
    ادامه از صفحه اول
ما در كش��ور 80 ميلي��ون نفري، بي��ش از 400 
ميليون حس��اب س��پرده داري��م. 9//99 درصد 
سپرده ها زير يك ميليارد تومان است. ارزش كل 
س��پرده هاي موجود در بانك ها را در نظر بگيريد. 
70 درصد اين رق��م، صرفاً در مالكي��ت كمتر از 
يك درصد س��پرده گذاران است؛يعني 99 درصد 
بقيه صاحبان س��پرده ها، فقط 30 درصد ارزش  
سپرده ها را در اختيار دارند. اين معادله و مقياس 
را هرچه جزئي تر و دقيق تر كنيد، نتايج حيرت آور 
و دردناك تري را به دست مي آوريد. همچنانكه در 
زمينه اعطاي تسهيالت نيز به همين شكل شكاف 
فاحشي وجود دارد و عموم مردم از تسهيالت كالن 
بي بهره اند و اين تسهيالت كالن به افراد معدودي 
اعطاي مي شود كه بخش اعظم حجم آن، صرف 
سفته بازي مي شود؛چنانكه يك مورد اخير اعالم 
شد، يكي از باالترين افراد در فهرست خريد سكه، 
كسي بوده است كه براي كار ديگري از بانك وام 
كالن گرفته بود. نكته جالب اينك��ه مطابق آمار 
رس��مي، 60 درصد تسهيالت اعطا ش��ده، براي 

استمهال وام هاي قبلي بوده است. 
   مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي

وي افزود: خب از برآيند همه اين اعداد و ارقام، يك 
گزاره روشن بدست مي آيد و آن هم اينكه تكليف 
اورژانسي مس��ئوالن در حوزه اقتصاد در وضعيت 
فعلي، مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي است. 
يعني كافي است فقط براي آن يك درصد صاحبان 
س��پرده هاي كالن، كه حدود هزار ه��زار ميليارد 
تومان از نقدينگي را در اختيار دارند، مسيرهايي 
تعيين شود كه مش��وق انتقال نقدينگي از بخش 
غيرمولد به س��مت بخش مولد و واقع��ي اقتصاد 
ايران باشد. اين اتفاق به صرف دستور و بخشنامه 
و تمهيدات بازدارنده محقق نمي ش��ود بايد براي 
س��پرده گذاران كالن انگيزه ايجاد ك��رد. تعريف 
بس��ته مالياتي مقابله با س��فته بازي و معافيت ها 
در حوزه هاي توليد و طرح ه��اي نيمه تمام دولت 
بخش��ي از اين برنامه هاس��ت. البته الزمه اعمال 
سياس��ت هدايت جريان نقدينگي، اجراي دقيق 
قواعد و مقررات پولش��ويي اس��ت. مبدأ و مقصد 
تراكنش هاي مال��ي و موضوع انتقال ب��ه ويژه در 
خصوص س��پرده هاي كالن بايد شفاف شود. اين 
رصد و كنترل نقل و انتقاالت س��پرده هاي كالن 
بانكي الزمه مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي 

در كشور است. 
   نقدي كه به سامانه نيما وارد است

وي درباره پيش��نهادي كه در موضوع ارز و سامان 
دادن به وضعيت آن در اين نامه ارائه داده اس��ت، 
نيز گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مديريت 
تخصيص، كشف نرخ و تأمين ارز و امكان پوشش 
ريسك نرخ ارز و سرمايه گذاري ارز- پايه اختصاص 

يافته است. ارز حاصل از فروش نفت بايد با نظارت 
دقيق به كاالهاي اساسي اختصاص يابد و به اشتباه 
اسم اين بخش را بازار ناميدند، در حالي كه اقتضاي 
بازار كش��ف قيمت و اينجا فقط تخصيص اس��ت 
در واقع بازاري كه تحت عن��وان بازار ثانويه ناميده 
شده و اخيراً در سامانه نيما قيمت توافقي خريدار و 
فروشنده مالك عمل قرار گرفته، بازار اصلي است ! 
هرچند نسبت به وضعيت ناهنجار سه ماه گذشته 
در سوء استفاده از رانت ايجاد شده حاصل از نرخ ارز 
دس��توري، اين بازار به قاعده كشف قيمت نزديك 
شده است، اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله دارد 
كه بخش عمده اي از آن به ساختار سامانه نيما باز 
مي گردد. بنده در نامه ايرادات اين سامانه را مانند 
عدم تضمين ايفاي تعهدات طرفين معامالت، امكان 
تعيين طرف معامله توسط صادركننده و در نتيجه 
امكان تباني قبلي براي تخصيص ارز، فهرست كردم 
و مدل پيش��نهادي جايگزي��ن آن را در قالب بازار 
سرمايه به تفصيل مطرح كردم. همچنين در جهت 
حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهاي در اختيار مردم 
راهكار استفاده از گواهي س��پرده ارزي، صندوق 
ارزي و استفاده از ابزارهاي پوشش ريسك نرخ ارز 
براي فعاالن اقتصادي را پيشنهاد دادم. همچنين 
در زمينه تأمين ارز در ش��رايط تحري��م نيز موارد 
متعددي را ارائه كردم كه ي��ك نمونه آن صندوق 
تضمين برجام ميان ايران و كشورهاي اروپايي عضو 

برجام است كه جزئيات مفصل و مشروحي دارد.
پيشنهاد سبد كااليي بر مبناي محور جهيزيه

قاليباف درب��اره نتيجه اين سياس��ت ها در حوزه 
نقدينگي و ارز و آورده اي كه مي تواند براي اقشار 
ضعيف و كم درآمد داشته باش��د نيز خاطر نشان 
كرد: مديريت هوشمندانه جريان نقدينگي و رونق 
بخشيدن به بخش واقعي اقتصاد، يعني تحول در 
اشتغال و به حركت درآمدن چرخه توليد ثروت در 
جامعه كه به صورت عادالنه همه مردم جامعه از آن 
منتفع مي شوند. متأسفانه در حال حاضر به بهانه 
كمك به مردم رانت هاي بزرگي در اقتصاد توزيع 
مي ش��ود، نظير آنچه در اين روزها در بورس كاال 
شاهد هستيم كه منتفع اصلي آن، بخش كوچكي 
از اقتصاد اس��ت. اي��ن رانت ها باي��د به طور كامل 
حذف و در قالب سياس��ت هاي جبراني در اختيار 
مردم و نيازمندان واقعي قرار بگيرد. يك پيشنهاد 
س��بدكااليي بر مبناي محور جهيزيه براي حدود 
شش ميليون خانوار است كه خود اين سبد كااليي 
به رشد توليد داخل هم كمك مي كند. البته ما در 
مراحل بعدي، بسته هاي افزايش قدرت اقتصادي 
مردم و برنامه اجرايي براي حوزه واردات و صادرات، 
مبارزه با قاچاق، ساماندهي نظام مالياتي و اشتغال 
مبتني بر نيروي انساني ماهر را به صورت مدون ارائه 
مي كنيم. اميدوارم اين نامه و بسته هاي آتي كه ارائه 

مي شود، مورد استفاده دولت قرار گيرد.

قاليباف جزئيات نامه به سران قوا را تشريح كرد

تفكيك سپرده گذاران خرد و كالن

 عرضه ۲۵ هزار رأس دام عشايري 
براي ذبح در عيد قربان

رئيس س�ازمان امور عشاير ايران با اش�اره به قيمت ۲۳هزار توماني 
قيمت دام زن�ده در آس�تانه عيد قربان گف�ت: ۲۰ تا ۲۵ ه�زار رأس 
دام عش�ايري ب�راي ذبح در عي�د قربان در سراس�ر كش�ور توزيع 
مي شود كه ۶ تا ۷ هزار رأس آن در اس�تان تهران توزيع خواهد شد. 
كرمعلي قندالي روز گذشته در يك نشست خبري از تسهيالت اختصاص 
يافته به عشاير ايران سخن گفت و در پاسخ به سؤال »جوان« در خصوص 
داليل گراني قيمت گوشت قرمز گفت: در س��ال هاي 93 و 94 قيمت 
علوفه و نهاده هاي دام��ي افزايش يافت و بس��ياري از دامداران و حتي 
عشاير گاوها و گله هاي گوسفندشان را روانه كشتارگاه ها كردند، اكنون 
پس از گذشت س��ه سال كمبود گوش��ت قرمز كاماًل محسوس است و 
يكي از مهم ترين داليل گراني قيمت گوشت كمبود دام زنده است. وي 
افزود: پس از عيد قربان و دهه اول ماه محرم قيمت گوشت با ثبات تر و 

پيش بيني مي شود، گران تر نشود. 
وي به عرضه ۲0 ت��ا ۲۵ هزار رأس دام عش��اير در كل كش��ور به ويژه در 
كالنش��هرها براي ذبح در عيد قربان خبرداد و گف��ت: از اين ميزان 6 تا 7 
هزار رأس دام سبك در 64 غرفه در استان تهران عرضه خواهد شد و قرار 
است قيمت بين ۲3 تا ۲3هزار و ۵00 تومان به فروش برسد و از آنجايي 
كه عرضه توسط عشاير صورت مي گيرد، تالش مي كنيم كه دست دالالن 
كوتاه شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد وضعيت چراي 
دام عشاير در مراتع كشور گفت: 38 ميليون هكتار از مراتع كشور متعلق به 
عشاير است و ۲8 درصد دام سبك و 4 درصد دام سنگين موجود در كشور 

توسط عشاير تأمين مي شود. 
   توزيع كنسانتره و علوفه دستي

براي جلوگيري از چراي بي رويه دام عشاير
وي افزود: همچنين براي حذف استفاده از علوفه خام، برنامه اي در دستور 
كار داريم تا با توزيع كنسانتره و علوفه آماده تا حدي از چراي بي رويه دام 
عشاير در مراتع كشور خودداري كنيم و به ازاي مصرف 6 كيلوگرم علوفه، 
يك كيلوگرم گوشت را در دام عشايري افزايش دهيم. قندالي همچنين 
به اين نكته اش��اره كرد:  هم اكنون ظرفيت توليد ۲۵0 هزار تن كنسانتره 
در داخل كارگاه ها و كارخانه هاي تش��كل هاي عشايري در سراسر كشور 

ايجاد شده است. 
   پنل خورشيدي و كپسول گاز جايگزين سوخت فسيلي

براي عشاير مي شود
يكي ديگر از نكاتي كه همواره دغدغه سازمان جنگل ها و سازمان امور شاير 
است، استفادها از چوب درختان جنگلي و سوخت فسيلي توسط عشاير 
است كه به طبيعت آس��يب مي زند و در همين راستا رئيس سازمان امور 
عشاير كشور گفت: برنامه هايي براي جايگزين كردن سوخت فسيلي براي 
عشاير داريم كه نمونه آن توزيع كپسول و همچنين پنل خورشيدي است. 
قندالي از امض��اي تفاهمنامه اي با وزارت نيرو ب��راي تأمين 7۵ هزار پنل 
خورشيدي ظرف پنج س��ال براي خانواده هاي عشايري خبر داد و گفت: 

تاكنون ۲0 هزار خانوار عشايري مجهز به پنل خورشيدي شده اند. 
   اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان به سرمايه در گردش عشاير

وي همچنين از اختصاص ۲07 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي 
در سال 96 براي كمك به نيازهاي عشاير خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود 
در سال 97 بيش از ۲00 ميليارد تومان براي سرمايه در گردش توليد گوشت 
از جمله خريد علوفه و ساير خدمات به عشاير اختصاص يابد. رئيس سازمان 
امور عشاير ايران همچنين از اختصاص 30 درصد از كل ماليات ارزش افزوده 
كشور به روستاييان، بخش��داري ها و عشاير كش��ور خبر داد و گفت: براي 
نخستين بار از اين محل به عشاير اعتبار تخصيص داده شده است كه رقم آن 
64 ميليارد تومان است و پيش بيني مي شود تا پايان امسال مبلغ اختصاص 

داده شده به عشاير به ۱00 ميليارد تومان برسد.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد

طرح ممنوعيت واگذاري سكه بهار آزادي اعالم وصول شد
صرف نظ�ر از حاشيه س�از ش�دن عرض�ه ارز 
4۲۰۰توماني ب�راي واردات در ماه ه�اي اخير، 
پيش فروش سكه با هدف جمع آوري نقدينگي 
از بازار نيز با چنان حاشيه اي مواجه شده است 
كه روز گذشته طرح ممنوعيت واگذاري سكه 
بهار آزادي در مجلس ش�وراي اس�المي اعالم 
وصول شد؛ اين در حالي است كه پيش تر رئيس 
كل بان�ك مرك�زي از عرض�ه كليه س�كه هاي 
پيش فروش  ب�دون اخذ مالي�ات، مابه التفاوت 
قيمت روز يا بررسي منش�أ پول خبر داده بود. 
به گزارش »جوان«، كارشناسان اقتصادي بر اين 
باورند كه در جريان تخصيص ارز 4۲00توماني 
به وارد كنندگان حداقل ران��ت  ۵0هزار ميليارد 
توماني اتف��اق افتاده اس��ت، از س��وي ديگر در 
جريان پيش فروش س��كه طي ماه هاي گذشته 
كه با هدف جمع آوري نقدينگي و تعديل بهاي 
سكه عملياتي ش��د، با توجه به قيمت روز سكه 
پيش خريدكنندگان سكه حداقل 6هزار ميليارد 
تومان سود كرده اند و اين حجم از سودآوري در 
هيچ يك از اقتصاد هاي پيش��رفته و توسعه يافته 
دنيا تحققش تقريباً امكان ناپذير است. در حالي 
كه بسياري از مردم ايران تنها منبع درآمدشان 
دستمزد حداقلي در سطح يك تا ۲ميليون تومان 
درماه است و به دليل فقدان پس انداز توان حضور 
در فعاليت هاي سرمايه گذاري و اقتصادي چون 
واردات و پيش خريد سكه و طال و سكه بازار آتي 
را ندارند، به نظر مي رسد اشكال اساسي در توزيع 
ثروت و دارايي در اقتصاد ايران به ويژه در دولت 
يازدهم و دوازدهم شكل گرفته است به طوري كه 
تورم )بدهي( به واسطه افزايش قيمت ها و كاهش 
ارزش پول ملي به مردم طبقات پايين و متوسط 
تحميل مي شود و جامعه هدف تخصيص سرمايه 
دقيقاً اقش��ار ثروتمن��د و طبقات ب��اال درآمدي 

جامعه هستند. 
   منشأ كاهش ارزش پول ملي بدهي دولت 

است 
 حال در اين ميان كه منشأ به هم ريختگي بازارها 
از نظر كارشناس��ان اقتصادي خبره بودجه ريزي 
غلط در كش��ور، جهش بدهي هاي دولت به ساير 
بخش ها عنوان ش��ده و از طرف برخ��ي ديگر از 
كارشناسان اقتصادي ، جهش نقدينگي و توليد 
بدون پشتوانه پول و مشتقات پول در بانك مركزي 
و بانك ها عنوان مي ش��ود، دولت با هدف كنترل 

قيمت و حمايت از اقش��ار پايين درآمدي جامعه 
اقدام به اموري چون واگ��ذاري ارز 4۲00توماني 
ب��راي واردات يا پيش فروش س��كه ) ذخاير ملي 
و پش��توانه ريال( مي كند كه عماًل اي��ن اقدام ها 
نه تنها كمكي به مردم طبقات پايين و متوس��ط 
نمي كند، بلك��ه بع��د از مدتي نتيج��ه عكس نيز 
مي دهد. جالب تر آنكه در بحبوحه گرفتاري هاي 
معيش��تي مردم طبقات پايين و متوسط جامعه، 
رس��انه هاي طرفدار دولت گويا معيشت مردم را 
وجه المصالحه حل مشكالت سياسي خودشان با 
حاكميت قرار داده اند و پيوسته تيتر مي زنند كه 
اگر عفو عمومي و آشتي ملي و اجماع كلي صورت 

بگيرد، همه مشكالت حل مي شود و به تحريم ها 
فائق مي آييم، كما اينكه اين سخنان را رسانه هاي 
اقتصادي و غير اقتصادي طرفدار دولت از س��ال 
گذش��ته به نقل از ليدرهاي اقتصادي و سياسي 

دولتي عنوان مي كنند. 
در اين ميان به نظر مي رسد مجلسي ها متوجه برخي 
از سوء نيات در سياستگذاران اقتصادي شده اند و هر 
روز بيش از روز گذشته مشخص مي شود كه عده اي 
از ميدان اقتصادي به بازي سياس��ي و دس��تيابي 
به اهداف سياس��ي و جناحي مشغول هستند، در 
شرايطي كه چالش تورم و كاهش ارزش پول ملي 
بايد از مسير اصالح ماليه دولت و شبكه بانكي حل و 

فصل شود، اما ارز و سكه رانتي بين طبقه برخوردار 
جامعه توزيع می شود. 

به ب��اور برخي از كارشناس��ان اقتص��ادي دولت 
يازدهم تورم طبيعي در اقتصاد را پنهان كرد كه 
اين تورم در دولت دوازدهم با افزايش بهاي نرخ 
ارزو س��كه و طال و س��اير كاالها رخ نمايي كرد و 

امروز آثار اين رويداد هويدا شده است، 
   تورم كاشته شده در دولت يازدهم را 

امروز درو مي كنيم 
مهرداد الهوتی، سخنگوي فراكسيون مستقلين 
والي��ي مجل��س از نشس��ت روزگذش��ته اين 
فراكسيون با محمد نهاونديان معاون اقتصادي 
رئيس جمهور خب��ر داد و گفت: اش��تباه دولت 
يازده��م پافش��اري و مقاوم��ت غيرمنطقي در 
برابر روند طبيعي افزايش نرخ ارز بود؛ به عنوان 
مثال نرخ ارز در دولت اول و دوم ۱/۲ برابر، سوم 
وچه��ارم 4/7 براب��ر، پنجم و شش��م 3/9 برابر، 
هفتم و هش��تم ۱/9 برابر، نهم و دهم 3/7 برابر، 
يازدهم۱/7 برابر و دولت دوازدهم نيز ۲/4برابر 
افزايش يافت. وي ادامه داد: بي ش��ك اگر اجازه 
مي دادي��م ارز روال طبيعي خ��ود را طي كند و 
افزايش مي يافت در شرايط فعلي شاهد فضاي 

رواني حاكم بر جامعه نبوديم.  
در اين ميان، مجلس شوراي اسالمي طرح عادي 
ممنوعيت واگذاري سكه بهار آزادي را اعالم وصول 
كرد. احمد اميرآبادي، عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اس��المي پيش از پايان نشست علني روز 

پارلمان موارد اعالم وصولي را قرائت كرد. 
   سكه نرخ كاالها را ۲ برابر كرد

همچنين عض��و كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت با اش��اره به تحويل س��كه هاي پيش فروش 
شده كه هر كدام ۲ ميليون و 300 هزارتومان سود 
كرده است، بيان داش��ت: ايده دولت براي توزيع 
سكه جمع آوري نقدينگي بود كه به نظر مي رسد 
در اين زمينه موفق عمل نكرده است و متأسفانه 
دو برابر شدن بهای سكه رس��ماً به بازار اطالعيه 
می دهد كه قيمت دو برابر شود. از سوی ديگر به 
گفته محمد قسيم عثمانی، عضوكميسيون اصل 
90مجلس، سود سكه های پيش فروش شده بين 
بانك مركزی و خريداران تقس��يم شده است كه 
به نظر می رسد اش��اره اين نماينده به خريداران، 

تلويحاً ثروتمندان را در بر می گيرد.

مهران ابراهيميان

اضمحالل بازارها با برنامه هاي 
غير هدفمند دولتي!   

دولت نشان داده كه در سه ماهه اخير هر اقدامي در جهت كنترل تورم 
و حمايت از جيب مردم و كاهش قيمت تمام ش��ده كاالها انجام داده به 
جاي اثر گذاري هدفمند براي مردم به خصوص اقشار طبقه متوسط به 
پايين، جيب عده اي رانت خوار را پر كرده و انگيزه قاچاق را باال برده است 
و به تازگي اين كنترل قيمت ها و ميليارد ها دالر يارانه غير هدفمند توجه 
شهروندان كشورهاي همسايه را نيز براي سود و استفاده از اين نوع كاهش 
قيمت ها به خود جلب كند. هم اكنون نه تنها در منطقه خوزستان، بلكه 
در محدوده خراسان نيز به دليل كاهش ارزش ۵0 درصدي پول ملي در 
مقابل پول افغاني و نيز تخصيص يارانه به كاالهاي اساس��ي و سوخت و 
همچنين افزايش بي محاباي نرخ ارز بس��ياري از شهروندان كشورهاي 

همسايه را براي مبادله كاالهاي اساسي مجاب كرده است. 
اين نوع تقسيم يارانه به طرز وحشتناكي غير هدفمند و بي اثر بر جيب 
مردم و توليد بوده و مي رود تا اين » خطاهاي بزرگ« به طور كلي تدبير 
دولت و بلكه حاكميت را به طور كلي زير س��ؤال ببرد. متأسفانه دولت 
يك تنه به جاي اتخاذ رفتارهاي صحيح دائم در حال تصميم هاي مكملي 
است كه وضع را براي مردم و توليد بدتر و براي سودجويان، قاچاقچيان و 

رانت خواران اقتصاد كشور را به بهشتي تبديل كرده است. 
البته منظور نگارن��ده از اي��رادات وارده به دولت در چنين ش��رايطي 
رها س��ازي بازارها به دست نامرئي آدام اسميت نيس��ت، علي القاعده 
در شرايط جنگي يا شبه جنگي مانند ش��رايط تحريم نقش دولت ها و 
تصميمات دولتي بسيار مهم در تأمين رفاه همه مردم و مسير اقتصاد 

است. نه تأمين اهداف گروهي خاص از فعاالن اقتصادي !
سود هزاران ميليارد توماني خريداران سكه كه حتماً در دهك هاي پايين 
از آن بي بهره بوده اند، سود دالالن از فروش ورق در بازار بورس، تمكين 
نكردن پتروش��يمي ها براي آوردن ارز به داخل، عط��ش واردات و ثبت 
سفارش تا ۱0 برابر شرايط معمول با ارز 4۲00 توماني، افزايش قاچاق 
سوخت، افزايش ورودي همسايگان براي خريد مواد غذايي و كاالهاي 
اساسي همگي نشان از تصميمات غلطي است كه در اين چند ماهه براي 
حفظ قدرت خريد مردم و كنترل تورم از سوي دولت اتخاذ شده است، اما 
در عمل منافع عده اي معدود تأمين شده است. با تصميماتي كه ان شاءاهلل 
با نيت خير در درون دولت اتخاذ شده نتيجه آن است كه اكنون بازارها 
به اضمحالل نزديك شده اند و شكست بازارها دائم به روش هاي مختلف 
ظهور و بروز پيدا كرده اس��ت و توليد كه قرار بود با افزايش نرخ ارز قوت 
بگيرد، حداقل در بخش بنگاه هاي كوچك و متوسط چشم انداز مناسبي را 
ندارند و يا توليد كنندگان كاالهاي خود را از ترس وضعيت مبهم موجود به 
فروش نمي رسانند. بي تعارف بايد گفت با اين قيمت فعلي ارزهاي خارجي 
و به رغم اين حجم يارانه اي كه دولت براي كنترل كاالها مي پردازد، ادامه 
روند نه فقط به بيكاري هاي زياد بلكه به ناياب شدن كاالهاي اساسي منجر 
خواهد شد و بازارها مسير خود را هر طور شده براي كسب سود از اختالف 

ارزهاي ) دولتي، ثانويه، آزاد ( پيدا مي كنند. 
   چه بايد كرد ؟ 

اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر بخواهيم جلوي خطاهاي بزرگي كه 
رخ داده و يا در حال انجام است، بگيرم، چه بايد كرد ؟ 

 بهترين تصمي��م در زمان حاضر ك��ه مي تواند از يك س��و جلو ايجاد 
تقاضاهاي جديد شهروندان كشورهاي همسايه را براي كاالهاي اساسي 
و س��وخت بگيرد يا رانت هاي هزاران ميلياردي را قطع كند و دس��ت 
دالالن را در بازاهاي مختلف كوتاه كند و حتي روند رشد تورم را كنترل 

كند، تخصيص يارانه هاي هدفمند كااليي و ريالي و سهميه اي است. 
آنچه امروز منجر به اضمحالل بازارهاي مختلف در اقتصاد ش��ده و هر 
روز يك عده محدود را ثروتمن��د و جميع مردم را فقيرتر مي كند، عدم 
تعادل قيمتي است كه با نيت هاي خير دولتمردان جامه عمل به خود 
گرفته است. دولت بايد هر چه سريع تر بازار ارز را رها كند و بازار ثانويه را) 

كه به النه رانت بدل شده ( براي همه مشكالت اقتصاد راه حل نداند. 
 بايد از توزيع نامناسب و رانتي ارز به نام كمك به مردم و توليد و به كام 
دالالن و واردكنندگان دست بردارد و سود حاصل از ارز واقعي فروخته 
شده را در قالب يارانه هاي توليد در هنگام خريد كاالي نهايي از سوي 
ايرانيان و به مردم ايران براي خريد كاالهاي اساس��ي تخصيص دهد. 
بديهي است منظور از اعطاي اين يارانه هدفمند نه! دائم العمر بودن اين 

يارانه، بلكه براي گذر از شرايط سخت فعلي است. 
چرا بايد ما براي تأمين كاالهاي اساسي و س��وخت همسايگان، براي 
پركردن جيب دالالن داخلي، براي خوش��امد قاچاقيان و ثروتمندان 

يارانه غير هدفمند تخصيص دهيم؟ 

تغييرات نرخ تورم در ۱۶ ماه گذشته
افزايش شيب منحني تورم از ابتداي امسال

نرخ تورم مصرف كنن�ده و توليد كننده و تغييرات ت�ورم نقطه به 
نقطه اين دو ش�اخص نش�ان مي دهد منحني نرخ تورم در س�ال 
جاري با شيب بيش�تري نسبت به س�ال قبل حركت خواهد كرد. 
به گزارش »فارس«، نرخ تورم در ماه هاي اخير، متأثر از افزايش بهاي 
ارز سير صعودي داشته است. نرخ تورم مصرف كننده در تير ماه به ۱0/۲ 
درصد رسيد، اما تورم نقطه به نقطه اين شاخص كه از آن به عنوان تورم 
پيش نگر ياد مي ش��ود به عدد ۱8 درصد رسيده است. همچنين تورم 
توليد كننده در تير ماه به رقم ۱3/۱ درصد رس��يد كه نسبت به اسفند 
ماه سال 96 به ميزان ۲/6 درصد رشد نشان مي دهد. تورم نقطه به نقطه 
اين متغير مهم در پايان تير ماه با ۱0/9درصد رشد نسبت به خرداد ماه 
به ۲7/8درصد رسيده است. در چهار ماهه اول امسال تورم نقطه به نقطه 

توليد كننده ۱۵ درصد رشد داشته است. 
.......................................................................................................................
   عرضه مرغ ۶۷۰۰ تا ۸۱۰۰ توماني به بازار

مدير كل پشتيباني امور دام تهران گفت: با آغاز توزيع گوشت مرغ با 
قيمت تنظيم بازار، بازار گوشت مرغ تا پايان هفته متعادل مي شود. 
به گزارش »تسنيم«، رضا سالمي با اشاره به اينكه عرضه گوشت مرغ 
به علت افزايش دما و خسارات ناشي از قطع برق در سالن هاي پرورش 
مختل شده است، افزود: اين عوامل سبب ش��د قيمت گوشت مرغ در 
بازار افزايش يابد. وي گفت: به منظور تأمين نياز شهروندان و مديريت 
بازار روزانه 300 تا ۵00 تن مرغ منجمد با قيمت هر كيلو 67۵0 تومان 
و ۱00 تا ۱۵0 تن گوشت گرم مرغ با قيمت هر كيلو 8۱7۵ تومان در 
ميدان مركزي بهمن، ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي و 

تعاوني ها توزيع و عرضه مي شود. 
وي افزود: قيمت كارشناس��ي هر كيلوگرم گوشت مرغ 9۲۵0 تومان 

است و بيشتر از آن مورد تأييد نيست.

عباس ضيايی نيری گفت: التهاباتی كه در چند ماهه 
اخير در عرصه  ارز در كشور افتاده است حادثه ای 
اس�ت تاس�ف بار كه س�ابقه  آن را در تاريخ كشور 
نداشته ايم و هر چه می گذرد با وجود سياست هايی 
كه مسئوالن و تيم اقتصادی دولت به كار می بندند 
تغييری در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی كنيم.

وی افزود: شايد اقتصاددانان دولتی و سياست گذاران اين 
بخش را  فراموش كردند كه ارز يكی از بارزترين متغير های 
اقتصادی هر كشوری است، اين متغير به قدری پر اهميت 
و تاثير گذار است كه می تواند با ايجاد بحران در هر كشوری 
پايه های اقتدار آن  كشور را تضعيف و به طور غير فيزيكی 
مخرب تر از يك جنگ نظامی آن كشور را به سوی ويرانی 
هدايت كند، شواهد   نمايانگر آن  اس��ت كه در دوره ای از 
تاريخ قرار گرفته ايم كه پيش بينی حوزه اقتصادی كشور 
تبديل به مقوله ای غير ممكن شده است كه با هر اظهار نظر 
سياسی و نظامی و عوامل حتی غير مرتبط درونی و بيرونی 
اين التهابات و شوك ها در دامنه وسيع تری قرار می گيرد، 
در اين فضای خاكستری كه موجب نوسانات در ساختار 
اقتصاد كل شده است الزامی است به دنبال روزنه ای باشيم 
تا با توجه به آن  بتوانيم از اين مس��ير پ��ر پيچ و تاب گذر 
كنيم و آينده اقتصادی خود را از عواقب تلخ اين اتفاقات را 

بيمه كنيم و گرفتار اين باتالق اقتصادی نشويم.
اين اقتصاددان اظهارداشت: البته خروج از اين مشكالت 
نبايد با احتكار و قاچاق و رانت و فساد همراه باشد كه مدتی 
است مردمان اين سرزمين را آلوده خود كرده است؛ بلكه 
بايد با منطق انس��انيت و روش های صحيح و قانونمند از 
اين گذرگاه سخت عبور كنيم، فراموش نكنيم هر يك از 
ما وظيفه ای داريم و بايد در جهت بهبود زخم های اقتصاد 
كشور قدم مثبتی برداريم و از هيچ مساعدتی به يكديگر و 

دولت هرچند كم و محدود در اين راستا دريغ نكنيم.
مديرعامل آرتا ياران ايرانيان گفت:  بايد توجه كنيم در اين 
شرايط زمانی،  نگهداری پول به هر شكل اشتباه است چرا 
كه ارزش كنونی پول ملی با ارزش چند روز آينده متفاوت 
اس��ت و انتقال نقدينگی ها نيز به هر اندازه و حجمی در 
بازارهايی نظير سكه و ارز و مسكن نيز می تواند اين مصائب 
را بيشتر و حتی كنترل شرايط را بيش تر از پيش از دست 
دولت خارج كند و فقط به نفع برخی شود كه از اين شرايط 

به نفع خود سو استفاده می كنند.
وی تصريح ك��رد: از گزينه های س��رمايه گذاری هرچند 
با پول اندك ورود به بازار س��رمايه كش��ور است كه اگر با 
دانش و تحقيقات صورت پذي��رد قطعا معقول و منطقی 
و آينده دار خواهد بود، سرمايه گذاری قانونی و با منطق و 
خارج از هيجانات در هر شرايطی  حركتی مثبت و مفيد 
برای افزايش سرمايه افراد و همچنين كمك به توليد كشور 
خواهد بود و توجه داشته باشيم اين اهميت زمانی بيشتر 
جلوه می كند  و بدانيم اگر سرمايه گذاری را در بازارهايی 
كه دالالن و س��فته بازان آن را احاطه كرده اند مانند ارز،  
سكه و مسكن هدايت كنيم نه تنها اسير ريسك های آن 
حوزه ها خواهيم شد بلكه تيش��ه به ريشه اقتصاد و توليد 

كشور خواهيم زد.
 به باور ضيايی نيری؛ بدانيم عدم شناخت الزم از بازارهای 
موازی برای سرمايه گذاری می تواند نتيجه مخرب و تلخی 
را به همراه داشته باش��د، از اين رو عاقالنه تر آن  است به 
دنبال بازاری كم  ريس��ك برای سرمايه  گذاری باشيم كه 
بازده مالی قابل  توجهی نيز داش��ته باشد، رشد قيمت ها 
و شاخص كل در بازار بورس در ش��رايطی رقم می خورد 
كه آينده اين بازار برای بسياری از فعاالن اقتصادی مثبت 

ارزيابی می شود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: پس از افزايش موج تقاضا 
كه در روزهای اخير منجر به رشد قابل توجه شاخص كل 
شده اس��ت می توان پيش بينی كرد اين روند همچنان با 
سير صعودی همراه باشد، البته ممكن است بازار سرمايه 
در ادامه مسير صعودی خود يك تنفس داشته باشد اما، 
روند قيمت ها چه در ميان  مدت و بلندمدت مثبت و غالبا 
به رنگ سبز ارزيابی می شود، ميزان نقدينگی در اقتصاد 
بازارها متفاوت اس��ت اما، ورود با آگاهی به بورس از تمام 
جهات برای كشور مثبت خواهد بود، قيمت مواد خام در 
بازارهای جهانی در ش��رايط مطلوبی برای ش��ركت های 
داخلی قرار دارد؛ همچنين قيمت نفت نيز روند صعودی 
مناس��بی را در پيش گرفته اس��ت و درآمد دولت نيز به 
واسطه اين شرايط افزايش خواهد يافت. البته بايد سياستی 
صحيح در كنترل اين  نقدينگی ها اتخاذ و اجرايی شود كه 

از ركود تورمی و بيماری هلندی جلوگيری كند.
مديرعامل آرتاياران ايراني��ان گفت: از طرفی ديگر دولت 
نيز به اين نتيجه رس��يده سياست های خود در قبال بازار 
ارز را تصحيح كند چرا كه سياس��ت های پيشين ايرادات 
خطرناكی داشت كه اثرات آن  بر همگان مشهود است؛ بر 
اين اساس اگر اتفاق خاصی نيفتد و به بازار شوك خاصی 
وارد نشود مطمئنا تداوم رونق بورس ادامه  دار خواهد بود 
و اگر ورود پول از س��وی برخی نهادها به بازار س��هام نيز 
س��رعت گيرد، صعود بورس به پله های باالتر نيز ممكن 
خواهد شد و با توجه به حجم نقدينگی موجود و ورود ان به 
اين بخش روند شاخص كل بدون شك در ادامه نيز مثبت 

و صعودی خواهد بود. 
وی افزود: پس می توان پيش بينی كرد با شرايط به وجود 
آمده و همچنين رونق بازار متشكل ارزی  به رشد بيشتر 

اين بازار اميدوار بود و بازار سهام نيز راستای تطابق شرايط 
خود با ديگر بازارها و تالش برای جبران چند ماهه ركود 
در اين بازار سياست های خود را به پيش می برد،البته برای 
پيش بينی در  بلند مدت بايد گفت وضعيت بس��تگی به 
منابع جديدی دارد كه بايد ديد چگونه وارد بازار خواهد 
شد و اگر نقدينگی جديد به انگيزه جلوگيری از سفته بازی 
در ديگر بازارها وارد بورس ش��ود بايد در بلندمدت كمی 
صبر كنيم تا ببينيم ورود اين پول ها چه مس��يريرا پيش 

روی فعاليت شركت ها در بورس قرار می دهد.
اين اقتصاددان بيان داش��ت: حجم نقدينگی موجود در 
اقتصاد كشور بسيار باالست و حدود 8۵ درصد به صورت 
شبه پول و همچنين۱۵ درصد اصل پول است كه بخش 
گسترده ای از اين حجم نقدينگی به بازارهای پر ريسك 
اما، جذاب رفته است و اين پول ها كه از سپرده های بانكی 
خارج شده در صورت عدم كنترل ركود تورمی را در جامعه 

تشديد خواهد كرد.
وی با اشاره به اينكه بايد توجه داشته باشيم اين حجم از 
نقدينگی به اندازه ای است كه اگر بدون برنامه و سياست 
علمی وارد بازار س��رمايه ش��ود قادر خواهد بود بورس را 
متالطم و دچار بحران كند، خاطرنش��ان كرد: به شكلی 
كه حتی۱۵ درصد از اين حجم نقدينگ��ی می تواند كل 
بازار س��رمايه را تحت  تاثير خود قرار ده��د اما، اگر خارج 
از هيجان��ات و برخی تبليغ��ات با آگاه��ی كامل و علمی 
نقدينگی ها را به اين  س��مت هدايت كنيم روند بورس در 
بلندمدت نيز می تواند در صورت سياست های اصالحی و 

صحيح دولت در قبال بازار ارز ادامه دار باشد.
ضيايی نيری معتقد اس��ت؛  ذكر اين نكت��ه نيز ضروری 
اس��ت نرخ ارز كه  در اقتصاد كشور توس��ط دولت تعيين 
شده است، نزد شركت ها اعتبار و رسميت بااليی ندارد و 
شركت ها با يك نرخ ميانگين دولتی و بازار ازاد محصوالت 
خود را داد و ستد می كنند اين نرخ ها اگرچه برای وضعيت 
شركت ها مناسب به نظر می رسد اما، ممكن است با وجود 
ريسك های سيستماتيك كه غالبا در فعاليت بازار مشاهده 
می ش��ود وضعيت بنيادی ش��ركت ها و ديگ��ر بازارهای 

سرمايه گذاری را تحت الشعاع خود قرار دهد.
وی در پايان گفت:  پس توجه كنيم  نقدينگی موجود در 
شرايط فعلی و در صورت تداوم سياست های اتخاذ شده 
دولت و بانك مركزی در قبال ارز و همينطور ريسك های 
سيستماتيك موجود بيشتر س��هام ها نمی توانند در نزد 
فعاالن و متقاضي��ان ورود به بورس جذاب باش��ند، چرا 
كه اغلب نقدينگی ها در راس��تای كنترل ديگر بازارها به 
اين مسير هدايت شده اس��ت و برای ادامه دار بودن روند 
صعودی در بازار بايد تغييرات و اصالحات كامل بيشتری 
در سياست گذاری ارز صورت پذيرد، بدين شكل می توان 
با كم ريسك كردن بازار سرمايه و ايجاد جذابيت ذاتی در 
ساختار بورس كشور قس��مت زيادی از نقدينگی ها را به 
صورت منطقی وارد اين بخش مهم اقتصادی كشور كنيم 
و عالوه بر كنترل و نظارت بر تمامی بازارهای مالی كشور 

بتوانيم كمك به رونق اقتصاد و توليد كشور نمائيم.

  نقدینگی  را باید به سمت تولید و بورس هدایت کرد
عباس ضيايی نيری اقتصاددان:
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  با ارسال نامه اي به رئيس مجلس، انجمن صنايع پوشاك خواستار رد 
اليحه افزايش مناطق آزاد اقتصادي شد.

  قاچاق محصوالت پتروشيمي از بورس به عراق وتركيه
  نامه الريجاني به روحاني درباره كارت بازرگاني

  حمل 6۵0 تن خاك كنسانتره طال براي اولين بار در كشور
  نبض تاالر شيشه اي حافظ؛رشد ۲8۱8 واحدي شاخص كل بورس 

تهران با حمايت فوالدي و پتروشيمي
  نخ و پنبه پشت در هاي بسته كمرگ/كارگاه هاي توليد پوشاك به 

مرز تعطيلي رسيدند.
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