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روند رو به بهبود کاهش نقدینگی
 ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی گفت: کاهش مانده تس��هیالت 
بانک ه��ای خصوص��ی و دولتی نش��انه ی مثبتی از روند بهبود 
کنترل ترازنامه بانک ها و کاهش نقدینگی اس��ت. محمد علی 
خادم کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایرنا در خصوص کنترل 
نقدینگ��ی و ترازنام��ه بانک ها گفت: کاهش مانده تس��هیالت 
بانک ها نش��انه مثبتی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک ها و 
کاهش نقدینگی اس��ت. وی افزود: کنترل وام دهی بانک ها و 
رش��د نقدینگی مهم ترین اقدامی اس��ت که بانک مرکزی باید 
انجام دهد و اولویت نخست بانک مرکزی است و باید با نگاه 
چند ماهه انجام ش��ود تا ترازنامه بانک ها و کاهش تس��هیالت 
دهی بانک ها کنترل شود و افسار نقدینگی را بکشد و زمینه را 
برای کاهش تورم و کنترل نرخ ارز آماده کند. این کارش��ناس 
اقتص��ادی ب��ا بیان اینکه خلق نقدینگی بانک ها تحت تاثیر دو 
عامل اس��ت، گفت: یکی مربوط به بودجه دولت اس��ت و برخی 
بانک ها به دلیل ارتباط بودجه ای که با دولت دارند و تسهیالت 
تکلیفی که دولت بر دوش آنها می گذارد تا به شرکت های دولتی 
تس��هیالت بدهند اقدام به خلق نقدینگی می کنند. وی ادامه 
داد: بخش دیگر خلق نقدینگی بانک ها که بیش��تر ش��امل حال 
بانک های خصوصی می ش��ود، خلق نقدینگی اس��ت که بانک 
خصوص��ی ب��رای خود یا ش��رکت های زیرمجموعه خود انجام 
می دهد. خادم اظهار داشت: توصیه می شود در بخش اول که 
دولت خلق نقدینگی را توس��ط تس��هیالت به بانک ها تحمیل 
می کند در قالب انتشار اوراق تامین مالی باشد، به این معنا که 
دولت به جای اینکه کسری بودجه خود را توسط تسهیالت از 
بانک ها بگیرد این کس��ری بودجه را از طریق فروش اوراق و 
بده��کار ک��ردن دول��ت به مردم و بازار، تامین مالی کند که آثار 
س��وئی خل��ق نقدینگی ندارد. وی گف��ت: موضوع دوم کنترل 
نقدینگی بانک ها که به خلق نقدینگی بانک های خصوصی از 
طریق ساخت مراکز فروشگاهی بزرگ یا مواردی از این دست 
انجام می ش��ود به ش��دت نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی 
است و بر این اساس باید بر عملیات بودجه ای بانک ها نظارت 
شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم رشد نقدینگی 
دولت ها در این زمان مربوط به اقدامات بانک مرکزی است و 
اینکه خلق نقدینگی کنترل شده می تواند سیگنال مثبتی است 
از اینکه بانک مرکزی محدودیت های جدی را اعمال می کند و 
ضروری است که این روند تداوم یابد. وی گفت: در همه جای دنیا 
برای کنترل رفتار سوء بانکی که ناترازی بانک نامیده می شود، 
از ابزار کفایت سرمایه استفاده می شود یعنی حدی برای بانک 
مش��خص ش��ود که مقدار قابل توجهی از سرمایه خود در نظام 

بانکی که تسهیالت دهی می کند درگیر باشد. 

چالش های صنایع سلولزی
ادام�ه از صفح�ه ی�ک... توجیه اقتصادی ن��دارد. تولیدکنندگان 
باهدف کس��ب درآمد و س��ود اقدام به تولید می کنند؛ اگر تولید 
برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداش��ته باش��د انگیزه تولید را 
از دس��ت می دهد همچنین با تولیدکنندگان در صورت کس��ب 
س��ود می توانند هزینه های جانبی از جمله دس��تمزد کارگر و 
حامل های انرژی را بپردازند. تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه 
ب��ا چالش ه��ای جدی درگیر هس��تند و همچنین بعد از فروش 
کاال خریداران به موقع پول  پرداخت نمی کنند.   تجربه نشان 
داده اس��ت اقتصاد دس��توری در یک بازه زمانی کوتاه می تواند 
نتیجه بخش باشد و در درازمدت منتج به شکست خواهد شد. 
تولیدکنندگان خواهان نوس��ان در بازار نیس��تند ممکن اس��ت 
نوسان هایی قیمتی سود لحظه ای عاید آنها شود و آنها خواهان 
حاشیه سود امن و یکنواخت هستند و کسب سود از حاشیه خرید 
مواد اولیه چندان برای آنها جذاب نیست. ثبات در برنامه ریزی 
برای خرید مواد اولیه نداریم و این نبود برنامه در شرایط تحریم 
نمود بیشتری پیدا کرده است؛ به عنوان مثال از شیلی باید پودر 
جاذب و خمیر وارد شود این کاال سه ماه روی دریا می ماند تا 
یک کشتی حاضر شود این محموله را به ایران بیاورد. تحریم ها 
نقش خود را در معیش��ت مردم گذاش��ته اس��ت و سفره مردم را 
کوچک کرده اس��ت. در روند تولید پودر جذاب نقش مهمی را 
ایف��ا می کن��د که این کاال وارداتی اس��ت و الیه های بیرونی و 

اسپاندکس پوشاک داخل کشور تولید می شود. 

راه رسيدن به بازار  سرمایه حرفه ای
ادامه از صفحه یک...  آن اس��ت تا این افزایش نرخ س��ود بین 
بانکی به کنترل درآید، زیرا این موضوع نه تنها برای اهالی بازار 
سرمایه و بورس بسیار حائز اهمیت است، بلکه برای بسیاری از 
بانک هایی هم که متاس��فانه به علت پرداخت تس��هیالت اجبار 
ب��ه دریاف��ت آن دارند، نگرانی به وجود آورده اس��ت. بهره بین 
بانکی یک ابزار اس��ت و ش��کی در آن وجود ندارد، اما در کش��ور 
ما گا ها احکامی که در مجلس به تصویب می رسد یا تصمیمات 
گرفته ش��ده در دولت، عامل تورم اس��ت. به طور نمونه حکم 
قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساند و براساس 
آن س��پرده های اش��خاص حقوقی معاف ازمالیات شناخته شد، 
مسببات گران شدن نرخ پول را فراهم می سازد و افزایش تورم 
را رقم می زند. متاس��فانه در دولت هم تصمیماتی از این دس��ت 
گرفته می ش��ود. حل مش��کل تورم نیاز به آن دارد تا تصمیم 
گیران با دقت بیشتری موارد پیشنهادی را به تصویب برسانند 
تا برای مش��کلی که به وجود آورده اند، دنبال راه حل نباش��ند. 
بازار سرمایه کشور، بازاری است که اثرات بسیار زیاد داخلی و 
خارجی بر آن موثر واقع می شود. اما با این وجود به نظر می رسد 
اثرات داخلی بر آن از تاثیرات خارجی بس��یار بیش��تر است، زیرا 
از بازار س��رمایه حرفه ای بس��یار به دور هس��تیم و عمدتا توسط 
افرادی س��پرده گذاری انجام می ش��ود که فاقد دانش کافی در 
این بازار هستند. نبود دانش کافی خود به تنهایی برآثار روانی 
تغییر قیمت می افزاید که این امر بر عدم تعادل در بازار بس��یار 

اثرگذار خواهد بود.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصاد کالن: پیش بینی تورم پایان سال ۱۴۰۱ براساس 
داده های فروردین ماه امس��ال نش��ان می دهد بازه تورمی در 
امسال از مرز ۳7 درصد تا ۵۳ درصد به ثبت خواهد رسید. طبق 
آمارها بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی ماهانه 
رق��م م��ی خورد. به گزارش »تج��ارت«، طبق داده های مرکز 
آمار از ابتدای شهریور ماه زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار 
کرده اس��ت، متوس��ط رش��د ماهانه قیمت ها برابر با ۲.7 درصد 
بوده است. اگر فرض کنیم هر ماه متوسط تورم ماهانه در ایران 
معادل با همین رقم باشد، تورم نقطه ای در اسفند ۱۴۰۱ برابر 
با ۳۹.۸ درصد خواهد بود. در میان سناریوهای بررسی شده این 
کمترین میزان رشد قیمت ها در پایان سال بوده که البته هنوز 
سطح باالیی به شمار می آید. با این حال بررسی های آماری از 
پیش بینی رشد قیمت ها متناسب با ادامه سیاست های تورمی 
در هربازه زمانی اس��ت. این برآورد ها در صورت اتخاذ تصمیم 
های جدید و تغییرات در شاخص قیمت می تواند کمتر یا بیشتر 
از تخمین های آماری ثبت شده باشد. برخی کارشناسان بر این 
باورند که اگر سیاست هایی که دولت سیزدهم در چند ماهه اخیر 
در بازارها اعمال کرده است، ادامه داشته باشد، رکود در بازارها 
تداوم می یابد و جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد. هر چند رشد 
نقدینگی می تواند به افزایش تورم منجر شود اما سیاست های 
انقباضی دولت احتماال ترمز آن را می کشد. با وجود این بازدهی 
بازاره��ای مالی در س��ال ج��اری نیز احتماال کمتر از این میزان 
خواهد بود. کارشناس��ان هش��دار می دهند که دولت می تواند در 
کوتاه م��دت ن��رخ ت��ورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دالر را تا 
حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، 
فاصله ش��وک ارزی بعدی را کم می کند. در ایران در مقاطعی 
از جمله یک سال اخیر، دولت قیمت ها را در بازارهای مختلف 
کنترل و س��رکوب کرده اس��ت. در نتیجه بازارهای سرمایه ای، 
متناس��ب با نقدینگی رش��د پیدا نمی کنند و جذابیت خود را از 
دست می دهند. در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل 
پ��ول در بان��ک ی��ا نقدینگی نگه می دارند و آن را وارد بازارهای 
سرمایه ای نمی کنند. این حالت باعث افزایش تورم می شود. به 
عبارت دیگر، پول به صورت س��رگردان در جامعه موجود اس��ت 
و به سمت بازار خاصی هدایت نمی شود. به همین دلیل قیمت 

کاال و خدمات افزایش می یابد. 

نگاه کارشناسی به آینده تورم � 
 ام��ا عض��و اتاق بازرگان��ی تهران در خصوص آینده تورم معتقد 
است: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت می توانست باعث 
افزایش تورم ش��ود که ش��د، بخش��ی از تورم خردادماه به دلیل 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما در بلندمدت باعث می شود که 
ما تورم های بیش��تری را دیگر نداش��ته باشیم و چشم انداز تورم 
پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است. مهراد عباد،عضو اتاق 
بازرگانی تهران درباره معضالت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: در 
چند دهه اخیر دولت ها، برای جلوگیری از افزایش نرخ کاالهای 
داخلی و حمایت از مصرف کننده به ارزها یارانه پرداخت کردند و 
نرخ ارز را پایین نگه داشتند. وی افزود: در دولت قبل ما شاهد 
افزایش قیمت شدید نرخ دالر بودیم و تفاوت خیلی زیادی میان 
ارزهای صوری و ارزهای بازار آزاد شکل گرفت، وقتی ارز ۴۲۰۰ 

تومانی در نظر گرفته شد، قیمت ارز در بازار آزاد ۵.۶ برابر بود. 
عباد گفت: این سیاس��ت در طول این س��ال ها اصاًل موفق نبود 
و اتاق بازرگانی همواره در دوره گذش��ته طرح هایی را به دولت 
ارائه داد تا از ارز ۴۲۰۰ گذر کرده و به سمت ارز تک نرخی بروند، 
اما این که دولت متوجه شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست و 
سود آن به جیب مصرف کننده نهایی نمی رود، زمان برد. عضو 
اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در اواخر دولت آقای روحانی و 
اوایل دولت آقای رئیسی دیگر صحبت از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ش��د در حالی که اگر چند س��ال قبل درباره معضالت ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی صحبت می کردی��م، همگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع 
می کردند. وی بیان کرد: خوش��بختانه با اقدام دولت و مصوبه 
مجلس شورای اسالمی شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم 
که اقدام بس��یار خوبی بود اما در اتاق بازرگانی به دولت اعالم 
کردیم که نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت است. عباد ادامه 
داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما همچنان ما شاهد نرخ های 

مختلف ارز هستیم و هنوز ارز تک نرخی نشده، به همین دلیل 
بهتر اس��ت دولت نرخ ارز را تک نرخی کند و نرخ آن توس��ط 
بازار تعیین ش��ود. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش تولید در بخش کش��اورزی، گفت: 
ن��رخ ترجیح��ی ارز که ۴۲۰۰ تومان بود، در حوزه های مختلف 
تاثیر منفی داش��ت به عنوان مثال؛ در بخش کش��اورزی، دارو، 
مواد اولیه کارخانه های و … دچار مشکل شده بودیم. کاال با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت بازار به فروش می رس��ید و یا 
اصاًل کاالیی وارد نمی شد، درنهایت این سیاستی که در پیش 
گرفته شده بود به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نبود. وی اضافه 
کرد: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش کشاورزی آسیب زیادی 
وارد کرد، البته کاهش تولید در بخش کشاورزی دالیل دیگری 
مانند شرایط اقلیمی و محیط زیستی دارد، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هم تاثیر گذار بود. درحالی که بخش کش��اورزی می توانس��ت 
یک مزیت صادراتی برای ما محس��وب ش��ود. عباد درباره تاثیر 
ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ی در کاه��ش تورم، بیان کرد: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت می توانس��ت باعث افزایش تورم 
شود که شد، بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اس��ت اما در بلندمدت باعث می ش��ود که ما تورم های 
بیش��تری را دیگر نداش��ته باشیم و چشم انداز تورم پس از حذف 
ارز ترجیحی کاهشی است. البته در کنار این باید دو اقدام تک 
نرخی شدن ارز و نبود قیمت گذاری دستوری را دنبال کنیم. عضو 
اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
افزایش تولید داخل، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش 
تولی��د برخ��ی از کاالها تاثیر مثبتی داش��ت، چراکه پیش از این 
واردات برخ��ی از کااله��ا از تولید داخل ارزان تر تمام  می ش��د و 
دولت ها برای حمایت از تولید داخل مجبور شدند فهرستی تهیه 
کنند و واردات برخی از کاالها را ممنوع کنند. وی اضافه کرد: 
ممنوع کردن واردات کاالیی که به نفع کش��ور اس��ت به صرف 
حمایت از تولید داخل اقدام موثری نیست ما باید یک اصالحات 
اساسی در واردات و صادرات داشته باشیم، نمی توانیم بگوییم 
واردات بد است، متاسفانه در سال های گذشته موضوع واردات 
ب��ه انح��راف رف��ت، ما باید بر روی کاالهایی که برایمان مزیت 

دارد صادرات را انجام دهیم. 

»تجارت«ازمتغیرهایاثرگذاربرافزایشسطحعمومیقیمتهاگزارشمیدهد

سناریوهای تورمی در 6 ماه دوم

خبر كوتاه

تعداد تراکنش های الکترونیک کشور زیاد شد 
 گ�روه اقتص�اد کالن: مبل��غ تراکنش های ش��بکه الکترونیکی 
پرداخت کارتی کش��ور در تیر ماه س��ال جاری به بیش از ۶۸۶ 
هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خردادماه ۱.۸۶ درصد رشد 
در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. به 
گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده 
از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک 
در تیر ماه س��الجاری به ۳77۰ میلیون عدد رس��یده که ارزش 
این تراکنش ها در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان 
می رسد که نسبت به خرداد ماه معادل ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد 

و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. 
  البته، تعداد و مبلغ تراکنش های در مقایسه با سال قبل ۱۱.۶۸ 
و ۲۲.۳۳ درصد رش��د داش��ته اس��ت.   بر این اساس، رشد اسمی 

ماهانه تراکنش های شاپرک در تیر 
ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته 
معادل منفی ۵.۴۳ درصد بوده است.   
در تیر ماه امس��ال، س��هم ابزارهای 
پذی��رش اینترنتی در تراکنش های 
انجام شده ۴.۸ درصد و ابزار پذیرش 
موبایل��ی ۱.۶ درص��د بوده و این در 
حالی اس��ت ک��ه کارت خوان های 
فروش��گاهی ۹۳.۵ درص��د از کل 
تراکنش ه��ای انج��ام ش��ده را ب��ه 
خ��ود اختص��اص داده ان��د.   از تعداد 

تراکنش های انجام ش��ده ۸۹.۴۸ درصد مربوط به خرید کاال و 

خدمات، ۶.۳۳ درصد مربوط 
به پرداخت قبض و خرید شارژ 
تلف��ن هم��راه و معادل ۴.۱۹ 
درص��د مربوط به مانده گیری 
ب��وده اس��ت. همچنی��ن، از 
مجم��وع کل تراکنش ه��ای 
انجام ش��ده در تیر ماه معادل 
۹۲.۳۳ درص��د موفق و 7.۶7 
درص��د ناموفق ب��وده، البته 
تراکنش هایی که با س��وییچ 
ش��اپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ 
درص��د موفق بوده اس��ت. ام��ا از مجموع تراکنش های ناموفق 

انجام شده در این ماه، ۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱ 
درصد به دلیل خطای ش��اپرکی، ۱۵.۵ درصد به دلیل خطای 
صادرکنندگ��ی، ۸۱.7۳ درص��د به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۳ 
درصد به علت خطای کس��ب وکار بوده اس��ت. بر اس��اس این 
گزارش، نس��بت ارزش تراکنش های ش��اپرک به نقدینگی در 
تیرماه س��الجاری نیز ۱۴.۲ درصد بوده و این در حالی اس��ت که 
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در 
ای��ن م��اه تنه��ا ۱.۶۹ درصد بوده اس��ت.   بنا بر تحلیل آمارهای 
رس��می در تیرماه س��ال  جاری، کارتخوان های فروش��گاهی با 
س��هم ۹۲.۵۹ درصدی بیش��ترین تعداد تراکنش را در بین سایر 
ابزارهای پذیرش داشته است که ابزارهای پذیرش اینترنتی و 

موبایل پس از آن قرار گرفته اند. 

بخشنامهایبهضررصادراتدامنقشبخشخصوصیدرتدوینبرنامههایاقتصادی
 رئیس اتاق تبریز با اش��اره به مش��کالتی که گریبان گیر فضای کس��ب وکار و 
فعالیت های اقتصادی است، می گوید: تدوین برنامه اقتصادی کشور توسط بخش 
خصوصی و نظارت دولت، به رفع مشکالت و استفاده از ظرفیت ها کمک می کند. 
رئیس اتاق تبریز با تأکید بر لزوم نقش آفرینی صاحبان صنایع در برنامه ریزی های 
اقتصادی کشور گفت: برنامه اقتصادی کشور باید توسط بخش خصوصی تدوین 
شود و دولت نقش نظارت را بر عهده بگیرد. یونس ژائله در نشست معاون صنایع 
عمومی وزارت صنعت با صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی اس��تان آذربایجان 

شرقی بر لزوم تدوین یک برنامه اقتصادی توسط بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی از 
دیرباز به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلیتیکی و مسیر جاده ابریشم، مرکز تجارت و بازرگانی کشور و منطقه 
بود و امروز نیز بخش خصوصی این خطه علی رغم مشکالت و کاستی ها، بخش بزرگی از تولید کشور را بر دوش 
می کشد. او به تشریح مشکالت بنگاه های اقتصادی کشور و استان پرداخت و خاطرنشان کرد: بی ثباتی قوانین، 
مقررات و رویه های کسب وکار، پراکنده بودن سیاست ها، عدم توجه به اهمیت خصوصی سازی، رقابت ناعادالنه 
ش��رکت های دولتی با بخش خصوصی، عدم توجه به آمایش س��رزمین و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تنها 

بخش کوچکی از مشکالت فعاالن اقتصادی است.

 عض��و هی��ات رئیس��ه اتاق ایران می گوید: ش��نیده های نگران کننده از واگذاری 
صادرات دام زنده به س��ازمان تعاونی روس��تایی و س��همیه بندی صادرات برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی به گوش می رسد؛ در حالی که این کار باید به استان ها 
س��پرده ش��ود. عض��و هیات رئیس��ه اتاق ای��ران با بیان اینکه ص��ادرات دام زنده 
سال هاس��ت با فراز و نش��یب و چالش های فراوان روبرو ش��ده، گفت: هم اکنون 
بخشنامه ای در خصوص آزاد شدن صادرات دام زنده صادر شده که البته با توجه 
به حذف ارز ترجیحی، این مسئله قابل پیش بینی بود و اگر صادرات آزاد نمی شد 

قطعًا مشکالتی در این حوزه به دنبال داشت. کیوان کاشفی در نشست بررسی مسائل و مشکالت تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان دام زنده با نمایندگان مجلس که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، افزود: در این بخش نامه، صادرات 
دام زنده پرواری غیر مولد بدون عوارض مترتب از س��وی دولت، مجاز اعالم ش��ده و س��قف تعداد دام زنده برای 
صادرات به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: 
مطابق این بخش��نامه، فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت و 

تشکل ها و اتحادیه ها در امر صادرات دام زنده در اولویت خواهند بود. 

 گروه اقتصاد کالن:   بررس��ی ها نش��ان می هد که بانک ها و 
موسسات اعتباری کشور تا پایان خردادماه سال جاری به 
میزان ۴.7 درصد بیش��تر از پایان س��ال قبل وام داده اند. به 
گزارش ایس��نا، طبق اطالعات منتش��ر شده از سوی بانک 
مرکزی تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
تا پایان خرداد امسال، معادل ۳7۰7.۲ هزار میلیارد تومان 
بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۴.7 درصدی 
مواجه ش��ده اس��ت. همچنین، تس��هیالت قرض الحسنه 
۹.۱ درصد از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد 
تس��هیالتی بانک ه��ا مرب��وط به مرابحه ب��ا ۳۵.۵ درصد و 
فروش اقس��اطی با ۱۶.۳ درصد اس��ت. از نظر عددی نیز، 
در پای��ان خ��رداد س��ال جاری ۳۳۸.۴ ه��زار میلیارد تومان 
از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
کش��ور قرض الحس��نه بوده که این میزان نسبت به اسفند 
ماه س��ال گذش��ته، ۹.۵ درصد رش��د را نش��ان می دهد. از 
سوی دیگر، بانک های تجاری در کل 77۲.۸ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که با رشد ۳.۹ درصدی 

مواج��ه ش��ده و س��هم وام های 
قرض الحس��نه از ای��ن می��زان 
تس��هیالت ۹۱.۱ ه��زار میلیارد 
توم��ان اس��ت که اعط��ای این 
وام از س��وی بانک ه��ای تجاری 
در پایان س��ال گذش��ته ۵ درصد 
افزایش یافته اس��ت. گفتنی است 
۱۱.۸ درصد از وام های بانک های 

تجاری را قرض الحس��نه تش��کیل می دهد. در بانک های 
تجاری کشور نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی مربوط به 
تسهیالت مرابحه با ۳۲.۴ درصد معادل ۲۵۰.7 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت.  عالوه بر این، ۱۹.۵ درصد تس��هیالت 
بانک ه��ای تج��اری به رق��م ۱۵۰.۵ هزار میلیارد تومان در 
پایان خرداد ماه به تس��هیالت فروش اقس��اطی اختصاص 
داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان 
بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی 
بانک های تجاری در پایان خرداد امسال به مرابحه، فروش 

اقساطی و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

تخصص���ی  بانک ه���ای   � 
چق���در وام قرض الحس���نه 

دادند؟   
 همچنی��ن، بررس��ی عملک��رد 
بانک های تخصصی در پرداخت 
تس��هیالت تا پایان خرداد س��ال 
جاری نش��ان دهنده این است که 
تس��هیالت اعطایی با ۵.۹ درصد 
افزای��ش از رق��م ۵۰۰.۶ هزار میلیارد تومان به عدد ۵۳۰.۳ 
هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیالت قرض الحسنه 
از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی معادل 
۲7.۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۹.۴ درصدی 

در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است. 
گفتنی است که ۵.۳ درصد از وام های بانک های تخصصی 
را قرض الحس��نه تش��کیل می ده��د.     بزرگتری��ن بخش 
تس��هیالت پرداخت ش��ده در بانک های تخصصی کش��ور 
مربوط به فروش اقس��اطی می ش��ود؛ به نحوی که در پایان 
خرداد سال جاری ۳۶.۴ درصد کل تسهیالت اعطایی این 

بانک ها به رقم ۱۹۲.۹ هزار میلیارد تومان در بخش فروش 
اقساطی بوده و این رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان 

۱۸۸.۱  میلیارد تومان بوده است. 
بانک ه��ای تخصص��ی نی��ز در بخ��ش مش��ارکت مدنی 
تس��هیالت قاب��ل توجهی پرداخ��ت کرده اند؛ به نحوی که 
۱۸.۴ درص��د کل منابع تس��هیالتی ای��ن بانک ها در پایان 
خ��رداد امس��ال به میزان ۹7.۸ ه��زار میلیارد تومان در این 
بخش پرداخت ش��ده اس��ت. طبق این گزارش، بررس��ی 
تس��هیالت اعطای��ی بانک ه��ای غیردولتی و موسس��ات 
اعتباری در پایان خرداد امسال نشان می دهد که تسهیالت 
ای��ن بانک با ۴.7 درصد رش��د به رق��م ۲۴۰۴ هزار میلیارد 
تومان رسیده و سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان 
تسهیالت ۹.۱ درصد )۲۱۹.۳ هزار میلیارد تومان( بوده که 
 اعط��ای این نوع تس��هیالت در ای��ن نوع بانک ها در پایان 
خرداد امس��ال ۱۱.۵ درصد رش��د داش��ته است. همچنین، 
۴۰.۶ درص��د کل اعتب��ارات ارائه ش��ده ب��ه متقاضیان در 
 بخش مرابحه این بانک به رقم ۹7۶.7 هزار میلیارد تومان 

بوده است.

كدام بانك ها بيشتر وام دادند؟

یادداشت

 گ�روه اقتص�اد کالن:   آم��ار مربوط به تاریخ ۱۲مردادماه، بانک 
مرکزی با سهمی بیش از ۴۹ درصدی بزرگ ترین خریدار اوراق 
مالی اس��المی و با س��همی بیش از ۴۶ درصدی نیز بزرگ ترین 
فروشنده این اوراق بوده است. به گزارش ایسنا، انجام عملیات 

بازار باز به معنی فروش اوراق از س��وی دولت در بازار س��رمایه 
نیس��ت و صرفا مبادله اوراق مالی اس��المی میان بانک مرکزی 
و بانک های تجاری اس��ت. بر این اس��اس، در روز ۱۲ مردادماه 
سهم بانک مرکزی به عنوان خریدار از ارزش معامالت اوراق 

مال��ی اس��المی ح��دود ۵۲7۲ میلیارد تومان، س��هم بانک ها 
حدود۵۱۲۰میلیارد تومان، سهم صندوق ها حدود۱۳۲ میلیارد 
تومان و س��هم س��ایر اش��خاص نیز حدود 7۲۵  میلیارد تومان 
اس��ت. این درحالی اس��ت که بر اساس اطالعاتی که فرابورس 

منتش��ر کرده اس��ت، بانک مرکزی به عنوان فروشنده از ارزش 
معامالت اوراق مالی اسالمی حدود ۴۹۴۶ میلیارد تومان، بانک 
ه��ا ح��دود۵۲۸۳ میلیارد تومان، صن��دوق ها حدود ۶۹ میلیارد 

تومان و سایر اشخاص نیز۲۹7  میلیارد تومان سهم دارند. 

چه کسی بیشترین اوراق را خرید و فروخت؟

سرمقاله


