پاالیشی که روزهای قبل کمک زیادی به رشد
شاخص کرده بودند می توانست زمینه ساز
افت بیشتری در شاخص شود اما با افت این
گروه ها ،برخی گروه های دیگر بازار صعودی
شدند تا شاخص کل متعادل بماند .گروه

خودرویی یکی از این گروه ها بود که مدت ها
در جا زده یا منفی بود اما در معامالت دیروز با
اقبال مواجه شد .ایران خودرو ،سایپا ،سرمایه
گذاری ایران خودرو و بهمن خودرو نمادهایی
بــودنــد کــه خیلی زود صــف خــریــد شــدنــد.
همزمان با خودرویی ها که دیــروز بیشترین
حجم معامالت را هم به خود اختصاص دادند،
گروه بانکی هم عمدتا مثبت و متعادل بودند.
بانکی ها نیز مدتی است که رشد نکرده اند.
در گروه معدنی هم نمادهایی مثل کچاد و اپال
تاثیر مثبتی بر شاخص گذاشتند و بسیاری از
نمادهای گروه مثبت بودند .به این ترتیب افت
نمادهای بزرگ در گروه های فلزی و پاالیشی
جبران شد تا شاخص کل در مــحــدوده یک
میلیون و  189هزار واحد باقی بماند.

بازار خبر

ارز دارند .به گــزارش خراسان ورود
گسترده مــردم به بــازار رمز ارزهــا در
شرایطی است که این مسئله با تبعات
مختلفیروبهروست:
 -1قیمت هــا در بـــازار رمــز ارزهــا
نوسان شدید دارد و به همین دلیل
ایــن ب ــازار بــا وجــود بــازدهــی خوب
با ریسک باالیی نیز همراه است.
ریسکی که به ویژه برای سرمایه گذار
نرخ تورم
۲۰.۷
۲۴.۴
۲۲.۹
۳۵.۲
۴۹.۴
۲۳.۲
۱۷.۳
۱۸.۱
۲۰.۱
۱۲.۶
۱۱.۴
۱۵.۸
۱۵.۶
۱۵.۲
۱۰.۴
۱۱.۹
۱۸.۴
۲۵.۴
۱۰.۸
۱۲.۴
۲۱.۵
۳۰.۵
۳۴.۷
۱۵.۶
۱۱.۹
۹.۰
۹.6

سال
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

نرخ تورم
۴.۵
۰.۳
۰.۸
۰.۸
۱.۵
۳.۶
۱.۵
۵.۵
۶.۳
۱۱.۲
۱۵.۵
۹.۹
۱۶.۶
۲۵.۱
۱۰.۰
۱۱.۴
۲۳.۵
۲۲.۸
۱۹.۲
۱۴.۸
۱۰.۴
۶.۹
۲۳.۷
۲۷.۷
۲۸.۹
۱۷.۴
۹.۰

کم اطالع قابل توجه است.
 -2ورود به این بازار به منزله خروج
بخش زیادی از ارز و فرار سرمایه از
کشور است و تبعات آن برای اقتصاد
کالن کشور سنگین است.
 -3صرافی هایی که در این زمینه
فعال هستند ،فاقد مجوزند و خطر
کالهبرداری و از بین رفتن سرمایه
مردم در این عرصه وجود دارد.
سال
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369

نرخ تورم
۲۱.۲
۸.۸
۸.۰
۱۳.۸
۴۹.۵
۹۶.۲
۱۱۰.۵
۲.۷
-۱۴.۴
-۱۱.۵
۶.۶
۱۱.۱
۲.۳
-۱۷.۲
۸.۳
۷.۲
۹.۲
۱۵.۹
۱.۷
۸.۸
۴.۴
۱.۰
۱۳.۰
۷.۹
۱.۶
۰.۹
۱.۰

سال
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342

ایسنا -دبیر کانون مرغداران گوشتی ضمن
اشــاره به ایــن که هم اکنون قیمت جوجه یک
روزه در بــازار به دو برابر قیمت مصوب یعنی
حدود هشت هزار تومان رسیده است ،گفت:
در شرایطی که بسیاری از مرغداران در حال
ضرر کردن هستند و اقدام به تعطیلی واحدهای
تولیدی خود کــرده اند شنیده می شود برای
افرادی خاص در برخی استان ها مجوز احداث
مرغداری صادر شده است.

کاهش ۱۵درصدیقیمتحبوبات
میزان -دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از
کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصــدی قیمت حبوبات در
سطح بنکدار یها خبر داد .قاسمعلی حسنی
گفت :علت کاهش قیمت حبوبات گرم شدن هوا
و شرایط سخت نگهداری از آن ها ،کاهش مصرف
و برداشت محصول جدید است .به گفته وی ،هم
اکنون قیمت عدس کانادایی  ۲۳هزارتومان،
لوبیا قرمز  ۲۵هزار تومان ،لوبیا چیتی بین ۳۰
تا  ۳۲هزار تومان ،لوبیا چیتی خارجی بین ۲۷
تا  ۳۰هزار تومان ،لپه  ۳۹هزار تومان ،نخود ۲۵
هزار تومان و نخود روس  ۲۲هزار تومان شده
است .حسنی همچنین به وضعیت برنج اشاره
کرد و گفت :مصرف برنج نسبت به مدت مشابه
ســال قبل با کاهش ۲۰درصــدی همراه شده
است .علت آن نیز افزایش قیمت این کاال و کاهش
قدرت خرید مردم است.

افت  37درصدی سهم ایران از
بازار کفش عراق در  8سال
ایسنا -رئیس کمیسیون آمــار جامعه صنعت
کفش ایــران با بیان این که عراق به تنهایی سهم
 ۵۶درصدی صادرات ایران را دارد،تصریح کرد:
تارزوافزایشقیمتتمامشدهداخلی
نوساناتقیم 
باعثشده استدربازار ۳۷۴میلیوندالریعراق،
سهم ایران از  ۲۵درصد در سال  ۲۰۱۳به حدود
 15/7درصددرسال ۲۰۲۰کاهشپیداکند،اما
سهمکشورچیندربازارعراقدرهمیندورهاز۲۵
درصدبه ۵۱درصدافزایشیافت.

