جعفر تكبيري

كشور بدون فرمانده در جنگ اقتصادي

اقتصاد كشور اين روزها شرايط خاصي را پشت سر ميگذارد؛شرايطي
كه هم��گان آن را جنگ اقتصادي تعبير كردهاند .از يكس��و كش��ور
مجددا ً با تحريمهاي سختي روبهرو شده و از سوي ديگر فضاي اقتصاد
داخلي به دليل سوءمديريتها با چالشهاي جدي دست و پنجه نرم
ميكند؛چالشهايي كه تأثير مستقيمي بر حوزه معيشتي مردم گذاشته
است .تمامي اين شرايط و بروز بحران اقتصادي در كشور در حالي است
كه اين روزها تيم اقتصادي دولت رهاتر از هميشه عمل ميكند و حتي
چند وزارتخانه حساس اقتصادي نيز اين روزها فاقد وزير است و عم ً
ال
يك فرمانده و راهبر در رأس خود نميبيند.
 17مرداد امسال بود كه با رأي موافق مجلس علي ربيعي ،وزير كار ،از
كار بركنار شد .كاهش اشتغال و افزايش بيكاري ،مشكالت معيشتي
كارگ��ران و كاه��ش تواناييهاي بخشه��اي تعاون و رف��اه و ضعف
صندوقهاي بازنشستگي از جمله داليل عمده استيضاح علي ربيعي
عنوان شد .پس از ربيعي نوبت مسعود كرباسيان وزير اقتصاد بود كه
به سرنوش��تي همچون ربيعي دچار ش��ود و او نيز با رأي عدم اعتماد
مجلس در  4ش��هريور ،از وزارت اقتصاد خارج شد .ماه نتوانست رأي
اعتماد از مجلس بگيرد.
پيش از اين نيز خبرهايي مبني بر اس��تعفا يا بيتأثيري مش��اور ويژه
اقتصادي رئيسجمهور در نظام تصميمگيري اقتصاد كشور رسانهاي
شدهبود .شرايط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت نيز چندان چنگي به
دل نميزند و پس از شايعاتي كه در خصوص عملكرد شريعتمداري در
اين وزارتخانه مطرح شد و نمايندگان تصميم به استيضاح وي گرفتند،
حاال اخباري به گوش ميرسد كه او نيز پيش از رفتن به بهارستان ،قصد
دارد خود از سمتش كنار بكشد تا شايد در مظان سؤاالت نمايندگان قرار
نگيرد .اما مجموع اين اقدامات كه با فشار افكار عمومي و توسط مجلس
صورت گرفت ،هدفي جز تسريع در امور و رفع مشكالت اقتصادي مردم
نداشت،اما به نظر ميرس��د كه حاال همين روند به پاشنه آشيلي براي
شرايط اقتصادي كشور تبديل شده است.
بر اين اس��اس ،ب��ا رفتن ربيع��ي ،همچنان س��كان يك��ي از مهمترين
وزارتخانههاي كش��ور كه هم وظيفه افزايش رفاه اجتماعي را دارد و هم
مديريت مجموعه عظيم هلدينگهاي شستا را بر عهده دارد ،بدون فرمانده
باقي مانده،در حالي كه بهبود معيشت مردم بهخصوص قشر آسيبپذير
جامعه در شرايط اقتصادي فعلي ،اعطاي بستههاي غذايي به نيمي از مردم
كه مهمترين وعد ه دولت براي بهبود شرايط فعلي بوده ،بهدليل نبود وزير
رفاه تاكنون به مرحله اجرا نرسيده و انجام نشدهاست.
همچنين هم اكنون اخبار تأسفباري در خصوص عدم ترخيص مواد
اوليه بس��ياري از واحدهاي توليدي در گمرك ش��نيده ميش��ود كه
مهمترين دليل آن نبود وزير در رأس س��كان وزارت اقتصاد و موكول
كردن بسياري از دس��تورات و تصميمات به وزير مورد تأييد مجلس
شدهاس��ت .همچني��ن بالتكليفي وزير صنع��ت ،مع��دن و تجارت و
تصميمات اتخاذياش در ماههاي اخير نيز تأثير مستقيمي بر وضعيت
توليد داخلي و حمايت از صنايع مختلف داشتهاست كه آثارش كام ً
ال
براي مردم و توليدكنندگان مشهود است .در اين ميان نكته تأسفبار
ديگر هم اين است ،ايران هم اكنون در دو كشور مهم چين و هند سفير
ندارد .دو كشوري كه مهمترين خريدار نفت ايران هستند و جزو شركاي
اصلي اقتصادي ما محسوب ميشوند.
بر اين اساس ،سوم مردادماه و همزمان با پايان زمان مسئوليت ولياهلل
سيف در بانك مركزي ،عبدالناصر همتي كه چند روز قبل از آن بهعنوان
سفير ايران در كشور چين انتخاب شدهبود ،ناگهان سفر خود را در چين
ناتمام گذاشته و بهجاي سيف بر كرسي رياست بانك مركزي نشست.
در زماني كه همتي بهعنوان سفير انتخاب شد ،بسياري از رسانههاي
دولتي از تأثيرات مثبت حضور يك چهره اقتصادي بهعنوان سفير سخن
گفتند،اما از زمان تغيير مسئوليت وي تا كنون كه جايگاه سفير ايران
در چين خالي ماندهاست ،كمتر كس��ي ،سخني از اثرات مخرب خالي
بودن اين جايگاه بيان نميكند .هند نيز كه بهعنوان خريدار عمده نفت
ايران محسوب ميشود و از نظر تجاري براي ايران حائز اهميت است،
هم اكنون چند ماه است كه سفير ايران در آنجا حضور ندارد.
حال به نظر ميرسد كه اگرچه امريكا به عنوان دشمن شماره يك ايران،
طي روزهاي اخير يك نقشه بسيار پيچيده براي راهاندازي يك جنگ
اقتصادي عليه ايران كشيده و بايد بخشي از مشكالت اخير را متأثر از
اين برنامهريزي دشمنان دانست،اما واقعيت آن است كه مديران دولتي
نيز در تشديد اين مشكالت بيتقصير نيستند .به نظر ميرسد كه تنها
استراتژي هدايتكنندگان دولت در اين جنگ اقتصادي «موكولكردن
حل مشكالت به آتي » بدون كوچكترين تحركي است و تنها نظارهگر
اقدامات دشمنان هستند و عم ً
ال عزمي براي مهندسي اين وضعيت از
سوي دولت ديده نميشود.
همچنين تصميمات خلقالساعه و مستأصل در حوزه صادرات و واردات
همچنان بازارهاي مختل��ف را بر هم ميزنند و گران��ي كاالها و ركود
نتيجه عملي آن است .بخشنامههاي متعدد ،امضاهاي ضعيف بر پاي
دستورالعملها ،تصميمات خلقالساعه ،عدم ثبات قوانين و مقررات و
در نهايت بيانگيزگي فعاالن اقتصادي نيست؛ اتفاقي كه دقيقاً دشمنان
شاد كن در اين جنگ اقتصادي است.

اختالف صنايع لبني و دامداران
عرضه شير را در بازار كاهش داد

ط�ي روزه�اي اخي�ر برخ�ي از ش�هروندان از كمب�ود برخ�ي
فرآوردههاي لبني از جمله ش�ير پاس�توريزه در فروش�گاههاي
س�طح ش�هر گاليه كردند.ب�ه گفته برخ�ي خردهفروش�يهاي
س�طح ش�هر ،به دليل كاهش عرضه از س�وي كارخانجات لبني،
توزيع ش�ير كاه�ش يافت�ه و طب�ق تجربه س�الهاي گذش�ته،
ممكن اس�ت قيم�ت اي�ن محص�والت در آين�ده افزاي�ش يابد.

در اين ارتباط «رضا باكري» دبير انجمن صنايع لبني ايران به «ايرنا»
گفت :اكنون شيرخام تحويلي به كارخانجات لبني كاهش يافته و در
چرخه توليد و بازار تأثير گذاشته است .وي گفت :شيرخام تحويلي به
كارخانجات لبني روزانه حدود  15هزار تن است كه نسبت به سه ماه
گذشته  25درصد كاهش را نشان ميدهد .وي اظهار داشت :به انجمن
گاوداران ايران پيش��نهاد دادهايم،طي ق��راردادي روزانه  19هزارتن
شيرخام به هر قيمتي كه مدنظر دامداران است به كارخانجات تحويل
بدهند كه روي تحويل روزانه شيرخام كنترل داشته باشيم.
دبير انجمن صنايع لبني بر اين باور است كه آمارهاي تحويل شيرخام
در كشور نش��ان ميدهد با كمبود توليد اين محصول در كشور مواجه
شدهايم،زيرا شيرخام زماني براي ماندگاري و نگهداري توسط دامداران
ندارد .وي تصريح كرد :به نظر ميرسد كه توليد صنعت دامداري كشور با
آسيب جدي روبهرو شدهاست .باكري اضافه كرد :كاهش سرانه مصرف
شير در كشور به طور مستقيم بر سالمت آحاد جامعه تأثيرگذار است تا
جايي كه حتي ميتواند بيماريها را افزايش دهد ،بنابراين انتظار ميرود
دولت براي مصرف لبنيات در سبد خانوار چارهاي بينديشد.
اين مقام صنفي افزايش قيمت شيرخام و مواد پت را در افزايش قيمت
فرآوردههاي لبني مؤثر دانس��ت و گفت :باالرفتن قيمت فرآوردههاي
لبني با وجود افزايش هزينههاي توليد ،امري اجتنابناپذير است.
به گفته وي ،پيش از اين كارخانجات لبني شيرخام را كيلويي  1250تا
 1300تومان خريداري ميكردند،اما اكنون قيمت مصوب هركيلوگرم
شيرخام  1570تومان تعيين شده در حالي كه دامداران اين محصول
را با قيمتهايي بيش از  2هزارتومان عرضه ميكنند.
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كارشناسان در گفتوگو با روزنامه جوان:

پيشفروش سركاري
تأثيري بر بازار خراب خودرو ندارد

محمد حسين طاقي | مهر

پس از ماهها وعده و وعيد ،پيشفروش  53هزار
محصول اي�ران خ�ودرو از امروز ب�ه مدت يك
هفته ،در هش�ت مدل آغاز ميشود .متقاضيان
خودروهاي  ۳۰تا  ۴۶ميليون توماني يك هفته
س�ركار ميمانند تا ش�ايد موفق ب�ه ثبتنام و
صاحب خودرويي با قيمت نامعلوم شوند .زمان
تحويل ني�ز از بهمن  ۹۷تا آب�ان  ۹۸پيشبيني
شدهاست؛به ش�رطي كه ايران خودرو بدقولي
نكرده و خودروها را در موعد مقرر تحويل دهد.
دبير انجمن خودروس�ازان و ساير كارشناسان
خودروييمعتقدندكهاينثبتنامهاهيچتأثيري
بر آرامش ب�ازار و كاهش قيمت خ�ودرو ندارد.

اينبار ماراتن براي ثبتنام در پيشفروش خودر و به
گروه خودروسازي ايران خودرو رسيدهاست .ماراتني
كه قرار اس��ت به ج��اي يك روز،ي��ك هفته طول
بكشد ،تا شايد يك دس��تگاه از  ۵۳هزار خودروي
پيشفروشي ،به دست مصرفكننده واقعي برسد.
ايرانخودرو نيز مانند سايپا،قيمت نهايي خودروهاي
پيش ثبتنامي را اعالم نكرده و تسويه قيمت خودرو
را به تاريخ تحويل آن با قيمت روز موكول كردهاست.
گزارش 2

هادی غالمحسینی

روز گذشته ش��ركت ايرانخودرو،ش��رايط فروش
محصوالت مهر ماه اين شركت را اعالم كرد .براساس
اين بخشنامه زمان شروع ثبتنام روز سهشنبه سوم
مهرماه  10صبح آغاز و تا دوشنبه  9مهر ماه انجام
ميشود .خودروهاي پژو  206تيپ 2و  206تيپ ،5
پژو405جي ال ايكس ،سمند ال ايكس ،سورناي
ال ايكس ،رانا ،دنا و وانت آريسان در اين پيشفروش
قابلعرضه است .اين ش��ركت محدوديتهايي را
نيز براي پيش ثبتنام پيشبيني كردهاست؛مانند
محدود كردن ثبتنام براي خودرو اوليها يا افراد
فاق��د خ��ودرو و داراي گواهينامه،نمايندگيهاي
فروش نيز اجازه ورود به سايت و ثبتنام را ندارند.
انجمن خودروس�ازان :اين پيشفروشها
تأثير چنداني بر بازار ندارند
در اي��ن خصوص دبي��ر انجمن خودروس��ازان كه
سالهاست براي آزادس��ازي قيمت خودرو رايزني
ميكند،در گف��ت و گو با «ج��وان» ميگويد :اين
پيشفروش شايد در مدت كوتاه قيمتها را كاهش
دهد،اما تأثيري در وضعيت قيمت بازار ندارد .احمد
نعمتبخش با تأكيد بر اينكه تنها راه آرامش بازار

خودرو ،فروش در حاشيه بازار است،ميگويد :اگر
دولت با فروش خودروسازان در حاشيه بازار موافقت
كند ،قيمتها لجامگس��يخته گران نميش��وند.
همچنين زماني اين پيش فروشها بر بازار اثر دارد
كه ايران خودرو مث ً
ال خودرو پژو  ۲۰۶را ظرف يك
هفته با قيمت بازار يا تخفيف  ۵درصدي عرضه كند.
در غير اين صورت ،اينكه خ��ودرو ثبتنام كنيم و
زمان تحويل آن نيز نامعلوم باشد،آن هم با قيمت
دولتي نامعلوم،هيچ تأثيري بر بازار نخواهد داشت؛
جز اينكه سود خودروساز به جيب دالل برود.
وي در پاس��خ به اينكه مگر قرار نبود خودروسازان
قيمت حاشيه بازار را كنترل كنند،ميافزايد :خير.
چنين قراري نداش��تيم ،اين قرار را رئيس شوراي
رقابت گذاشته كه ما با او دعوا داريم.
خاكساري ۸۰ :ميليون را دالل كردهاند
عل��ي خاكساري،كارش��ناس صنع��ت خ��ودرو با
تأكيد بر اينكه دولتم��ردان هيچ عالق��هاي براي
توگو
رفع مش��كالت صنعت خودرو ندارند،در گف 
با «جوان» ميگوي��د :دولت با اين سياس��تهاي
قديمي و نخنما ۸۰،ميليون ايراني را به دالل تبديل

كردهاست .تا زماني كه قطعهسازان به همراه مديران
خودروسازي و معاونين وزارت صنعت دورهم،پشت
درهاي بسته تصميمگيري كنند،اين صنعت روزبه
روز ب��ه نابودي كش��يده ميش��ود .وي نيز معتقد
اس��ت كه پيشفروشها تأثيري بر ب��ازار خودرو
نخواهد داشت؛چراكه وعده يك ساله براي تحويل
خودروهايي كه در بازار آزاد بين  ۳۰تا  ۸۰ميليون
تومان معامله ميشوند و روزبهروز قيمتها در بازار
انحص��اري صنعت داخلي روبه افزايش اس��ت،چه
كمكي ميتواند بر كاهش قيمتها داشته باشد؟
خاكس��اري از خودروهاي صف��ر كيلومتري كه با
كيفيت بسيار پايين،اما با قيمت گران در ماههاي
نخست امسال تحويل مشتريان شده خبر ميدهد و
ميافزايد :اي كاش خودروهايي كه با يك سال خواب
سرمايه،به مردم تحويل ميدهند،با كيفيت باشد ،نه
اينكه خريدار از همان روزهاي نخست،روزگارش در
نمايندگيهاي مجاز خودروس��ازيها بگذرد .وي
اظهار ميدارد:نمونههايي سراغ دارم كه تمام قطعات
خ��ودرو و حتي سيمكش��ي داخ��ل آن را تعويض
كردهاند،اما همچنان مشكل فني خودرو مشخص
نشدهاس��ت و به رغم وعده خودروس��از به تعويض
خودرو،با بهانهجويي از تعوي��ض خودرو نيز طفره
ميروند .حال خودتان قضاوت كني��د آيا  ۵۳هزار
دستگاه خودرو با قيمت و زمان نامشخص ميتواند
گرهی از هزاران گره اين صنعت باز كند؟
بازار خودروهاي داخلي و خارجي
خراب و راكد است
همچنين دبير سابق اتحاديه فروشندگان خودرو
با تأييد نظ��رات خاكس��اري و نعمتبخش مبني
ب ر اينكه اي��ن پيشفروشها تأثي��ري بر كاهش يا
ثبات قيمته��ا در ب��ازار ندارد،ميگوي��د :تجربه
پيشفروشهاي قبل نشان ميدهد كه اين خودروها
به دست مصرفكننده واقعي نميرسد و خودروساز
با جذب نقدينگي مردم مشكالت مالي بنگاه خودرا
رفع ميكند و به مرور زمان خودروها را با قيمت روز
تحويل ميدهد،خدا را چه ديديد،شايد البي كردند
و قيمت خودرو آزاد شد و بيشتر سود كردند.
توگو با «جوان» ميافزايد:
حسين اردوخاني در گف 
در حال حاضر ب��ازار خريد و ف��روش خودروهاي
داخلي و خارجي كس��اد و خراب است و قيمتها
تصنعي با افزايش قيمت دالر گران ميشود،اما هيچ
مشتري وجود ندارد .وي تأكيد ميكند :در بخش
خودروهاي خارجي گاهي اي��ن خودروها با ملك
معاوضه ميشود يا به صورت قسطي و چكي خريد
و فروش ميش��ود،اما هيچ اطميناني از پاس شدن
چكها و پرداخت اقساط وجود ندارد.

مظاهري و تاجگردون اظهارنظر کردند

وضعيت فعلي اقتصاد محصول سیاستهای خرابكاري و ندانمكاري است

ضعف سياس�تهاي پولي و مال�ي و بودجهاي
كشور عم ً
ال سطح عمومي قيمتها را در بازارها
به ش�كل ممتد باال ميبرد كه تشديد اين روند
در دولت حس�ن روحاني افكار عمومي را براي
ريش�هيابي مش�كالت اقتصاد ايران حساس
كردهاس�ت ،در اي�ن مي�ان اش�خاصي مانند
رئيس كل پيش�ين بانك مرك�زي ندانمکاری،
اش�تباهات محاس�باتی و حفظ كرس�يهاي
مديريتي را در اجراي تصميمات غير كارشناسي
اقتصادي دخيل دانس�ته و رئيس كميس�يون
برنام�ه و بودج�ه سياس�تهاي خرابكارانه را
در وضعي�ت فعل�ي اقتص�اد دخي�ل ميداند.

به گزارش «جوان» ،اگر چه عدهاي از كارشناسان
اقتصادي وضعيت متغييرهاي اقتصادي چون تورم،
بيكاري و ضريب جيني را محصول سياستهاي
غل��ط و ندانمكاريه��ا ميدانند،ام��ا غالمرض��ا
تاجگ��ردون رئيس كميس��يون برنام��ه و بودجه
مجلس با انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود
در اينستاگرام نوشت :شك ندارم بانك مركزي و
سيستم بانكي و برخي اركان دولت تعمدا ًمأموريت
خرابتر شدن اوضاع و اذيت كردن مردم را دارند.
در همين رابط��ه نيز طهماس��ب مظاهري وزير
اقتصاد دولت هشتم و رئيس بانك مركزي دولت
نهم در پاسخ به اين پرس��ش كه ريشه برخي از
ناماليمات اقتصادي چيست و چه كساني در ايجاد
آن سهم دارند و راه حل عبور از آن چه ميباشد؟
در برنام��ه گفتوگو مح��ور « 10:10دقيقه» به
رعايت نكردن اصل تقدم منابع بر مصارف توسط
بخش دولت اشاره كرد و گفت :برخي دولتها از
شوق خدمت و يا ناداني دست به منابعي ميزنند
كه متعلق به مردم است؛ از جمله منابع مردم در
نظام بانكي ،يا با اختياري كه در يد آنها است خلق
پول يا رشد حجم نقدينگي است.
وي گف��ت :دولتها وقت��ي براي انج��ام خدمات
خود به رش��د نقدينگي به عنوان ي��ك ابزار نگاه
ميكنند با ابزارهايي كه در اختيار دارند ميتوانند
رش��د نقدينگي را پيش ببرند و وقت��ي اين كار را
كردند،اتفاقي كه رخ ميدهد اين اس��ت كه رشد
نقدينگي مازاد بر رش��د توليد ( كاال و خدمات )،
منجر به تورم يا افزايش عمومي قيمتها ميشود.
ش��روع دولت آقاي احمدينژاد نقدينگي حدود
 70ه��زار ميليارد توم��ان بود ،در م��رداد  86كه
مسئوليت بانك مركزي بر عهده من گذاشته شد
اين نقدينگي  140هزار ميليارد تومان شد؛يعني
دو برابر در دو سال ش��د 68 .هزار ميليارد تومان

مجموع نقدينگي  50س��ال بود كه در دو سال دو
برابر شد.اولين اختالف نظري كه ما داشتيم اين بود
كه من جلوي رشد نقدينگي را گرفتم ،گفتم من
چاپخانه اسكناس بانك مركزي را سه قفله ميكنم.
اين اصطالح خيلي رواج پيدا كرد.
وي افزود :در پايان دولت آقاي احمدينژاد حجم
نقدينگي به مح��دوده 500ه��زار ميليارد تومان
رس��يد .در اين چهار،پنج س��ال اخير نقدينگي
كه  150درصد رش��د داشته اس��ت 150 .درصد
در چهار س��ال به معناي س��الي  30درصد رشد
نقدينگي است .اين در حالي است كه در چهار سال
متوسط رش��د توليد ناخالص ما  4درصد در سال
بوده است .يعني  4درصد رشد توليد كاال و خدمات
داشتيم.اين تناسب قيمت كاال و خدمات محدود
را افزاي��ش ميدهد .اگرچه ب��راي مدتي ميتوان
قدرت خريد نقدينگي افزايش يافته را به ابزارهاي
مختلف پنهان و كنترل كرد،اما اين فنر فش��رده
شده يكباره جهش ميكند و تمام آن قدرت خريد
و قدرت تورمزا بروز ميكند و اين اتفاقي است كه
امروز با آن مواجه هستيم .اگر بخواهم بگويم چه
ابزارهايي براي اينكه نقدينگي در بازار نيايد قابل
استفاده اس��ت ،ميتوانم بيان كنم كه يكي سود
بانكي است .شما تورم  8درصدي را در اين سه سال
آقاي روحاني داشتيد،ولي سود بانكي  20درصدي
و بيشتر به سپردههاي بانكي پرداخت ميشد.
پيشبيني تقاضاي سرمايهگذاري را
روي دالر نكردند
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست ارز 4200

غالمرضا تاجگردون

توماني اشتباه بود،گفت :در شرايطي كه بحران ايجاد
ميشود يك تقاضاي ديگري وارد بازار ارز ميشود كه
تقاضاي حفظ ارزش دارايي است؛يعني مردم براي
اينكه ارزش دارايي خود را با پول ملي حفظ كنند،
تقاضاي خريد ارز ميكنند .اين تقاضاي اضافه خود
باعث ميش��ود نرخ ارز از حالت طبيعي باالتر برود.
در روز  21فروردين ،روز شوم رأيگيري براي نرخ
ارز ،با يك محاسبه اشتباه كه اشتباهي رياضي دارد،
رأيگيري ش��د  4200تومان نرخ ارز باشد و آقاي
جهانگيري مصاحبه كردند و نرخ ارز را اعالم كردند.
جالب اين است كه اين مصاحبه را رئيس كل بانك
مركزي انجام نداد .معاون اول گفت بعد از پنج سال
وعده تكنرخي ارز امروز به تكنرخي رس��يديم و
همين نرخ واحد است و همه نيازها را تأمين ميكند.
فرداي آن روز يعني روز  22فروردين بنده و تعدادي
از دوستاني كه صاحبنظر در بحثهاي اقتصادي
هستند اين مسئله را به آقاي جهانگيري و دولت و به
ك مركزي گفتند كه اين حرف اشتباه است.
بان 
وي گفت :س��يف همكالس دوران دبيرس��تان و
برادر باجناق من است،چون منتقد سياستهاي
اقتصادي آقاي روحاني بودم با سيف هم رابطهاي
نداشتم .خطاي سيف پذيرش دالر  4200توماني
بود .مشكل اين است كه رئيس بانك مركزي براي
حفظ اتاق بايد ح��رف گوش كند و ب��راي انجام
وظيفه بايد كليد اتاق را بدهد و خداحافظي كند
وظيفه رئيس بان��ك مركزي اين ب��ود كه مقابل
ارز4200توماني ميايستاد و بعد هم كليد اتاق را
تحويل ميداد و بيرون ميآمد.

طهماسب مظاهري

بانكها 200هزار ميليارد تومان
سود موهوم به سپردهگذاران دادند
مظاهري در پاس��خ به اين پرس��ش كه پشت سر
التهاب بازار ارز بانكها چقدر نقش داشتند،گفت:
بانكها اجازه دادند نقدينگي و قدرت خريد بدون
پش��توانه كاال و خدمات رش��د يابد .در چند سال
اخير حدود  300 -350هزار ميليارد تومان ساالنه
نقدينگي رشد كرده است .حدود  200هزار ميليارد
تومان از سود پرداختي باتكها سود موهومي است
كه بانكها به سپردهگذاران دادند و اين نقشي است
كه بانكها در رشد نقدينگي و قدرت خريد داشتند.
االن بايد جلوي اين سود موهوم گرفته شود.
وي گفت :دولت بايد قبول كند براي كنترل نقدينگي
اين را به عهده بانك مركزي بگذارد .دولت از ابالغ
تكاليف ديكته شده ،تكليفي و اجباري و دستوري
به بانك مركزي و بانكه��ا تا حد ممكن خودداري
كند .از سوي ديگر جلوي پرداخت سود موهومي و
غيرواقعي محقق نشده يعني سودي را كه بانكها
در عمل به دست نياوردند،ولي براي حفظ سپردهها
به سپردهگذاران پرداخت كنند ،بگيرد و ميتوان اين
كار را كرد .همين امروز بانك مركزي اگر منع دولت
نباشد ميتواند جلوي اين را بگيرد.
نرخگذاري ارز
در يد بازار 3درصدي ارز آزاد است
مظاهري گفت :اولين سياستي كه آقاي همتي در
پيش گرفت،اين بود كه غير از نرخ  4200تومان،
آن نرخي كه االن به نام نرخ بازار ثانويه شده است،
به رسميت شناخت .دولت ميگفت ما ايجاد بازار
ثانويه ميكنيم و حرفي كه من زدم گفتم ش��ما
ايجاد بازار ثانويه نميكنيد ،بلكه بازار ثانويهاي را
كه وجود دارد ،به رس��ميت ميشناسيد و قب ً
ال به
رسميت نميش��ناختيد و اين قدم به جلو است.
اما مث ً
ال  3درصد كل هزينه ارزي م��ا در بازار آزاد
انجام ميش��ود 97 ،درصد آن در بخش مربوط به
بازار ثانويه يا بازار سوبسيدي است،اما مشكلي كه
ايجاد شد اين اس��ت كه چون آن بازار از يد دولت
خارج ميش��ود،نرخ آن بازار تعيينكننده قيمت
همه چيز شده است .وي در پاسخ به اين پرسش كه
هم شخصيتهاي منتقد دولت و هم شخصیتهاي
موافق دولت از عملكرد اقتصادي اين دولت انتقاد
ميكنند و هر دو دس��ته ه��م راهكار پيش��نهاد
ميكنند .چ��را دول��ت از اين راهكارها اس��تفاده
نميكند،گفت :يك روزي آقاي روحاني بايد به اين
سؤال در پيشگاه مردم و تاريخ جواب دهد كه اين
همه به شما گفتند چرا گوش نكرديد؟!

روسيه و اوپك ،ترامپ را وتو كردند

با وجود درخواس�ت ترامپ از كش�ورهاي نفتي به وي�ژه اعضاي
اوپك ب�راي افزايش توليد،اوپك و روس�يه در جلس�ه مهمي كه
در الجزاي�ر برگزار كردند،رس�م ًا با اين خواس�ته مخالفت كردند.

به گ��زارش «ج��وان» ،رئيسجمهور امري��كا طي چند م��اه اخير با
توئيتهاي تهديدآميز خود از كش��ورهاي نفتي درخواس��ت ميكرد
با افزايش توليد نف��ت ،قيمتها را پايين كش��يده و جاي خالي ايران
را در بازارها پر كنند .ترامپ در توئيتي نوش��ته بود« :ما از كشورهاي
خاورميانه محافظت ميكنيم و اينه��ا در طوالنيمدت بدون ما ايمن
نخواهند بود و اين در حالي اس��ت كه آنها براي باال بردن قيمت نفت
تالش ميكنند ما يادمان ميماند .اوپك باي��د اكنون قيمت را پايين
بياورد ».در اجالس  174اوپك كه چند ماه پيش در وين برگزار شد،
اين اتفاق تا حدودي رخ داد،ولي در عمل ،كشورهاي كويت ،امارات و
عربستان نتوانستند انتظارات ترامپ را برآورده كنند تا پرزيدنت براي
بار ديگر ،از لزوم افزايش توليد بگويد.
در جلسهاي كه دو روز پيش در الجزاير برگزار شد ،گمانهزنيهاي بسياري
براي افزايش توليد نفت اوپك و روسيه دهان به دهان ميشد و رسانههاي
غربي از احتمال افزايش توليد ميگفتند .موضع وزارت نفت هم مخالفت
با هرگونه افزايش توليد نفت بود،هرچند كه اين مهم ،صرفاً يك نظر بود.
با اين وجود ،نشست الجزاير بدون هيچ تصميمي براي افزايش توليد به
پايان رسيد و وزراي نفت روسيه و عربستان اعالم كردند بازار در تعادل قرار
دارد و نيازي به افزايش توليد نيست.
الكساندر نواك،وزير انرژي روسيه در اينباره گفت :هيچگونه افزايش
فوري توليد ضروري نيست؛ با اين همه ،وي تأكيد كرد كه جنگ تجاري
ميان چين و امريكا و همچنين تحريمهاي امريكا ضد ايران ،چالشهايي
جديد براي بازار نفت ايجاد ميكند.
نواك ادام��ه داد :مذاكراتي كه با همكاران ايراني خودمان در حاش��يه
اجالس اوپك داشتيم،آنها تأكيد كردند كه به توليد نفتشان در سطح
كنوني ادامه خواهن��د داد،اما با اين حال هنوز برخ��ي مؤلفهها در اين
زمينه مشخص نيست؛مث ً
ال اينكه رفتار مشتريان نفتي ايران نسبت به
تحريم نفتي اين كش��ور چه خواهد بود .وي گفت :ما در نشست ديروز
تصميم گرفتيم كه نشست بعدي اوپك در  11نوامبر در ابوظبي برگزار
شود و اين تاريخ يك هفته پس از تحريمهاي نفتي ايران است كه بهتر
ميتوانيم اين مسئله را بررس��ي كنيم .اعضا درباره ظرفيت توليدشان
صحبت كردهاند،اما اين كافي نيست و با بررسي عرضه و تقاضا در بازار
كه اكنون رصد ميكنيم در اينباره ميتوان تصميم گرفت.
خالد الفالح،وزير نفت عربس��تان هم تأكيد كرد :من بر قيمتها تأثير
نميگذارم؛ عربستان ظرفيت مازاد براي افزايش توليد نفت را دارد،اما
اكنون اين اقدام ضروري نيس��ت .وي افزود :اطالعاتي كه دارم نشان
ميدهد شرايط عرضه نفت در بازارها كافي است؛هيچ پااليشگري را در
جهان نميشناسم كه دنبال نفت بگردد و نتواند آن را بيابد.
استقالل اوپك
وزير نفت ايران هم در مورد پيام نتيجه نشس��ت روز گذشته اعضاي
اوپك و غيراوپك اظهار كرد :قبل از اين نشس��ت هم صحبت كرديم
و اعالم كرديم كه اوپك يك س��ازمان مستقل است و يك شاخهاي از
وزارت انرژي امريكا نيست .ديروز هم اعالم كردم كه صحبتهاي آقاي
ترامپ مبني بر اينكه گفته است امنيت كشورهاي منطقه خليجفارس
را امريكا تأمين ميكند و بقاي آنها بستگي به حمايت و تالش امريكا
دارد،بزرگترين توهين به كش��ورهاي دوست امريكا در منطقه است
و اميدوارم با اقداماتي كه در اوپك انجام ميشود،نشان داده شود كه
اوپك چقدر مستقل اس��ت .زنگنه ادامه داد :در نشست روز يكشنبه
آنچه حاصل شد،اين بود كه هيچكس به صحبتهاي آقاي ترامپ پاسخ
مثبت نداد و تقريباً اوپك و غير اوپك اعالم كردند در حال حاضر نيازي
به افزايش توليد نيست و اگر نگوييم اين شكست سختي براي امريكا
بود ،هيچدستاوردي را هم براي ترامپ نداشت.

عرضه ارز پتروشيميها
در نيما روزانه رصد ميشود

مديرعامل شركت ملي پتروش�يمي از صادرات  12ميليارد دالري
پتروش�يميها خبر داد و گفت :تمام پتروش�يميها ارز خود را در
بازار ثانويه عرضه ميكنند و ما اين موضوع را روزانه رصد ميكنيم.

به گزارش «فارس» ،رضا نوروز زاده با رد خبرهاي��ي كه اين روزها در
خصوص عدم عرضه ارز پتروشيميها مطرح ميشود،گفت :شركتهاي
پتروشيمي ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانويه عرضه ميكنند
و ما نيز به عنوان مس��ئول اين موضوع را رس��يدگي و ارزيابي كرده و
ميكنيم .مدير عامل شركت ملي پتروش��يمي تصريح كرد :براساس
آمارهاي رسمي گمرك ،ارزش صادرات غيرنفتي در كشور  ۴۰ميليارد
دالر برآورد شدهاست كه از اين رقم تنها  ۱۲ميليارد دالر آن مربوط به
فروش محصوالت پتروشيمي و گاز ال پي جي است.
وي خاطر نشان كرد :پتروش��يميها ميتوانند  25درصد ارز را به طور
ميانگين براي خريد تجهيزات و كاتاليس��ت و پرداخت وامهاي ارزي
استفاده كنند و بايد مابقي ارز را به داخل آورده و بازار ثانويه عرضه كنند
كه خوشبختانه اين كار به خوبي انجام ميشود.
........................................................................................................................

بودجه  ۹۸در چند سناريو
و الزامات مقابله باتحريم تدوين ميشود

رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه گف�ت ك�ه اليح�ه
بودج�ه س�ال  ۹۸كل كش�ور در چن�د س�ناريو و ب�ا در نظ�ر
گرفت�ن الزام�ات مقابل�ه ب�ا تحريمه�ا تدوي�ن ميش�ود.

به گزارش «مهر» ،محمدباقر نوبخت در نشست با رؤساي سازمانهاي
مديريت و برنامهريزي سراسر كشور كه با موضوع واگذاري طرحهاي
نيمه تمام در حال برگزاري است ،اظهار كرد :با خروج امريكا از برجام
و اعمال تحريمهاي يكجانبه ،تصور ب��ر اين بود كه اين موضوع اثرات
سوء گسترده بر اقتصاد ما خواهد داشت .البته نابسامانيهايي را در بازار
ارز ديديم كه بايد براي مقابله با آن اقدام ميكرديم،از اين رو بستهاي
مشتمل بر  ۱۲برنامه تهيه كرديم.
وي با اشاره به آثار تحريم بر توليد گفت :اين بخش نيازمند يك بازتعريف
بود كه مصوباتي از شوراي هماهنگي سران سه قوه گرفتيم كه از جمله
اين مصوبات،تخصيص يك ميليارد دالر براي اشتغالزايي بخش توليد
بود .نوبخت همچنين گفت :در ش��رايط تحريمي بر اس��اس بستهاي
كه تدوين كرديم براي تس��ريع در تكميل طرحه��اي ناتمام از طريق
برخورداري از مش��اركت بخش غير دولتي ،انتظار داريم سازمانهاي
مديريت سراسر كشور پيگير واگذاري يا مشاركت طرحها باشند.
وي با بيان اينكه ما بايد بودجه را براي بدترين شرايط آماده كنيم،افزود:
در سازمان برنامه و بودجه اين برنامه تدوين شده كه اگر درآمدها و منابع
به حداقل برسد چگونه بايد هزينهها به ويژه اجتناب ناپذيرها را مديريت
كنيم .وي ادامه داد :البته براي ش��رايط خوش��بينانه هم بودجه تدوين
خواهيم كرد .نوبخت تأكيد كرد :بايد آثار سوء اين تحريمها را از معيشت،
زندگي و اقتصاد مردم دور كنيم يا به حداقل برسانيم .معاون رئيسجمهور
اظهار كرد :در كنار بسته حمايت از توليد ،بسته حمايت از پيمانكاران را
داريم .وي با بيان اينكه تا مردم آثار اقدامات ما را ببينند ميتوانند از بسته
ويژه استفاده كنند،گفت :بسته جبراني براي آحاد مردم در نظر گرفتهايم،
همچنين بس��ته خاصي براي اقش��ار كمدرآمد آماده كرديم كه بعد از
بازگشت رئيسجمهور از نيويورك به اجرا درمي آوريم.

