
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کریمباقریویکتصمیمسرنوشتساز

دوراهی مرد ساکت! 

فرماندارازگازگرفتگی7تنخبرداد؛

ریزش معدن در روستای 
»سرتیتان« گیالنغرب

یادداشتیدربابچاپناکتابها

 شیوع مفرط 
 »خود نویسنده پنداری« 

در کشور

پرداختیکماهحقوق،
دوایدردکارگراننیست

هفت تپه در دور تازه 
معوقه ها و اعتراضات

 طرح سؤال 
 از رئیس جمهور 

کلید خورد

دسترنج 4

آدرنالين 7

دسترنج 4

کتاب 8

سياست 2

جهان 5

پیروزیپوتینوموافقت78درصدیمردم
بااصالحاتقانوناساسیروسیه

ابقای تزار تا 2036

شهرنوشت 6

پسازنیمقرنفعالیتهنری؛

سيروس گرجستانی، 
درگذشت

قیمت  2000  تومان  /   شماره 553        شنبه 14 تیر   1399  /   12  ذی القعده 1441  / 4 ژوئیه   2020

رشد نقدینگی هشداردهنده شده است

وئالیی  چقدر با ونز
یم؟ شدن فاصله دار

چرتکه 3

جهش های هر روزه شــاخص بورس در کنار جهــش قیمت طال، 
دالر، خودرو و مسکن پدیده عجیب این روزهای بازار ایران است. حاال 
شــاخص بورس از یک میلیون و 600 هزار واحــد عبور کرده و قیمت 
سکه طال به مرز 9 میلیون تومان رسیده است. از آن سمت دالر در بازار 
آزاد تا 20 هزار تومان معامله شده و قیمت هر مترمربع مسکن تهران 
در خرداد ماه از 17 میلیون تومان عبور کرده است. جهش قیمت ها در 
بازار در شرایطی رخ می دهد که تقاضای چندانی برای آنها وجود ندارد 
و بازاری ها از رکود ســنگین معامالت می گویند و بورس بازها معتقد 
هستند که سهام شرکت ها بدون پشــتوانه تولید رشد می کند. آنها از 
کارخانه هایی می گویند که فقط یک سوله تعطیل یا زمین فنس کشی 

هستند، اما ارزش سهامشان روز به روز رشد می کند. 
اقتصاددانــان معتقدند که در پشــت صحنه این اتفاقات، رشــد 
خطرناک نقدینگی به جریان افتاده است و اگر زودتر این جریان مهار 

نشود اقتصاد ایران ونزوئالیی می شود. 
حجمنقدینگیدرآستانهخطر

حجم نقدینگی تا سال 96 به رقم 1500 هزار میلیارد تومان رسیده 
بود و حاال تنها ظرف سه سال این میزان نقدینگی در آستانه دو برابر شده 
قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی 
کشور تا پایان بهار امسال به 2651 هزار میلیارد تومان رسیده است که 
این رقم نسبت به بهار سال 98 معادل 33.9درصد رشد داشته است.  
مسعود نیلی، اقتصاددان در یادداشتی پیش بینی کرده است که حجم 
نقدینگی تا پایان سال 99 به حدود 3000 هزار میلیارد تومان برسد و 
با دو برابر شدن حجم نقدینگی فقط ظرف سه سال شرایط خطرناکی 

برای اقتصاد کشور ایجاد شده است که...
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