
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: علی رغم دستور 
معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر واگذاری 
ارز نیمایی به ایرالین ها، بانک های عامل از اجرای آن طفره 

می روند.
درباره  مهر  با خبرنگار  در گفت وگو  اسعدی سامانی  مقصود 
کاهش نرخ بلیت هواپیما در مهرماه گفت: نرخ گذاری بلیت هواپیما 
تابع نرخ ارز است و اگر ارز کاهش نیابد، قیمت بلیت هواپیمانیز 

کاهش نخواهد یافت.
وی افزود: دولت تصویب کرده تا نرخ ارز شرکت های هواپیمایی 
شرکت های  گذشته  ماه  باشد.  »نیما«  سامانه  نرخ  اساس  بر 
خواهان  شهرسازی،  و  راه  وزیر  از  درخواستی  طی  هواپیمایی 
تخصیص ارز بر اساس نرخ سامانه »نیما« به ایرالین ها بودند و 
وزیر راه نیز طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درخواست 
آنها را مطرح کرد که معاون اول رئیس جمهور بر اساس درخواست 
وزیر راه و شهرسازی، به بانک مرکزی دستور داد تا ارز مورد نیاز 
بخش حمل و نقل در همه شقوق آن از جمله حمل و نقل هوایی 
بر اساس نرخ سامانه »نیما« باشد اما متاسفانه ارز نیمایی تاکنون 

تعلق نگرفته است.
این  به  انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی در پاسخ  دبیر 
پرسش که چرا نرخ ارز تخصیصی به ایرالین ها بر اساس سامانه 
»نیما« نیست، گفت: بانک ها چندان مایل نیستند دستورالعمل 
معاون اول رئیس جمهور اجرایی شود و به بهانه های مختلف از 
جمله اینکه باید از سازمان هواپیمایی کشوری معرفی نامه بیاورند، 

اجرای آن را به تعویق انداخته اند.
شیطنت پتروشیمی ها برای فروش ارز در سامانه نیما 

وی ادامه داد: شرکت های پتروشیمی و مانند آنها که قرار است 
در سامانه »نیما« ارز عرضه کنند، بر اساس دستورالعمل این 
سامانه تا ساعت ۱۶ می توانند ارز دریافتی خود را در این سامانه 
به فروش برسانند ولی عمالً تا این ساعت اجرای آن را به تعویق 
می اندازند تا درخواست شرکت های هواپیمایی برای خرید ارز از 
سامانه »نیما« بی پاسخ بماند. بارها ایرالین ها درخواست خود را در 
سامانه »نیما« اعالم و حتی مبلغ ریالی آن را هم واریز کرده اند اما 

ارز مورد نیاز تعلق نگرفته است.
به گفته اسعدی سامانی، دولت باید برای بهبود سازوکار عرضه 
شرکت های  بیاندیشد.  راهکاری  نیما  سامانه  در  ارز  فروش  و 
هواپیمایی نمی توانند از این سامانه ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مشکل ایران ایر شدیدتر است
قوانین،  اساس  بر  گفت:  نیز  دولتی  ایرالین های  درباره  وی 
هواپیمایی جمهوری اسالمی )هما( نمی تواند از بازار آزاد ارز تهیه 
کند. از سوی دیگر، ارز دولتی به بخش حمل و نقل تعلق نمی گیرد 

ایرالین های  اگر  دارد.  اختصاص  اساسی  کاالهای  به  فقط  و 
غیردولتی به سختی ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، 
هما اجازه انجام چنین کاری را ندارد در نتیجه مشکل ایران ایر از 

بقیه ایرالین ها شدیدتر است.
بدهی ۱۶ میلیون دالری شرکت های هواپیمایی به 

فرودگاه نجف
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه به دلیل مشکل 
ایرالین ها در تهیه ارز، پرداخت بدهی های خود به فرودگاه های 
افزود:  انداخته اند،  تعویق  به  را  از جمله فرودگاه نجف  خارجی 
ایرالین های ایرانی ۱۶ میلیون دالر به فرودگاه نجف بدهی دارند 
که اگر تسویه نشود، امکان انجام پروازهای اربعین به این فرودگاه 

وجود ندارد و ممکن است لغو شود.
اسعدی سامانی ادامه داد: از رقم مذکور، ۶ تا ۷ میلیون دالر  

مربوط به بدهی ایران ایر به فرودگاه نجف است.
برخی سایت ها، بلیت را با ربات می خرند، گرانتر می 

فروشند

وی درباره ادعای ایران ایر مبنی بر فروش گرانتر بلیت هواپیما 
در سایت های فروش آنالین بلیت گفت: برخی سایت های فروش 
آنالین بلیت هواپیما از طریق ربات به سایت های شرکت های 
هواپیمایی و بخش ای بوکینگ آنها وارد شده و صندلی ها را به 
قیمت مندرج در سایت ایرالین ها، خریداری کرده و به قیمت 

باالتری در سایت خود به فروش می رسانند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی یادآور شد: مردم نیز به آرم و 
لوگوی ایرالین مربوطه که در سایت فروش درج شده، اعتماد و با 

همان قیمت سایت ها خریداری می کنند.
بلیت  آنالین  فروش  سایت های  کرد:  تأکید  سامانی  اسعدی 
هواپیما کارکرد دوگانه دارند؛ از طرفی به افزایش فروش ایرالین ها 
کمک می کنند اما از سوی دیگر نرخ ها را دستکاری کرده و باعث 
زیان مردم می شوند. برخی نرخ هایی که سایت های فروش آنالین 
بلیت ارائه می کنند، قیمت شرکت ها نیست؛ از مردم می خواهیم تا 

از سایت های اصلی ایرالین ها بلیت خریداری کنند.
وی درباره تعیین قیمت بلیت پروازهای اربعین تصریح کرد: در 

سال جاری مانند اربعین سال گذشته برای پروازها برنامه ریزی 
کرده ایم و تصمیماتی اخذ شده است که این هفته اعالم خواهد 

شد.
این فعال صنفی صنعت حمل و نقل هوایی ادامه داد: نرخ ها در 
انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی به تصویب رسیده و باید به 

تائید مدیران شرکت ها برسد.
اسعدی سامانی درباره قیمت امسال گفت: سقف نرخ بلیت 
پروازهای اربعین امسال از سال گذشته باالتر است. پارسال قیمت 
بلیت، با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه شد و امسال قرار است با 
نرخ ارز سامانه »نیما« که حدود ۸۰۰۰ تومان است، پروازهای 

اربعین نرخ گذاری شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش بلیت پروازهای 
اربعین در سال جاری، افزایش خدمات فرودگاهی در عراق است 
چون امسال فرودگاه های عراق از وزارت حمل و نقل این کشور 
منفک شده و به زیرمجموعه نخست وزیری عراق ملحق شده اند که 

این نهاد، نرخ خدمات فرودگاهی را افزایش داده است.

اقتصادی 5

 معاون وزیر کار: 

جزئیات توزیع سبد حمایتی هنوز مشخص نیست

ایرنا- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تهران- 
گفت: جزئیات طرح توزیع سبد حمایتی برای مردم و زمان اجرای آن هنوز 

مشخص نشده است.
»احمد میدری« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: 
طرح توزیع سبد حمایتی میان مردم مصوب شده اما هنوز شیوه اجرای آن تعیین 

نشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشموالن دریافت این سبد مشخص شده اند، گفت: 
هنوز مشخص نیست که چند دهک مشمول دریافت سبد حمایتی می شوند و 
اینکه قرار است در قالب اجرای طرح توزیع سبد حمایتی چه کاالهایی در اختیار 

مردم قرار بگیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: باید تمامی زوایای 
اجرای این طرح بررسی و سپس اجرایی شود اما تا این لحظه نحوه توزیع سبد 

حمایتی مشخص نشده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این »انوشیروان محسنی بندپی« سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد حمایتی تا پایان شهریور خبر داده و 
گفته بود: یکی از طرح های ما برای حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی 
توزیع سبد حمایتی است که در نظر داریم این سبد به هشت دهک اختصاص یابد.

همچنین پانزدهم شهریور ماه »محمد باقر نوبخت« رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور درباره برنامه دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر اعالم کرد: دولت 
پنج بسته حمایتی از برنامه جامع مقابله با تحریم ها را تدوین کرده که نخستین 

بسته آن مربوط به تامین کاالهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم است.
وی گفت: این بسته مشمول مایحتاج عمومی، دارو و نهاده های کشاورزی است 
که بر این اساس ۱۳ میلیارد دالر برای 25 قلم کاالی اساسی و مورد نیاز مردم با 

ارز 42 هزار ریالی تا پایان امسال اختصاص داده می شود.
نوبخت افزود: بسته دیگری نیز برای اقشار کم درآمد تهیه شده و بسته هایی نیز 

برای حمایت از حقوق بگیران، تولیدکنندگان و پیمانکاران در دست تهیه است.
وی اظهار داشت: برخی از این بسته ها در شورای هماهنگی اقتصادی سه 
قوه مطرح و مواردی نیز در این شورا تصویب شده است که با تاکید رهبر معظم 
انقالب، مصوبات این شورای عالی برای همه دستگاه ها و بخش ها الزم االجراست.

هشدار رییس سازمان حمایت درباره »تبلیغات 
اغواگرانه سودجویان«

تهران- ایرنا- رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
درباره »افزایش تبلیغات اغواگرانه واحدهای تولیدی سودجو برای پوشش 

هزینه های سربار و غیرمتعارف« هشدار داد.
به گزارش شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، »محمود نوابی« در دو نامه 
جداگانه به رییسان سازمان های استاندارد ایران و غذا و دارو، بر نظارت ویژه این 

نهادها بر کیفیت اقالم مصرفی مردم تاکید کرد.
وی از رییس سازمان ملی استاندارد ایران خواست بررسی کمی و کیفی اقالم 
مصرفی مردم بویژه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی با اولویت پیشگیری از کاهش 

کیفیت، کم فروشی و اجتناب از اغوای مصرف کنندگان به طور ویژه اعمال شود.
در این نامه آمده است: عرضه محصوالت با نشان سیب سبز اما قیمت های 
از سوی برخی  واقع  تبلیغات خالف  یا  با محصوالت مشابه  باالتر در مقایسه 
واحدهای تولیدی سودجو برای پوشش هزینه های سربار و غیرمتعارف افزایش 

یافته است.
وی همچنین در نامه ای به رییس سازمان غذا و دارو نظارت ویژه این سازمان 
بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی با اولویت رعایت ضوابط و معیارهای پروانه های 
ساخت و بررسی موارد جدید مندرج از جمله برخورداری از »ویتامین دی«، »امگا 
۳ و سهم آن در کل محصول«، »صد درصد طبیعی« و »فاقد پالم« را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان حمایت چندی پیش به ایرنا اعالم کرد: سامانه ۱24 
به صورت شبانه روزی پاسخگویی مصرف کنندگان است؛ همچنین ناظران افتخاری 

سازمان با شماره شناسایی مشخص، بر عملکرد بنگاه های اقتصادی نظارت دارند.
هموطنان می توانند هرگونه تخلف مانند فقدان برچسب قیمت، گرانفروشی و 

احتکار را به سامانه ۱24 اطالع دهند. 

عقب نشینی نرخ ارز و سکه در بازار آزاد تهران
تهران- ایرنا- بازار آزاد ارز و سکه تهران هفته پایانی شهریور ماه را با عقب 
نشینی نرخ ها آغاز کرد به شکلی که بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید روز شنبه با هفت هزار تومان کاهش به چهار میلیون و 40۱ 

هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هر قطعه نیم سکه نیز در بازار تهران ۱۰ هزار 
تومان کاهش داشت و 2 میلیون و 9۳۰ هزار تومان به فروش رفت و سکه گرمی با 

کاهش ۱۰ هزار تومانی ۶22 هزار تومان به خریداران عرضه شد.
نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و 55 هزار تومان و 
هر ربع سکه یک میلیون و ۱۰2 هزار تومان در زمان تهیه گزارش ارزش داشت که 

نسبت به پایان معامالت روز پنجشنبه گذشته تغییری نشان نمی دهد.
فعاالن بازار، علت بخشی از این افت قیمت ها را نزدیک شدن به ایام تاسوعا و 
عاشورای حسینی حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و کاهش تقاضا در بازار می 
دانند، هرچند که کاهش نرخ دالر در بازار آزاد و بهای هر اونس در بازارهای جهانی 

نیز بر آن اثر داشته است.
همچنین در بازارهای جهانی امروز هر اونس طال ۶۳ سنت کاهش داشت و به 
یکهزار و ۱9۳دالر و ۷۶ سنت رسید؛ با این حال هر گرم طالی خام ۱۸ عیار با 

افزایش ناچیز4۶۰ تومان، به ارزش ۳۷5 هزار و ۷۳۰ تومان قیمت خورد.
عالوه براین در بازار آزاد تهران صرافی ها هر دالر آمریکا را حدود ۱۳ هزار و ۷۳5 
تومان و هر یورو را ۱5 هزار و 9۶5 تومان به خریداران عرضه می کنند که نسبت به 

پنجشنبه گذشته ) 22 شهریور( اندکی کاهش دارد.
براساس سامانه نظارت ارز )سنا( که برآیند معامالت ارزی در صرافی ها و سامانه 
ارزی نیما است، میانگین فروش هر یورو تا ساعت ۱5 امروز به 9 هزار و ۷۷9 تومان و 
هر دالر به ۱۳ هزار و 2۳۷ تومان رسیده و بهای هر یوآن چین یکهزار و 2۰۳ تومان 

و هر درهم امارات 2 هزار و 4۷4 تومان ثبت شده است.
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جلسه صادرکنندگان با نهاوندیان
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه صادرکنندگان میوه امروز درباره پیمان سپاری با معاون اقتصادی رئیس جمهور جلسه دارند، گفت: گمرک اجازه داد میوه و سبزی های مانده در بنادر صادر شود. سید رضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر 
درباره آخرین وضعیت توقف صادرات محصوالت میوه و سبزی به دلیل امتناع صادرکنندگان از پیمان سپاری، اظهارکرد: هنوز بحث پیمان سپاری حل نشده و قرار است ما امروز نشستی با محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در این زمینه داشته 

باشیم. وی درباره سرانجام محصوالتی که اواخر هفته گذشته بدلیل امتناع صادرکنندگان از پیمان سپاری در گمرک مانده بودند، گفت: گمرگ اعالم کرد صادرکنندگان فعال تعهد محضری ندهند و کاالهای خود را صادر کنند تا روز شنبه تکلیف مشخص شود.

نرخ پروازهای اربعین باارز بازارثانویه

قیمت بلیت هواپیما تابع نرخ ارز است
اخبار

 »نقدینگی« متهم ردیف اول مشکالت اقتصادی؛ چه باید کرد
    تهران- ایرنا- نقدینگی ماههاست متهم ردیف اول بسیاری از مشکالت 
اقتصادی و در صدر آن نوسان های ارزی است، معضلی که به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی بیش از هرچیز از ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه 

برداشت آنها ناشی می شود.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس علم اقتصاد به مجموع پول و 
شبه پول یعنی سپرده های بانکی، »نقدینگی« گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی 
بیشتر شود، تقاضا برای کاال و خدمات بیشتر می شود، اما به دلیل آنکه در کوتاه مدت 
عرضه کاال و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای 

سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، 
تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کاال، افزایش قیمت ایجاد 

کرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند.
واقعیت اینکه در سال های گذشته سعی شده بود تا با حبس پول در قالب »شبه 
پول« در شبکه بانکی از آثار مخرب آن بر اقتصاد و بویژه تورم جلوگیری شود، اما آمار 
جدید بانک مرکزی نشان می دهد که جذابیت بازدهی سرمایه در بازارهای ارز و سکه 
سبب شده تا بخشی از شبه پول به پول تبدیل شود که در ماه های آینده آثار آن را بر 

رشد تورم مشاهده خواهیم کرد.
بر پایه آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه حجم نقدینگی به ۱۶ تریلیون و 22 هزار 
و 5۰۰ میلیارد ریال رسید که از ابتدای امسال 4.۷ درصد و در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال 2۰.۱ درصد رشد داشته، یعنی درصد رشد آن نزدیک به نرخ سودی بوده که 

بانک ها با رعایت نکردن مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می کنند.
طبق این آمار، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان تیرماه به عدد 2 هزار و ۱49 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و سهم شبه پول به ۱۳ تریلیون و ۸۷۳ هزار و 4۰۰ 
میلیارد ریال رسیده، اما مهمتر از این اعداد، میزان رشد این دو شاخص است که 
نشان می دهد در یکسال منتهی به تیرماه حجم پول در مقایسه با شبه پول رشد 

بیشتری داشته است.
بنابراین پول نقد در دست مردم ظرف این یکسال ۳4.۷ درصد افزایش یافته، در 

حالی که سپرده های بانکی رشد ۱۸.۱ درصدی داشت.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که افزایش آهنگ رشد پول در مقایسه با شبه 
پول، زنگ خطری برای بازارهای موازی است، زیرا حرکت نقدینگی سیال چنانچه 

برنامه ریزی شده و هدفمند نباشد، مخرب خواهد بود.
به دلیل اهمیت این موضوع، رهبر معظم انقالب هفتم شهریور ماه جاری در دیدار 
اعضای هیات دولت با ایشان، از اهمیت »مدیریت نقدینگی« و »نظارت بر بانک ها« 

سخن گفتند و تاکید کردند که »افزایش نقدینگی و رها کردن آن خطاست«.
 ناممکن بودن حبس بلندمدت نقدینگی در بانک ها

برخی کارشناسان بانکی پیشنهاد کرده اند برای جلوگیری از تبدیل شبه پول به 
پول و حبس نقدینگی در شبکه بانکی، به صورت موقت نرخ سودهای بانکی افزایش 
یابد، اما کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره 
به ایرنا گفت: نمی توان به اتکای نرخ سود باال، نقدینگی را در نظام بانکی حبس کرد.

به عقیده وی، وقتی بازارهای موازی سوددهی باالتری داشته باشند، سپرده گذار 
حاضر است چند درصد خسارت یا جریمه به بانک بپردازد و در مقابل سرمایه خود را 

به سمت طال، سکه، ارز و مسکن ببرد.
بانک مرکزی اوایل شهریور ماه، به بانک ها و موسسه های اعتباری اجازه داد حساب 
هایی که از تاریخ 2 شهریور ۱۳9۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳9۶ منعقد کرده اند، به مدت یک 

ماه با شرایط پیشین تمدید کنند.
بهمن ماه پارسال نیز نظام بانکی برای جذب نقدینگی اجازه افتتاح حساب های ویژه 
با نرخ سود 2۰ درصدی را یافت تا از سرازیر شدن سرمایه ها به بازار ارز جلوگیری 
کند؛ با اینکه از این محل ظرف 2 هفته 2۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد، 

اما این سیاست هم راهگشای بازار ارز نشد.
نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یکساله ۱5 درصد است، 
اما بانک مرکزی هم به این امر واقف است که نرخ در شبکه بانکی رعایت نمی شود 

و بسیاری از بانک ها بویژه آنهایی که از نظر ترازنامه و صورت های مالی در شرایط 
نامتعادلی قرار دارند، حاضرند برای جذب پول، سودهایی باالی 2۰ درصد هم بدهند 

که البته به میزان سرمایه مشتری بستگی دارد.
به گفته مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی، تراز نبودن حساب 
ها و صورت های مالی بانک ها و همچنین حجم باالی اضافه برداشت آنها از بانک 
مرکزی سبب تشدید ضریب فزاینده نقدینگی شده و در نتیجه شرایط به گونه ای 
است که نمی توان از ابزار نرخ سود سپرده برای مهار تورم و نقدینگی در ایران بهره برد.

** توانایی دولت برای مهار رشد نقدینگی
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفته است در شرایطی که 9۰ درصد تامین 
مالی بخش اقتصاد بر دوش بانکهاست، اعمال سیاست های انقباضی پولی، قیمت 
تمام شده پول را در بانک ها افزایش داده و آنها را به بانک مرکزی بدهکارتر می کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعمال سیاست های انقباضی پولی در سال 9۳ را 
یکی از علل بدهکاری بانکها به بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: وقتی نرخ سپرده 
قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به ۱۳.5 درصد رسید، بانک های دولتی بابت سپرده 
قانونی نزد بانک مرکزی بدهکار شدند و پول ها محبوس شد و بانک  های خصوصی که 

سپرده های بلند مدت جذب می کردند، ازاین بابت دچار خسارت شدند.
به عقیده وی، سال 9۳ بانک مرکزی 55 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی اضافی را 
به شبکه بانکی تحمیل کرد که در نتیجه آن در سال های 9۳ و 94 قدرت تسهیالت 

دهی بانک ها کاهش یافت در حالی که نرخ سود سپرده ها ثابت بود.
قاسمی گفت: بانک ها سپرده های بلند مدت با نرخ های مدت دار باز می کنند، اما 
بعد از یک ماه سپرده ها برای مشتری قابل دریافت است که باید برای آن چاره اندیشی 
کرد. به گفته این مدیر بانکی، اکنون بانک ها با نرخ ۱5 درصد سپرده جذب می کنند و 
با حداکثر نرخ ۱۸ درصد تسهیالت می دهند که دارای اشکال است و قیمت تمام شده 

پول را در بانک ها باال می برد و قدرت رقابت را کاهش می دهد.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دولت هشتم ) ۸4- ۱۳۸۰( نیز بر 
این باور است که دولت می تواند با جلوگیری از رشد دارایی های مسموم بانک ها، 
با رشد نقدینگی مقابله کند. به گفته این صاحب نظر پولی و بانکی، ناترازی در منابع 
و مصارف بانکی سبب شد تا بانک ها مجبور باشند برای ادامه فعالیت خود از بانک 
مرکزی اضافه برداشت کنند و این پدیده به یک رویه برای بانک ها تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی درحالی به یک روش 
سیستماتیک درآمده و در تمام بانک ها وجود دارد، که این برداشت ها فقط باید در 

موارد خاص انجام شود.
 دولت بدهکارتر است یا بانک ها

برپایه آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت ها و موسسه 
های دولتی در مجموع 2 تریلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به شبکه بانکی 
است و در یکسال گذشته 22.4 درصد رشد کرده؛ از سوی دیگر بدهی بانک ها به 

بانک مرکزی یک تریلیون و 4۷۰ هزار و 9۰۰ میلیارد ریال اعالم شده است.
بنابراین حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی نصف بدهی دولت به شبکه بانکی 
است، اما مشکل از آنجا ناشی می شود که بدهی بانک ها با اضافه برداشت از بانک 
مرکزی همراه است و با ضریب فزاینده بر حجم پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی 
اثرگذار است. ضریب فزاینده پولی، ضریبی است که نشان می دهد نظام بانکی چند 
برابر سپرده ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. مقایسه بدهی دولت و 
بانک ها به بانک مرکزی نیز گویای آن است که در پایان تیرماه بدهی دولت به ۶2۸ 
هزار و 2۰۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به تیر پارسال ۱.۳ درصد رشد دارد، اما 

بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2.5 برابر بخش دولتی است.
به عقیده مظاهری، کمبود سرمایه، نسبت کفایت سرمایه پایین و تسهیالت معوق 
در شبکه بانکی عواملی است که به ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه برداشت 
آنها از منابع بانک مرکزی منجر شده است. وی گفت: معوقات بانکی که بخشی از آن 
مربوط به دولت و نهاد های وابسته به دولت است، در سنوات گذشته مشکالت بانک ها 

را تشدید کرده و سبب شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز افزایش یابد.

مظاهری افزود: شرایط کنونی موجب شده تا دولت برای انجام وظایف خود از بانک 
ها وام می گیرد و بانک هم از بانک مرکزی اضافه برداشت دارد و در نتیجه آن حجم 

نقدینگی افزایش داشته و اقتصاد دچار بحران می شود.
 نقدینگی به کدام سو هدایت شود؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود 
و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان 
به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد 

نیز کمتر می شود.
رهبر معظم انقالب نیز در این رابطه به دولت توصیه کرده اند »برای پروژه های نیمه 

تمام جاذبه درست کنید تا نقدینگی به آنجا هدایت شود«.
رضا ترکاشوند دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چطور می توان جلوی 
ورود نقدینگی به بازارهایی چون ارز را گرفت به ایرنا گفت: برای این کار باید تولید 
تقویت شود؛ دولت باید سود سپرده ها را کاهش دهد تا برای تولیدکننده مقرون به 
صرفه باشد بجای سپرده گذاری سرمایه در بانک، آن را به سمت بازار سرمایه و تولید 

هدایت کند.
وی تاکید کرد: وقتی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک ها انجام 
می شود، معلوم است که این رقم به سمت هر بازار برود، آن را دچار مشکل می کند.

ترکاشوند گفت: مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز در چند دهه سبب شده تا تولید در 
کشور نیمه تعطیل و کم جان شود و واردات رونق بگیرد.

به عقیده این کارشناس ارزی، برطرف شدن این موانع و هدایت نقدینگی به سمت 
ارزش افزوده در تولید و خدمات مطلوبتر از اینکه به بانک برود و بدون زحمت به جامعه 

بازگشت کند که پیامدی غیراز افزایش نقدینگی را دربر ندارد.
وی ضمن انتقاد از نرخ باالی سود تسهیالت در بانک ها گفت: برای گرفتن وام 25 
درصدی، تولیدکننده باید ۶۰ درصد سود در تولید کسب کند؛ باید پرسید اکنون کدام 

واحد تولیدی چنین سودی به دست می آورد؟
برنامه بانک مرکزی برای نقدینگی

»کنترل نقدینگی« و هدایت آن به سمت بازارهای مولد از محورهای تصمیم گیری 
در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و از این رو، عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی دهم شهریور ماه وعده داد که با سامان یافتن بازار ارز، 

سراغ ناترازی عملکرد بانک ها و اضافه برداشت آنها و کنترل نقدینگی خواهد رفت.
وی در آخرین سخنرانی خود، نوسان در بازار ارز را محصول ناترازی عمیق سیستم 
بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار به تداوم آن دانست و گفت: »تا نتوانیم 
سیستم بانکی را اصالح و ناترازی را که منشاء عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی 

است، از بین ببریم مشکالت اقتصاد کشور قابل رفع نیست.«


