
ســخنگوی گمرک گفــت: در خصــوص تجارت 
ایران و افغانســتان به دلیل اینکه خود محموله، تجار و 
کامیون های باربری هر ســه افغان هستند، خود تجار 

تصمیم می گیرند که از مرز عبور کنند یا خیر.
ســید روح اهلل لطیفی در گفتگو با مهر در خصوص 
شرایط مرزهای ایران و افغانستان گفت: پس از تحوالت 
افغانســتان، یک یا دو روز برخی از مرزهای سه گانه ما 
با این کشــور به دلیل نزدیکی درگیری ها تا بازگشت 
آرامش، مسدود شــد. اما به دلیل اینکه این درگیری ها 
درداخل خاک افغانستان و خارج از قلمروی سرزمینی ما 
بود، طبق کنوانسیون ها و قوانین بین المللی، سازمان ها 

و ادارات ایرانی مستقر در مرز به فعالیت خود ادامه دادند 
و در این مدت مرزهای ایران و افغانستان باز بود.

وی افزود: در خصوص تجارت ایران و افغانســتان به 
دلیل اینکه خود محموله، تجار و کامیون های حمل بار 
هر سه افغان هستند، خود تجار تصمیم می گیرند که از 
مرز عبور کنند یا خیر. بنابراین این امر به اراده تجار افغان 
بر می گردد و ما اگر اسناد کاالها کامل باشد به آن ها اجازه 

عبور از مرزهای خود را خواهیم داد.
وی ادامه داد: در همین زمــان مبادالت در برخی از 
مرزها نه تنهــا نزولی نبود بلکه افزایــش نیز پیدا کرده 
است. برای نمونه ما در مرز ماهیرود در خراسان جنوبی 

افزایش تجارت چشم گیری را شــاهد بودیم. بخشی 
از این افزایــش تجارت به دلیل برخــورد طرف مقابل 
و بخشــی از آن به کم بودن درگیری هــا در آن منطقه 
بر می گردد. نکته قابل توجــه اینکه در حال حاضر ۴۸ 
درصد کل تجارت دو کشــور از طریق این مرز صورت 
می گیرد که در گذشته این عدد حدود ۳۰ درصد بوده 
اســت. لطیفی افزود: اما شــرایط در مرز دوغارون در 

خراســان رضوی متفاوت رقم خورد و به دلیل نگرانی 
تجار از درگیری های هرات، میزان تجارت در روزهای 
اخیر حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. اما با این وجود در 
حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ دســتگاه کامیون ورودی و 
خروجی را از همین مرز به صورت روزانه شاهد هستیم.
لطیفی با اشــاره به مرز میلک در اســتان سیستان و 
بلوچســتان به عنــوان تنها مرزی کــه دولت مرکزی 
افغانستان در آن مستقر اســت گفت: در این مرز هم به 
دلیل درگیری های مناطق اطراف نیمروز، شاهد کاهش 

حجم تجارت بوده ایم.
سخنگوی گمرک افزود: با وجود اینکه بازارچه های 
مرزی ما با افغانستان در گمشاد در مدت زیادی تعطیل 
یا نیمه تعطیل بــود اما اکنون در حــال فعالیت بوده و 
روزانه حدود ۵۰ دستگاه کامیون صادرات از این منطقه 

در حال انجام است.
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تجهیزات اینترنت ماهواره ای رسما 
وارد ایران نشده است

ی  مهــد - یلنا ا
ئیــس  ر  ، محبــی
اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی و ارتباطی 
گفت: تــا کنون هیچ 
دستگاه گیرنده اینترنت ماهواره به صورت رسمی 
یا غیررسمی وارد کشور نشده است.  وی ادامه داد: 
اطالعات دریافتی ما نشان می دهد حتی شهرهای 
پیشرو ارتباطی منطقه مانند دبی این دستگاه را 
وارد نکردند.  محبی معتقد اســت هر چند هنوز 
کشورهای منطقه تجهیز به دستگاه های گیرنده 
نشده اند، اما بدون شک باید برای تامین تجهیزات 
مورد نیاز این فناوری آماده باشــیم. وی تصریح 
کرد: معموال کشور ما در برابر ورود فناوری های 
مخابراتی و ارتباطی جدید مقاومت و  مخالفت از 
خود نشان می دهد. به گفته وی بهترین تصمیم 
این است که دستگاه های حاکمیتی زمینه ورود 
رســمی تجهیزات اینترنت ماهواره ای را فراهم 
کند، در غیر این صورت اجازه فعالیت قاچاقچیان 
را داده اســت. رئیــس اتحادیه دســتگاه های 
مخابراتی و ارتباطی توصیه کرد: برای شــناخت 
بهتر این تکنولوژی ابتدا اجازه ورود و  استفاده از 
تجهیزات مربوطه به دســتگاه های خاص داده 
شود و پس از آن ورود تجهیزات به صورت رسمی 

برای تمامی متقاضیان آزاد شود.
    

هر شانه تخم مرغ در مرغداری چند؟
باشـــــگاه 
خبرنــــگاران 
جــوان- رئیس 
ه  یــر مد هیئــت 
اتحادیــه مرغ تخم 
گذار استان تهران نوشــت: با توجه به شرایط 
کنونی تولید و عرضه پیش بینی می شــود که 
نا به سامانی ها تا بهمن در بازار ادامه یابد. ناصر 
نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار استان تهران با اشاره به اینکه گرانی تخم 
مرغ ارتباطی به مرغدار نــدارد، گفت: قیمت 
تمامی اقالم ســبد خانوار لحظه ای در نوسان 
است که تخم مرغ هم از این امر مستثنی نیست. 
او قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ در مرغداری 
را ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومان اعالم کــرد و افزود: 
قیمت کنونی هر شانه تخم مرغ ۲ کیلویی درب 

مرغداری ۳۶ هزار تومان است.
    

افزایش قیمت برنج ادامه دارد
ایسنا- افزایش 
قیمت برنــج داخلی 
و خارجــی همچنان 
ادامــه دارد و برنــج 
ایرانی تــا ۴۴ هزار و 
۵۰۰ تومان هم قیمت خورده اســت. آمارهای 
رسمی از ادامه افزایش قیمت برنج حکایت دارد؛ 
به طوری در گزارشــی که اخیر مرکز آمار ایران 
درباره تورم اقالم خوارکی منتشــر کرده بررسی 
وضعیت قیمت برنج نشان می دهد هر کیلو برنج 
ایرانی در تیر ماه امسال به طور متوسط بیش از ۳۷ 
هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورده در حالی که این 
محصول تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم فروش رفته 
اســت. این محصول در تیر ماه سال گذشته هر 
کیلو به طور متوسط ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت 
داشته و در خرداد سال جاری به  ۳۶ هزار و ۸۰۰ 
تومان رسیده است. براین اساس برنج ایرانی در 
مقایسه با خرداد ۱.۴ و نسبت به تیر ماه سال قبل 

۴۰.۸ درصد افزایش قیمت دارد.
    

افزایش سقف وام مشاغل خانگی به 
بانک ها رفت

توسعه ایرانی- 
ی  کــز مر نــک  با
بخشــنامه افزایش 
ســقف وام مشاغل 
خانگــی را برای اجرا 
به دو بانک ابالغ کرد.  بانک مرکزی اعالم کرد که 
با تصویب شــورای پول و اعتبار سقف تسهیالت 
قرض الحسنه ضروری و عادی بانک ها و بانک های 
قرض الحسنه، تسهیالت قرض الحسنه اشتغال و 
نیز تسهیالت قرض الحسنه اعطائی بابت خرید 
انشــعابات و توســعه خانگی و کارگشایی امور 
کســب و کار خرد روســتایی افزایش پیدا کرد.  
در این زمینه، ســقف کلی تســهیالت مشاغل 
خانگی از ۲۵۰ میلیارد به ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد که در این بین، سهم بانک های 
رفاه کارگران و توسعه تعاون برای پرداخت این 
تســهیالت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شــده 

است. 

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

 آخرین آمار بانک مرکزی ایران 
در خصــوص وضعیــت نقدینگی، 
درست در آخرین روز فعالیت دولت 
دوازدهم گواه آن بــود که روزهای 

تورمی سخت تری در راه است. 
 طبق اعالم بانک مرکزی حجم 
نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ 
به رقم ۳۷۰۵۴هــزار میلیارد ریال 
رســید که نســبت به پایان سال 
۱۳۹۹معادل ۶.۶ درصد رشد نشان 
می دهد. الزم به اشــاره اســت که 
در دوره مشابه ســال ۱۳۹۹ رشد 
نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق 
یافته بــود. همچنین، نقدینگی در 
دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد 
ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد 
کرد که نسبت به رشد دوره مشابه 
سال قبل )۳۴.۲ درصد(، ۵.۲ واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
به زبــان ســاده افزایش حجم 
نقدینگی در شــرایط منفی بودن 
رشد اقتصادی نشــان از چاپ پول 
بی پشــتوانه دارد. به عبارت دیگر 
این بدان معناســت که بدون رشد 

تولیــد و افزایش تولیــد ناخالص 
داخلی، پول در کشور افزایش یافته 
و نتیجه چنین اتفاقــی بی تردید 
رشد تورم و بی ارزش تر شدن پول 

ملی خواهد بود. 
 ایران حاال یکی از بی ارزش ترین 
پول های ملی در جهان را در اختیار 
دارد. همین مساله سبب شد است 
که دولتمردان به فکر حذف صفر، 
آن هم به تعداد چهار عدد از پول ملی 
بیافتند. آخرین آمار بانک مرکزی 
نیز موید این نکته اســت که هنوز 
حرکت چاپخانه بانک مرکزی برای 
انتشار پول متوقف نشده است. اتفاقا 
همین بهمن نقدینگی اســت که 
اقتصاد ایران را به ونزوئالیی شدن 

تهدید می کند. 
 وحید شــقاقی شــهری سایه 
ونزوئالیی شــدن را از همیشــه بر 
اقتصاد ایران ســنگین تر می داند 
و در گفتگو با نگارنــده تاکید دارد: 
وضعیت بسیار اســتثنایی است اما 
محمدرضا جهــان بیگلری معتقد 
است اتفاقا ایران از این مرحله عبور 
کرده اســت و در نتیجه باید نگران 
وضعیتی بدتر از وضعیت ونزوئال در 

این حوزه بود.  
 البته از منظر منطقی تورم ایران 

با ونزوئال قابل قیاس نیست. ایران 
درگیر تورمی دیرپاست که پنجاه 
ســال، یا به عبارتی بیــش از پنج 
دهه دوام آورده اســت اما ونزوئال 
با ابرتورمی عجیب مواجه اســت. 
ابرتورمی که ســاختار اقتصاد این 

کشور را نشانه رفته است.  
وحید شــقاقی شــهری درباره 
چرایی عدم توفیق ایــران در مهار 
تورم در سال های گذشته به توسعه 
ایرانی گفت: ایــران از دهه پنجاه، 
همزمان با افزایش درآمدهای نفتی 
با بحران تورم روبرو شد. وی با اشاره 
به اینکه باالترین نرخ تورم در ایران 
طی ۵۰ سال اخیر از آن دهه هفتاد 
و دهه نود بوده است، گفت: در دهه 
۶۰ میانگین تورم ۱۸.۱ درصد بوده 
اســت که این رقم در دهــه ۷۰ به 
۲۴.۴ درصد رســید اما در دهه ۸۰ 
میانگین تورم معادل ۱۴.۷ درصد 
و در دهــه ۹۰ معــادل ۲۴ درصد 

بوده است.
وی تاکید کرد: در جهان شــاید 
تنها ۱۰ کشور یافت شوند که هنوز 
نتوانسته اند مشکل تورم را برطرف 
کنند و سایر کشورهای از این دوره 

بحران عبور کرده اند. 
وی نیــز عامــل مهــم رشــد 

تــورم در ایــران را افزایش حجم 
نقدینگــی دانســت و تاکید کرد: 
میزان رشــد اقتصادی ایــران در 
دهه نود تقریبا صفر اســت، اما می 
بینم در همیــن دوره زمانی حجم 
نقدینگی افزایشــی بســیار قابل 
توجه را تجربه کرده اســت. همین 
رشــد نقدینگی زمینه ســاز تورم 
 باالتر از ۲۴ درصــد دراین دوران 

تلقی می شود . 
طبق آخریــن برآوردها در این 
دهه نود، به رغم صفر بودن رشــد 
اقتصادی میزان نقدینگی افزایشی 
۱۱ برابری را شــاهد بوده اســت. 
آمارهــای ارائه شــده در خصوص 
حجم نقدینگی ایران در زمســتان 
سال گذشته نشان می دهد میزان 
نقدینگی موجــود در اقتصاد ایران 
حدود ۱۱ برابر شده است. در شروع 
دهه ۹۰ نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار 
میلیــارد تومان قرار داشــت. پس 
از گذشــت حدود ۱۰ سال به عدد 
۳ هزار و ۲۱۶ هــزار میلیارد تومان 

رسید.
چرا نقدینگی افزایش یافت؟

بانک مرکــزی در گزارش خود 
دالیل رشــد نقدینگی را نیز اعالم 

کرده است . 

 گزارش های بانک مرکزی البته 
در روزهای اخیــر از برخی جهات 
قابل بررسی است. وقتی رییس کل 
بانک مرکــزی در قامت کاندیدای 
انتخابات ریاســت جمهوری ظاهر 
شد، خط کشی نانوشــته ای میان 
این نهاد پولی و رییس ســابق آن 
برقرار شد. در حالی که عبدالناصر 
همتی هنوز از ســمت خود استعفا 
نداده بود، برخی سخنانش از سوی 
بانک مرکزی در خصوص وضعیت 
نقدینگــی و ... تکذیب می شــد و 
همین کار نشــان مــی داد نوعی 
جهت گیری خــاص در این بخش 

برقرار است. 
 حــاال اما بانک مرکــزی پس از 
هشــدارهای عبدالناصــر همتی 
در خصــوص رشــد پایــه پولی 
و تاثیــر مهــم آن بر رشــد تورم، 
دســت به انتشــار گزارشــی زده 
 اســت تا روشــن کند دالیل بروز 

این اتفاق چیست؟
در گــزارش بانــک مرکــزی 
تاکید شــده اســت: عامل اصلی 
رشد نقدینگی در پایان خردادماه 
۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، 
رشــد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده 
و مهمترین عامل رشــد پایه پولی 
در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص 
مطالبات بانک مرکــزی از بخش 
دولتی اســت که بــا ۶۳۳.۰ هزار 
میلیــارد ریــال افزایش نســبت 
به پایــان ســال ۱۳۹۹ در نتیجه 
اســتفاده از تنخواه گردان، خزانه و 
سازمان هدفمندســازی یارانه ها و 
کاهش سپرده های دولت نزد بانک 
مرکزی، ســهمی فزاینده معادل 
۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی 
داشته اســت. دلیل اصلی افزایش 
مطالبات بانک مرکــزی از بخش 
دولتی در دوره مذکور، اســتفاده 
دولت از وجوه تنخواه گردان جمعاً 
به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال 

است.
ن  یــرا ز تصمیــم هیــات و
در خصــوص افزایــش بودجــه 
امدادرسانی و جبران خسارات ناشی 
از حوادث غیرمترقبه نیز در این رشد 
موثر ارزیابی شده است . همچنین 

چســبندگی هزینه هــای جاری 
دولت و همچنین کاهش قابل توجه 
برخی از درآمدهــای دولت، نظیر 
درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال 
ســهام در ســه ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۰ نســبت به دوره مشابه سال 
 قبل نیز عامل رشد نقدینگی عنوان 

شده است. 
از سوی دیگر الزام بانک مرکزی 
بــرای پرداخت به موقــع مصارف 
هدفمندی از عوامل موثر دیگر در 

رشد نقدینگی است. 
 هر چه هســت بهمن نقدینگی 
هر روز در اقتصاد ایــران بزرگ تر 
می شــود و پول بی پشتوانه می رود 
تا پایه های اقتصاد ایران را در خود 

مدفون سازد. 
کند کــردن حرکت ماشــین 
چاپ پول در ایــران بی تردید الزام 
مهمی اســت که باید در دســتور 
کار مقامات دولت ســیزدهم قرار 
گیرد اما نکته مهم اینجاســت که 
کند شــدن حرکت ماشین چاپ 
پــول یا بــه عبــارت بهتــر خلق 
نقدینگــی، تنها منجــر به کاهش 
 آهنگ رشد تورم در سال های آتی 

منجر می شود. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند 
با توجه به مانــدگاری تحریم ها و 
در شرایطی که دسترسی ایران به 
منابع مالی اش در خارج از کشــور 
همچنان دشوار است، باید پذیرای 
تاثیر این نقدینگی بر رشــد تورم 
بود. مســلم اســت کــه روزهای 
ســخت تری برای اقتصاد ایران در 
راه اســت. این نکته ای اســت که 
اغلب کارشناسان بدان اذعان دارند 
 و گزارش بانک مرکــزی نیز آن را 

گواهی می دهد.

گزارش ویژه بانک مرکزی درباره وضعیت پولی 

بهمننقدینگیاقتصادایرانراخفهمیکند؟
ایران حاال یکی از 

بی ارزش ترین پول های ملی 
در جهان را در اختیار دارد. 

همین مساله سبب شد است 
که دولتمردان به فکر حذف 
صفر، آن هم به تعداد چهار 

عدد از پول ملی بیافتند.

خبر

خبر

بانک مرکزی ایران به استناد »موافقتنامه 
تشــویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری 
بین دولت جمهوری اســالمی ایران و دولت 
پادشــاهی بحرین« مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۲۳، 
روز گذشــته اقــدام حقوقــی خــود علیه 
دولت بحرین به خواســته اســترداد وجوه 
سرمایه گذاری شده در بانک های آن کشور 

را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا،  بنابر اعالم بانک مرکزی، 
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت 
ذخایر ارزی کشــور از وظایف بانک مرکزی 

ایران برشمرده شده و این بانک از سال های 
گذشته که روابط سیاســی بین دو کشور در 
ســطح مطلوب ارزیابی می شــد، نسبت به 
ســرمایه گذاری در بانک های کشور بحرین 
مبادرت کرد. اما از زمان انعقاد توافق برجام 
که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به 
مخالفت با توافق مزبور واداشــت، مسئوالن 
وقت بانک ضمن پیش بینی  دورنمای روابط 
سیاســی، مبالغ معتنابهی از ســپرده های 
سرمایه گذاری خود را از کشور بحرین خارج 
کرده ولــی پس از قطع روابــط دیپلماتیک 

دولت بحرین در دی مــاه ۱۳۹۴، بانک های 
بحرینی از اســترداد مانده ذخایر ارزی این 
بانک اجتناب کــره و همکاری های بانکی را 
نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری های 
متعدد، حتی از اســتفاده از دارایی یاد شده 
به منظور پرداخت هزینه های مراســم حج 
و انجام امور بشردوســتانه و تأمین بخشی از 
هزینه های همه گیــری کرونا نیز خودداری 
کردند. بنابراین، به دلیل رویکرد سیاســی، 
مغرضانه و تبعیض آمیز دولت بحرین، طرح 
دعوای ســرمایه گذاری علیه دولت متعاهد 

)بحرین( براســاس »موافقتنامه تشویق و 
حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت 
جمهوری اســالمی ایران و دولت پادشاهی 

بحرین« در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
گرفت و از روز گذشــته اقدامــات حقوقی 

مربوط آغاز شد.

پول ایران در بحرین بلوکه شد

آغاز اقدامات حقوقی بانک مرکزی علیه دولت بحرین

سخنگوی گمرک به مهر خبر داد: 

تمام مرزهای ایران و افغانستان فعال هستند


