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  تشکیل وزارت بازرگانی 
منتفی شد

توســعه ایرانی -  
نمایندگان مجلس دیروز 
بار دیگر با طرح تشکیل 
وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانــی مخالفت کردند. طرح تشــکیل وزارت 
تجارت و خدمــات بازرگانی که پــس از رفع ایراد 
شــورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال 98 
جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون 
اجتماعی ارجاع شده بود، با توجه به نیاز به دو سوم 
آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد 

موافقت مجلس شورای اسالمی قرار نگرفت.
    

پیش بینی افزایش ۵۰۰ هزار 
تومانی حق مسکن کارگران

ایسنا -  یک کارشــناس روابط کار با تاکید بر 
اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش 
از ۲۰۰ هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای 
عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای 
کارگران تا رقم ۲.8 میلیــون تومان را جبران کند 
تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال 

۱۳99 جلب شود.
    

دالر سد مقاومتی را شکست 
توســعه ایرانی -  
قیمت دالر پس از مدت ها 
توقف در رقــم ۱۵ هزار و 
۶۰۰ تومان از اواخر هفته 
گذشــته، روندی افزایش یافت و دیروز وارد کانال 
۱۶هزار تومانی شــد .نرخ خرید هر دالر ۱۶ هزار 
تومان و فروش ۱۶ هــزار و ۱۰۰ تومان بود .قیمت 
خرید هر یورو نیز ۱۷ هزار و ۴۰۰  تومان و نرخ فروش 

آن ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان رسید. 
    

نیم سکه صد هزار تومان گران شد
توسعه ایرانی-  دیروز همزمان با رشد قیمت 
دالر در صرافی های بانکی و بــازار آزاد، قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز ۶ میلیون و 8۵9 هزار 
تومان قیمت خورد. تغییــرات قیمتی در قطعات 
کوچک تر سکه قابل مالحظه بود به طوری که نیم 
سکه با افزایش صد هزار تومانی قیمت به ۳ میلیون 
و ۵۵۰ هزار تومان رسید و هر ربع سکه نیز به قیمت 

یک میلیون و 98۳ هزار تومان معامله شد. 
    

افزایش 23 هزار واحدی 
شاخص بورس تهران

توســعه ایرانی -  
شاخص کل بورس اوراق 
بهــادار تهــران در پایان 
معامالت دیروز با افزایش 
۲۳ هزار و ۷۵ واحدی به رقم ۱ میلیون و ۴۳ هزار و 
۲9۲ واحد رسید .بورس اوراق بهادار تهران که این 
روزها در روند رکوردزنی و رو به رشد قرار دارد، دیروز 
هم در پایان معامالت با افزایش قابل توجه ۲۳ هزار 
و ۷۵ واحد به رقم ۱ میلیون و ۴۳ هزار و ۲9۲ واحد 

رسید.
دیروز همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 
افزایش ۵ هزار و ۴9۷ واحد به رقم ۳۲۴ هزار و 8۷8 
واحد رسید .ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
دیروز به بیش از ۳ هزار و 9۱۶ تریلیون تومان رسید.

    
نرخ سود در بازار بین بانکی به 

۱۸.۹۵ درصد کاهش یافت
توسعه ایرانی-  آمار بانک مرکزی از عملکرد 
کلی بازار بین بانکی ریالی در سال 98 نشان می دهد 
که میانگین نرخ سود در این بازار ۱8.9۵ درصد بوده 
است. همچنین در ســال 98 مجموعاً ۴۰ هزار و 
۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱8۶,888,۲۰۰ 
میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تــا ۲۳ درصد و با 

میانگین نرخ ۱8.9۵ درصد انجام پذیرفت.
در حقیقت آمار نشــان می دهد در سال 9۷ 
میانگین موزون نرخ سود ۱9.۷۲ درصد بوده که 
در سال 98 به ۱8.9۵ درصد رسیده است. نگاهی 
به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال 98 نشان 
می دهد بــه طور کلی روندی نزولــی بر این نرخ 

حاکم بوده است.
همچنین بررســی وضعیت ســپرده گذاری 
بانک ها در بازار بین بانکی حاکی از آن اســت که 
۵۱.۱۲ درصد کل معامالت در ســال 98 سهم 
بانک های مشــمول اصل ۴۴ با کمترین میزان 
ســود یعنــی ۱8.8۶ درصد بــوده و بانک های 
دولتی نیز ۲8.8۷ درصد کل معامالت را به خود 
اختصاص داده اند که میانگین نرخ سود آن ۱9.۰۶ 
درصد بوده است. همچنین ۱8.۵8 درصد حجم 
معامالت سهم بانک های خصوصی و ۱.۴۳ درصد 

نیز سهم موسسات اعتباری بوده است.

خبر اقتصادی
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زهرا علی اکبری

9۱ سال پیش و دقیقا در آخرین 
سال حیات احمدشاه قاجار بود که 
ریال جای تومــان را گرفت و واحد 
پول ملی کشــور رســما به ریال نه 
تومان تغییر کرد. و حــاال بعد از 9۱ 
ســال از آن روزها دولــت دوازدهم 
دوباره طرح بازگشت تومان و حذف 
ریال را کلید زد حذفی که نه در این 
دولت که در دولت سیزدهم اجرایی 

خواهد شد.
 بسیاری از کارشناسان می گویند 
زمــان، زمان مناســبی برای حذف 
صفرها نیســت و در صــورت ادامه 
تورم، صفرها در میان مدت بار دیگر 
میهمان اسکناس های ایرانی خواهند 

شد. برخی از این طرح به عنوان تیغی 
دو لبه یــاد می کنند کــه می تواند 
بحران اقتصاد ایران را تخفیف داده یا 

تشدید کند.
حســن روحانی، رئیس جمهور 
الیحه حذف ۴ صفر از پــول ملی و 
تغییر واحد پول ملی را در مرداد ماه 
سال گذشــته با قید یک فوریت به 
مجلس شورای اســالمی فرستاد تا 
پروسه قانونی رفرم پولی آغاز شود. 
رفرمی که با حذف و اضافاتی جدید 
همراه بود و از همان ابتدا هم مخالفان 
و موافقان زیادی را بــه صف کرد. از 
خداحافظی تلخ برخی از دوستداران 
ریال و انتقاد از جایگزین واحد پولی 
جدیدی که در مرداد ماه »پارســه« 
خوانده می شــد و امروز به »قران« 

تغییر نام داده است. البته عبدالناصر 
همتــی، رئیس کل بانــک مرکزی 
هرچند که صحبتی در مورد این که 
چرا پارسه، قران شــد نکرده است؛ 
اما دلیلش برای حذف چهار صفر را 
زیباتر چرخیدن واحد پولی در دهان 
مردم و البته استفاده بیشتر مردم از 
این واحد پولی به جای ریال خوانده 
است. به این ترتیب بعد از اجرای این 
طرح که پیش از این اعالم شده بود از 
سال ۱۴۰۲ اجرا می شود و به تازگی 
بازه زمانی ۲ تا ۵ سال برای اجرای آن 
در نظر گرفته شده است؛ هر۱۰.۰۰۰ 
ریال فعلی معادل یک تومان خواهد 

شد که برابر با ۱۰۰ قران.
طبق آنچــه در مجلس تصویب 
شده اســت:»با حذف چهار صفر از 

پول ملی، »ریال« به »تومان« تغییر 
می کنــد و بر اســاس الیحه اصالح 
ماده یک قانون پولی و بانکی کشور 
هر تومان معــادل ۱۰٫۰۰۰ریال و 
اَضعــاف آن »قران« خواهــد بود و 
هر تومان معــادل ۱۰۰ قــران آن 

می شود.«
بازگشت واحد فراموش شده

به ایــن ترتیــب بــا نام گذاری 
رســمی و تصویب آن در مجلس و 
شــورای نگهبان واحــد پولی ریال 
به طور رســمی در 9۱ ســالگی از 
معــادالت ایــران حــذف و مجددا 
»قران« فراموش شــده زنده شــد. 
ریال یک واژه با ریشــه اســپانیایی 
بود که نخستین بار، در سال ۱۳۰8 
برای نامیدن واحد پــول ملی ایران 

تصویب و در معادالت پولی کشــور 
جای باز کرد.

در حقیقت ریال در دوران پهلوی، 
۳ سال پس از تاج گذاری رضا شاه در 
ادبیات رسمی پولی کشور متولد شد 
و حیاتــش در دوران پهلوی و پس 
از پیروزی انقالب نیــز ادامه یافت. 
جالب اســت در حالی ریال از ایران 
می رود کــه در ســال ۱۳۰8 ریال 
جایگزین تومان شــده بــود و حاال 
»قــران« فراموش شــده دوباره به 

معادالت پولی بازگشته است.

مجبور بودیم
دکتر همتی، رئیــس کل بانک 
مرکــزی، در دفاع از ایــن الیحه در 
صحن علنی مجلس، بــدون اینکه 
رسما از لفظ اجبار در حذف صفرهای 
مزاحم ســخن بگوید؛ گفته است: با 
توجه به تورم مزمن پنج دهه  گذشته 
کارآیی ریال و دینار عمال از بین رفته 
و در جامعه عرف اصلی تومان است و 
افراد جامعه در مبادالت خود از این 
واحد اســتفاده می کنند و حتی به 
جای ۵۰ هزار تومان از لفظ ۵۰تومان 

استفاده می کنند. 
ما 8 میلیارد اسکناس در گردش 
داریم که ۵ میلیــارد از آن کمتر از 
۲ هزار تومان اســت و بــا این تغییر 
سکه های یک و دو تومانی را به جریان 
می اندازیم؛ در حال حاضر ســاالنه 
یک میلیارد اسکناس امحا می کنیم 
که هزینه ســالیانه آن ۴۰۰ میلیارد 

تومان است.
وی در عیــن حــال تاکید کرده 
که »حفــظ حیثیت ظاهــری پول 
ملی بســیار مهم اســت،« در حال 

حاضر پــول ملــی بــا دالر و یورو 
بســیار اختــالف دارد و رابطه پول 
ملــی بــا دالر  ۰.۰۰۰۰۰۶ اســت 
 که رابطه بســیار ضعیفــی در دنیا 

محسوب می شود. 
حذف صفرهــا از پــول ملی به 
احیای مســکوکات کمک می کند، 
در حال حاضر سرانه اسکناس ۱۰۲ 
است و این سرانه درباره مسکوکات 
بــه ۲۶ می رســد؛ در حالی کــه در 
کشــورهای دیگر  سرانه مسکوکات 

حتی سه رقمی است.

وی حتی این موضوع را که اغلب 
کارشناســان حذف صفرها را دلیلی 
برای گذر از تورم می دانند رد می کند 
و معتقد است: »تورم این طرح اثری 
بر تورم ندارد و تــورم در این مقوله، 
علت است نه معلول، یک سال است 
در کمیســیون اقتصادی درباره این 
موضوع بحث و بررســی می شــود 
و از آنجایــی که تســهیل مبادالت 
بازرگانی از وظایف اصلی بانک مرکزی 
اســت بنابراین یکی از ملزومات این 
تسهیل گری نظام پرداخت و یکی از 
مهمترین آن نیز اسکناس و مسکوک 
اســت. در همیــن حــال تعویض 
اســکناس ها امری تدریجی خواهد 
بود و هر دو واحد پول به موازات هم 
در جامعه استفاده می شوند تا بهتر 

مورد پذیرش مردم قرار گیرد.«
روالی که همچنــان منتقدان و 
موافقان خاص خودش را دارد و هنوز 
قطعی نیست که این طرح با چه اما و 
اگرهایی مواجه شود و اصال این طرح 
تجربه شده در کشــورهای دیگر در 

کشور ما نیز اثرگذار هست یا خیر. 

کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی« درباره حذف چهار صفر نظر دادند

صفرهایاسکناسهابهسالمتبدرقهمیشوند؟
کاری خوب اما...

محمدرضا پورابراهیمی/ نماینده مجلس  
ما امروز در حوزه سیاســت های پولــی و ارزی، بانک 
مرکزی را داریم که به جای استقالل از قوه مجریه و دولت ها، 

دنباله روی سیاست ها و تصمیمات دولت هاست و استقاللی ندارد. وقتی بانک مرکزی 
از سیاست های دولت تبعیت می کند و نحوه رفتار آن در حوزه سیاست های پولی و 
ارزی به گونه ای است که صفر تولید می شود قطعاً حذف چهار صفر کاری بیهوده است 
بنابراین بانک مرکزی باید طوری سیاستگذاری کند که منجر به تولید صفر یا همان 
تورم نشود.حذف چهار صفر در رویکرد شکلی یعنی ساده سازی اعداد و ارقام که کار 
خوبی هم است؛ اما از نظر محتوایی اشکاالت اساسی دارد.حذف چهار صفر از پول ملی 
هیچ تأثیری بر قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پولی ملی ندارد و مطرح شدن حذف 

صفر در این دولت از حوزه تورمی و سیاست های ارزی بانک مرکزی ناشی می شود.

نه مثبت نه منفی
محسن کوهکن/ نماینده مجلس 

مشکل اقتصاد ایران ناشــی از بحث تورم است. اولین 
پرسشی که مطرح می شود این که حذف چهار صفر از پول 

ملی تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد یا خیر که قطعاً پاسخ منفی است. حذف این چهار 
صفر تنها آثار روانی بر جامعه خواهد داشت و آثار روانی غیرکارشناسی این موضوع 
عمدتاً به فرهنگ عمومی مردم برمی گردد. موافقان اجرای این طرح مطرح می کنند که 
ما در حال حاضر در معامالت تجاری و اقتصادی چیزی به عنوان ریال نداریم و بنابراین 
باید مبنا را بر قیمت واقعی قرار دهیم اما در مقابل، مخالفان به ویژه مرکز پژوهش های 
مجلس عنوان می کنند که این کار هزینه  هایی به کشور تحمیل می کند و تأثیری هم بر 
اقتصاد ندارد. به نظر می رسد حذف چهار صفر از پول ملی صرفاً یک عملیات حسابداری 
است و انجام آن  نه مثبت و نه منفی است لذا باید بحث و بررسی هایی در این خصوص 

صورت گیرد و اگر منافع آن بر مضراتش چربید درنهایت اجرایی شود.

موضوعیتی ندارد
حسین صمصامی/ سرپرست اسبق وزارت اقتصاد 

حذف صفر از پول ملی در برخی کشــورهای دنیا 
تجربه شــده اما بیشتر در کشــورهایی بوده که تورم 

بسیار باالیی داشتند و مردم در مبادالت تجاری خود با مشکل مواجه بودند. 
گرچه »حذف چهار صفر از پول ملی« عملیات پرداخت ها و حســابداری را 
تسهیل می کند؛ اما در شــرایطی که حجم نقدینگی ما بیشتر از ۲۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان بوده و تنها ۵۰هزار میلیارد سکه و اسکناس در دست مردم است 
عماًل موضوعیتی ندارد ضمن اینکه عمده معامالت مردم هم اکنون از طریق 
درگاه های الکترونیکی و کارت های اعتباری انجام می شود. این کار مستلزم 
اصالحات اسکناس است و هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند، عالوه بر 
این مردم هم در تطبیق معامالت خود با این موضوع دچار مشکالت عملیاتی 

و ذهنی خواهند شد. 
با توجه به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط موجود اقتصاد ایران 
اولویتی ندارد لذا اجرای این طرح می تواند یک ذهنیت منفی در مردم ایجاد 
کند .این کار درصورتی ضروری اســت که ما به یک شرایط باثبات در اقتصاد 
رسیده باشیم و چهار صفر هم مبادالت و معامالت مردم را مختل کرده باشد 
اما اقتصاد ما به چنین شرایطی نرسیده و بنابراین این کار ضرورت ندارد. اگر 
در شرایط تورمی امروز چهار صفر را حذف کنیم اما نقدینگی همچنان به رشد 
خود ادامه دهد و هیچ فکری هم برای رشد مثبت سرمایه گذاری و اقتصادی 
نکرده باشــیم درنهایت این دفعه، پول ملی ما با ســرعت بیشتری تضعیف 

خواهد شد.

خطر افزایش قیمت ها 
علیرضا مقتدایی / کارشناس

اینکه حذف چهار صفر از پول به طور مستقیم بر تورم اثر 
ندارد یک عبارت صحیح است اما مطلق نیست. بر اساس 

تعریف، »تورم« افزایش پی در پی قیمت هاست و نمی توان گفت در یک مقطع و فقط به 
دلیل گرد کردن ارقام به سمت باال، افزایش قیمت ها پیش بیاید و در نهایت تورم بوجود 
خواهد آمد. بعد از اجرای این طرح  یک جهش قیمت در یک مقطع زمانی کوتاه اتفاق 
می افتد که البته تورم نیست و محاســبات آن هم قابل انجام است، اما مشکل اساسی 
انتظارات تورمی است. تغییر واحد پول می تواند بر انتظارات تورمی و افزایش قیمت ها 
اثرگذار باشد و باعث افزایش پی در پی قیمت ها شود که دیگر در آن مرحله در مفهوم 
تورم جای می گیرد.  نگرانی جدی و قابل تاملی هم هست، باید قیمت ها کنترل شود و 
مهم تر از آن از طرف عرضه کاالها و خدمات باید افزایش قیمت ها کنترل شود .در اجرای 
این طرح به هیچ وجه کنترل دستوری قیمت ها و یا با بازرسی ها و کنترل های این چنینی 
چیزی عاید کشور نخواهد شد،  من به تجربه دیده ام هر زمان که با نظام های دستوری 
وارد کنترل قیمت ها شدیم فقط به تغییر ارزش نسبی کاالها و خدمات انجامیده و تغییر 
ارزش نسبی کاالها و خدمات به طور دستوری، خود محرک یک تورم جدید بوده است 
. البته ناگفته پیداست که در زمانی که تورم ۴۰ درصدی دارند به اصالح واحد پول ملی 
اقدام نمی کنند. مگر اینکه شرایط ثبات قیمت ها برای دوره گذار اندیشیده و مکانیزم آن 
کامال برای طول دوره انتقالی تعریف شده باشد. همچنین نقش بازیگران این صحنه کامال 
شفاف و تعریف شده باشد به عبارت دیگر در کنار تصویب این قانون به الزامات آن و زمان 
اجرایی شدن آن هم توجه شود وگرنه دیری نخواهد پایید که اثر این اصالح واحد پول از 

بین خواهد رفت و می تواند آثار ناخواسته ای را هم به همراه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهمترین سیاست پولی، مهار تورم اســت، گفت: علی رغم کاهش درآمدهای نفتی 
تحت تاثیر تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت، وضعیت ذخایر اسکناس ارزی کشور مناسب و در تاریخ کشور بی سابقه 
است. به گزارش »توسعه ایرانی« به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه »نظام بانکی و جهش تولید« که با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری، مدیران عامل بانک ها و اعضای هیات عامل در بانک مرکزی برگزار شد، اقدام ها و دستاوردهای بانک 
مرکزی در حوزه های »سیاست پولی«، »اعتباری«، »ارزی« و »نظام های پرداخت« را تشریح کرد. وی گفت: این دستاوردها 
با تالش مجموعه نظام بانکی و در سایه سیاست گذاری صحیح بانک مرکزی به دست آمده است و در صورتی که از نظام بانکی 
حمایت شود، دستاوردهای بزرگتری در آینده شاهد خواهیم بود.   همتی به دستاوردهای حوزه سیاست  های پولی بانک مرکزی 
پرداخت و گفت: مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن بوده است و این دستاورد علی رغم شرایط تحریم و وضعیت 
خاص فروش و قیمت نفت به دست آمده است. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک محور بودن 
اقتصاد باید اصالح شود، تصریح کرد: درحال حاضر مانده تسهیالت بانکی دو هزار میلیارد تومان است 
که نزدیک 9۰ درصد تامین مالی کشور به حساب می آید و خوشبختانه اقبال خوبی به  بازار سرمایه 
شده است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.  وی افزود: البته در بازار سرمایه 
مســئوالن باید اقدامات احتیاطی الزم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناسب شاهد رشد 

مطمئن و منطقی آن باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: یکی از راهکارهای پیشــنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو، اخذ 
مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از در کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب 
نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم. به گزارش »توسعه ایرانی« به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رضا رحمانی به خودروسازان دستور داد امسال با تمام قوا و با افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه، میزان تولید 
خودرو را در ســال 99 به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برســانند. وزیر صمت با فراخواندن مدیران دو خودروساز 
بزرگ کشور تاکید کرد: خودروسازان کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی 
هستند ضمن اینکه باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیســت و منافع چه کسانی از این اتفاق 
تامین می شود که به آن دامن می زنند؟ رحمانی با اشاره به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی 
کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در 
شاخص های کمی و کیفی تعیین کرده اند و وزارت صمت برای تامین حقوق مردم با کسی تعارف 
ندارد. رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث 
راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را 
پیگیری می کند و حتما جلو هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف 

خواهیم کرد.

خبرخبر

رحمانی: خریداران خودرو آماده پرداخت مالیات باشندهمتی: وضعیت ذخایر ارزی ایران بی سابقه است


