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دولت «دست به نقدینگی»

شاخص
رکورد جدید تورم سالیانه

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران حاکی
از تورم ماهیانه  3.5درصدی در تیر1400
با محوریت افزایش  1.6واحد درصدی نرخ
تورم ماهیانه کاالهای غیر خوراکی نسبت به
خرداد است .به این ترتیب نرخ تورم سالیانه
به رکورد جدید  44.2درصدی در  25سال
اخیر رسید.به گزارش خراسان ،تازه ترین
داده های مرکز آمــار ایــران نشان می دهد
که در تیر ،شاخص قیمت نسبت به خرداد،
 3.5درصــد افزایش یافته و به ایــن ترتیب
روند جدید افزایش تورم ماهیانه که از خرداد
با  2.5درصــد آغــاز شــده ،بــرای دومین ماه
پیاپی نیز ادامــه یافته است .در این ماه ،به
رغم افت  0.1واحد درصدی تورم خوراکی
ها و رسیدن آن به  3.1درصد ،تورم ماهیانه
کاالهای غیر خوراکی افزایش قابل توجهی
داشته و از  2.2درصــد در خــرداد به 3.8
درصد در تیر رسیده است.این داده ها نشان
می دهد که همزمان با رشد ماهیانه قیمت
ها ،نرخ تورم (متوسط شاخص قیمت در 12
ماه منتهی به تیر  1400نسبت به رقم مشابه
در تیر  )99رکورد جدیدی را به ثبت رسانده
و از  43درصد در خــرداد ،به  44.2درصد
در تیر رسیده است .این در حالی است که
طبق گزارش اقتصاد نیوز ،نرخ تورم خرداد با
رسیدن به  43درصد ،رکورد  25سال اخیر
را شکسته بود .طبق آمارهای بانک مرکزی،
سال  1374که در آن نرخ تــورم به 49.4
درصد رسید ،رکورددار باالترین نرخ تورم در
سال های بعد از انقالب است.

بازار خبر

یازدهمین گزارش از عملکرد 8ساله دولت به موضوع رشد نقدینگی اختصاص دارد ریشه های این رشد که عامل اصلی تورم سال های اخیر است،چیست؟
کارنامه هشت ساله دولت روحانی،
غفلت از کنترل ریشه هــای رشد
نقدینگی و نیز شکسته شدن سقف
 48ساله رشد آن را نشان می دهد.
به گــزارش خــراســان ،رشــد باالی
نقدینگی در اقتصاد ایران در دهه
های اخیر به عنوان یکی از مسائل
اصلی اقتصاد مطرح بوده است به
طــوری که گاهی اوقــات در نتیجه
دخالت دولت در اقتصاد و وابستگی
بانک مرکزی به دولــت( ،بــه طور
مستقیم یا غیر مستقیم) ،بخشی
از افزایش نقدینگی صرف کسری
بودجه دولت شده است .در برخی
سال ها نیز بانک ها و به خصوص
بانک هــای خصوصی با برداشت
هــای بی رویــه خــود از منابع بانک
مرکزی ،به خلق پــول و اعتبار در
اقتصاد ،بدون تناسب با حد و اندازه

های اقتصاد ایران روی آورده اند.
در برخی سال ها نیز ملغمه ای از دو
مولفه یاد شده وجود داشته است.با
این اوصاف ،گزارش بانک مرکزی
در تاریخ  11آذر  99و همچنین
نماگرهای اخیر اقتصادی که این
بانک به تازگی منتشر کــرده ،دو
مطلب مهم را نشان می دهد .اول
این که در یک بــازه بلند مدت 20
ساله ،رشد سالیانه نقدینگی بیش
از  28درصد بوده است .رقمی که
به هیچ عنوان متناسب با نرخ رشد
اقتصاد کشور در ایــن بــازه زمانی
نیست و مــی ت ــوان بخش بزرگی
از این رشد را در نتیجه معضالت
ساختاری نظام بانکی دانست .در
ایــن خصوص ،نگاهی به عملکرد
دولت های یازدهم و دوازدهم نشان
می دهــد که تقریب ًا تــاش خاصی

بــرای اصــاح ساختار نظام بانکی
انجام نشد به طوری که رهبر معظم
انقالب در سخنان خود در ابتدای
ســال  98و در حــرم مطهر رضوی
فرمودند ...« :در یک نــامـهای به
نظرم در ســال  ۹۳یــا  ۹۴یکی از
مسئولین عالیرتبه به بنده نوشته
بود که ما برای اصالح امور بانکی
 ...الیحهای داریم تنظیم می کنیم

کــه تــا چــنــد م ــاه دیــگــر بــه مجلس
خــواهــد رفــت .االن چهار ســال از
آن وقت میگذرد ،هنوز این الیحه
به مجلس نرفته!  ...این ها تع ّلل
اســت »...شایان ذکر است از سال
 98تاکنون نیز عم ً
ال دولت الیحه ای
برای اصالح نظام بانکی به مجلس
ارائ ــه نــکــرده اســـت.از ســوی دیگر
دومین مطلب قابل اشاره در دولت

روحانی در خصوص نقدینگی به
رکورد شکنی این شاخص در سال
های اخیر باز می گــردد به طوری
که طبق نماگرهای بانک مرکزی
که به تازگی انتشار یافته ،نرخ رشد
سالیانه نقدینگی بــا رســیــدن به
 40.6درصــد در پایان سال ،99
رکــورد  48ســال اخیر را شکسته
است .بانک مرکزی در توضیحاتی
این رشد باال را نتیجه شیوع کرونا
و تحریم ها (دسترسی نداشتن به
منابع ارزی حاصل از فروش نفت)
دانسته است .با این حال ،باید گفت
کــه کــم توجهی دول ــت بــه اصــاح
ساختار بودجه و نیز کم توجهی
بــه اصــاح ساختار نظام بانکی،
عم ً
ال موجب شد تا فشار این رشد
نقدینگی در قالب تورم کم سابقه در
 25سال اخیر ،متوجه مردم شود.

گزارش مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها نشان دهنده افزایش نابرابری و کاهش مصرف خانوارها به ویژه در برخی اقالم خوراکی حکایت دارد

جدیدترین داده هــای مرکز آمــار ای ــران از
درآمد-هزینه خانوار نشان می دهد که در
سال  ،1399کل هزینه خالص خانوارهای
شهری بــا  31درصــد رشــد نسبت بــه سال
 ،1398به  62میلیون و  139هزار تومان
یعنی به طور متوسط ماهیانه  5میلیون و 178
هزار تومان رسیده است .در این میان ،هزینه
سهم اقالم خوراکی از سبد هزینه
خوراکی خانوارهای شهری (درصد)
99 98
اقالم
۲۱ ۲۲
گوشت
۱۹ ۲۰
میوه و سبزی
۷
۵
خشکبار و حبوبات
۶
۸
نوشابه ها و غذاهای آماده
۲۱ ۱۹
آرد ،نان ،غالت و ...

سهم اقالم غیر خوراکی از سبد هزینه
غیر خوراکی خانوارهای شهری (درصد)
99 98
اقالم
مسکن ،سوخت ،روشنایی ۵۰ ۴۸
۱۱ ۱۲
متفرقه
۲
۳
تفریحات
۱۳ ۱۴
بهداشت و درمان
۶
۵
لوازم منزل

مهر – مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران
با اشاره به کشتار گسترده برهها ،گفت :بین سه
تا شش ماه آینده با کمبود شدید در حوزه عرضه
دام و گوشت مواجه میشویم« .مجتبی عالی»
قیمت تمام شده تولید هــر کیلوگرم گوشت
گوسفند زنده را برای دامداران  ٨٠هزار تومان
دانست و افزود :هم اکنون حداکثر قیمتی که
گوسفند را از دامداران می خرند ،کیلویی ۵٠
هزار تومان است.

بازار سیمان کشور در دست
 ۳۰واسطه
تسنیم  -رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان
صنعت سیمان با اشــاره به مشکالت گرانی و
کمبود سیمان گفت  :در کل کشور ۳۰نفر واسطه
در بازار سیمان وجود دارند که بیش از  ۱۵سال
است بازار را در دست دارند که مصرف کننده و
تولید کننده را نابود کرده اند.

انگلیس طالهای ونزوئال را
باال کشید

آب رفتن سفره خانواردر سال 99

های خالص خوراکی و دخانی خانوارهای
شهری با رشد  37.1درصدی و هزینه های
خالص غیر خوراکی ایــن خانوارها با رشد
 29درصــدی مواجه شده است.به گزارش
خراسان ،مقایسه رشد قیمت کاالها با هزینه
هــای مصرف کننده می تواند شاخصی از
تغییرات رفاه وی را نشان دهد .در این زمینه،

هشدار کمبود شدید دام و گوشت
در ماه های آینده

گزارش های قبلی مرکز آمار نشان می دهد
که نرخ تورم خوراکی ها در مناطق شهری در
سال گذشته  38.7درصد ،نرخ تورم کاالهای
غیر خوراکی  35.1درصد و نرخ تورم کل در
این مناطق  36.2درصد بوده است .بنابراین
مشاهده می شود که رشد هزینه کرد (مصرف)
کاالهای خوراکی و غیر خوراکی کمتر از رشد
قیمت آن ها بــوده و بنابراین رفــاه مصرفی
مصرف کنندگان کاهش یافته است.
▪افزایش نابرابری

گ ــزارش مرکز آم ــار ،حاکی از آن اســت که
همزمان با افت رفاه خانوارها ،فاصله طبقاتی
بین آن ها نیز افزایش یافته است .این گزارش،
ضریب جینی در سال  99را  0.4006بیان
می کند .در حالی که این رقم برای سال ،98

 0.3992بوده است .ضریب جینی که رقمی
بین صفر و یک دارد ،در سطوح باالتر و نزدیک
به عدد یک ،به معنای نابرابری بیشتر و در
سطوح پایین تر یعنی نزدیک به عدد صفر ،به
معنای نابرابری کمتر است.
▪واکنش خانوارها به تهدید امنیت غذایی

مقایسه سهم اقالم خوراکی و غیر خوراکی از
سبد مصرف کل این کاالها ،نکات قابل توجهی
را آشکار می ســازد .بر این اســاس ،مشاهده
می شود که در سال گذشته و همزمان با تورم
بی سابقه ،مصرف کنندگان (شهری) سهم
هزینه کاالهای غیر خوراکی از سبد هزینه
های خود را کم کرده و در مقابل سهم هزینه
و مصرف کــاالهــای خــوراکــی را که ضــروری
تر هستند افــزایــش داده ان ــد.در ایــن زمینه
مشاهده میشود که سهم هزینه خانوارها
در کاالهای گوشت ،میوه و سبزی و نوشابه
ها نسبت به کل کاالهای خوراکی کاهش و
در مقابل سهم خشکبار و نان افزایش یافته
اســت .این می تواند به معنای جانشینی
خشکبار و حبوبات با گوشت و همچنین روی
آوردن بیشتر به کاالی ضروری نان باشد.از
سوی دیگر همزمان با افزایش سهم مسکن
و لــوازم منزل از سبد هزینه کاالهای غیر
خوراکی ،مالحظه می شود که سهم کاالها
و خدمات متفرقه ،تفریحات و بهداشت و
درمان کاهش یافته است.

فارس  -انگلستان از سال  ، 2019خوآن گوآیدو
را رئیسجمهور ونــزوئــا مـیدانــد و از تحویل
طالهای این کشور به دولت مــادورو خودداری
میکند .به گزارش اسپوتنیک ،دولت انگلیس باز
هــم اع ــام ک ــرد ،بــه حمایت از خ ــوآن گــوآیــدو
رئیسجمهور خودخوانده ونزوئال ادامه خواهد
داد و از تحویل  1.2تن دالر طالی ونزوئال که
در بانک مرکزی این کشور قرار دارد خودداری
خواهد کرد.

دور ریز  2/5میلیارد تن مواد
غذایی در جهان
ایسنا  -یافته های یک گزارش جدید نشان می
دهد بیش از  2میلیارد تن مواد غذایی در جهان
بدون این که مصرف شوند ،دور ریخته می شوند.
براساس این یافته ها ،حدود  2/5میلیارد تن
مــواد غذایی معادل حــدود  ۴۰درصــد تولید،
در مــزارع از بین می رود یا توسط فروشندگان
و مصرف کنندگان جهان دور ریخته می شود.

هشدار درباره فساد موزهای دپو
شده در گمرک
ایسنا -گمرک در مکاتبه ای با اشاره به حجم
چند هزار تنی موز موجود در گمرک ،از وزارت
جهاد کــشــاورزی خواسته اســت تا با توجه به
فسادپذیر بودن این کاال و وضعیت جوی که در
گمرک های جنوبی وجود دارد موضوع بررسی و
به قید فوریت نتیجه اطالع داده شود.

