
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه فعاالن اقتصادي 
از رش�وه و رواب�ط ناس�الم اداري گاليه من�د 
هس�تند،  گفت: برخ�ي مي گويند برخ�ورد با 
يك يا دو نفر برخورد با فساد اقتصادي نيست، 
ما بارها گفته ايم، اگر س�اختار فسادزا اصالح 
شود، حتمًا ش�اهد كاهش فس�اد اقتصادي و 
ورودي پرونده به دستگاه قضايي خواهيم بود. 
اولين همايش نقش امنيت در اقتصاد ملي و رونق 
توليد روز گذش��ته با حضور آيت اهلل سيدابراهيم 
رئيسي رئيس قوه قضائيه، سردار حسين اشتري 
فرمانده نيروي انتظامي، سردار حسين رحيمي 
فرمانده انتظامي پايتخت، جمعي از وزرا و مقامات 
كشوري و لشكري در سالن اجالس سران برگزار 
ش��د. آيت اهلل رئيس��ي رئيس قوه قضائيه اظهار 
داشت: تفكيك امنيت و اقتصاد امكان پذير نيست، 
زيرا توليد و رونق اقتصادي در سايه امنيت شكل 
مي گيرد. آيت اهلل رئيسي همراهي و همكاري همه 
بخش ها را ب��راي ايجاد امنيت ضروري دانس��ت 
و اظهار داش��ت:امروز مبارزه با جرائم پولشويي، 
مالياتي، قاچ��اق كاال و نوع��ي از جرائم كه تحت 
عنوان فساد اقتصادي نام برده مي شود، ضرورت 
دارد؛ چراكه اينها براي رونق اقتصادي مضر است 
و بايد حساس��يت بخش هاي ما نسبت به اموري 
كه فضاي اقتصادي را آلوده كرده اند، باال باش��د؛ 
همچنين بايد از عزيزان م��ا در ناجا نيز حمايت 
شود. هم از ناحيه دس��تگاه قضايي، هم از طرف 
كارآفرينان و فعاالن اقتصادي و هم از طرف همه 
بخش ها تا فضا را فضايي امن و پرتحرك س��ازند. 
رئيس قوه قضائيه ب��ه خطبه هاي مق��ام معظم 
رهبري در نمازجمعه اش��اره و اظهار كرد:  ايشان 
فرمودند كه بايد با تالش بيشتر كشور قوي شود. بر 
اين اساس قوت در اقتصاد مي تواند برطرف كردن 
موانع توليد و حمايت از توليد باشد. آيت اهلل رئيسي 
تصريح كرد: قوت اقتصادي يك امر جدي است، 
و بايد سرمايه هاي ملي، طبيعي و نيروي انساني 
متراكم و جوان شناخته شود؛ شناخت اين نيرو در 

توانمندي اقتصاد بي شك مؤثر است. 
رئيس قوه قضائيه گفت: اقتصاد را شرطي كردن 
به شرطي كه او نگاه كند، امضا كند، لبخند بزند 
خطاست؛ بايد اقتصاد با تعامل همه كشورها باشد؛ 

ما با همه كشورها تعامل داريم غير از آنهايي كه با 
ما دشمني مي ورزند. نبايد به ديگران اعتماد كرد، 
بايد بر پاي خود ايستاد؛ در عرصه هاي پيچيده كه 
دشمنان تصور نمي كردند ما وارد و موفق شديم و 

مدال آورديم. 
   نقدينگي بايد به سمت توليد برود

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد:مي گويند نقدينگي 
در كشور به شكل نگران كننده اي باال است، اگر به 
طرف توليد برود، نگراني ندارد، اما ورود نقدينگي 
به بخش هاي داللي و سوداگري است كه ما را دچار 

مشكل مي كند. 
وي با انتق��اد از واردات بي روي��ه و قاچاق كاال كه 
موجب نگراني و بي انگيزه كردن توليدكنندگان و 
كارآفرينان مي شود، تصريح كرد: هيچ كارآفريني و 
هيچ سرمايه گذاري آماده براي رشوه نيست و علت 
رشوه، بوروكراسي اداري است كه كارهايي را كه دو 

روزه مي تواند انجام دهد، دو ماهه انجام مي دهد. 
وي گفت: اگر مجوزهاي الزم براي بازاري و كاسب 
تسهيل ش��ود، چه علتي دارد كه رش��وه بدهند. 
فعاالن اقتصادي از رانت و رش��وه و روابط ناس��الم 
اداري گله مندند. آيت اهلل رئيسي گفت:ما دنبال اين 
نيستيم كه هر روز پرونده قضايي بيشتر شود، اگر 
نظام اداري سالم باشد كار به سهولت انجام مي گيرد. 
آيت اهلل رئيس��ي اظهار داش��ت: برخي مي گويند 
برخورد با يك يا دو نفر برخورد با فس��اد اقتصادي 
نيست، ما بارها گفته ايم، اگر ساختار فسادزا اصالح 
شود حتماً شاهد كاهش فساد اقتصادي و ورودي 

پرونده به دستگاه قضايي خواهيم بود. 
   نمي خواهن�د اقتصاد مس�تقل در ايران 

اسالمي شكل بگيرد
وي در ادام��ه صحبت ه��اي خود اظهار داش��ت: 
غربي ها نش��ان دادن��د بيش��تر تحت تأثير نظام 
امريكايي هستند؛ اروپايي ها به دنبال اين هستند 
كه اقتصاد مستقل در ايران اسالمي شكل نگيرد و 
امريكايي ها نيز مي خواهند كنترل و نظارت توليد 
در دست آنها باش��د؛ يعني فضاي اقتصادي دنيا 
را كنترل كنند، اما امروز در ايران اس��المي بنابر 
سخن راهبردي مقام معظم رهبري مي خواهيم 
كاري نو را رقم بزنيم و اقتصادي تحت نظارت خود 

داشته باشيم. 

آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه در هر عرصه اي كه 
ملت وارد شد به موفقيت دست يافتيم، خاطرنشان 
كرد: امروز كشور در يك جنگ اقتصادي، رسانه اي 
و رواني قرار دارد، اما با توانايي هايي كه خدا به مردم 
و كشور عنايت كرده است مي توانيم در عرصه توليد 

و فناوري شرايط را متفاوت كنيم. 
   برخورد با مفسدان اقتصادي در دستور 

كار پليس
فرمانده نيروي انتظامي گفت: در حوزه برخورد با 
مفاسد اقتصادي اگر هم پرونده اي تشكيل شود 

براي ارتقاي رونق توليد در كشور است. 
از س��وي ديگ��ر، در ادام��ه س��ردار حس��ين 
اشتري، فرمانده نيروي انتظامي در همايش نقش 
امنيت در اقتصاد ملي و رونق توليد اظهار داشت: 
امروز بيشترين دغدغه مردم در حول موضوعاتي 
اقتصادي است و اگر از مردم سؤال شود چه توقعي 
از مجلس و رئيس جمهور داريد، باالترين توقع و 
انتظارشان را س��اماندهي وضع اقتصادي كشور 

اعالم مي كنند. 
وي با تأكيد بر اي��ن مطلب كه موضوع اقتصادي 
هم دغدغ��ه مردم و هم خواس��ت مق��ام معظم 
رهبري اس��ت، به هدف گذاري دش��من در اين 
زمينه اشاره و تصريح كرد: دشمن هدف گذاري 
كرده تا كاري انجام ش��ود تا ما نتوانيم به اهداف 
عالي برسيم و تصميماتي مي گيرند تا به اقتصاد 
ما ضربه زده و جنگ اقتصادي ب��ه راه بيندازند؛ 
البته بخشي از عملكرد مديران ما نيز باعث شده 
تا با مشكالتي روبه رو شويم، اما بايد كاري كنيم 
كه شعار مقام معظم رهبري مبني بر رونق توليد 

تحقق يابد. 
   منافع مالي و اهداف سياسي در كار است

 فرمانده ني��روي انتظام��ي گف��ت: ورود كاالي 
غيرمجاز و قاچاق به كشور از جمله مواردي است 
كه بايد با آنها برخورد كنيم؛ چراكه دس��ت هايي 
هستند كه براي منافع مالي و اهداف سياسي شان 
مي خواهند به اقتصاد كش��ور ضربه بزنند و ورود 

بي رويه كاال به كشور از جمله اهداف آنهاست. 
وي ب��ا تأكيد ب��ر اين مطلب ك��ه اگ��ر اقدامات 
مجاهدانه پليس و همكاري ساير دستگاه ها وجود 
نداشت، مشكالت چند برابر مي شد، تصريح كرد: 

پليس در خدمت تمام فعاالن اقتصادي و افرادي 
اس��ت كه در اقصي نقاط كش��ور در حال خدمت 
هستند. تا با آرامش كامل به فعاليت خود بپردازند؛ 
ما س��عي مي كنيم وظايف خود را به خوبي انجام 

دهيم تا مانع نشويم و حامي باشيم. 
سردار اش��تري با انتقاد از نگاه بعضي ها به پليس 
اظهار داشت: ما پليس امنيت اقتصادي را در ناجا 
راه اندازي كرده ايم و با شبكه ها و مافياهاي كه به 
دنبال ضربه به اقتصاد كشور بوده و هستند با كمك 
دستگاه قضايي هوش��مندانه و قاطعانه برخورد 
كرده ايم؛ برخورد با مفاسد براي ارتقاي رونق توليد 

در كشور است. 
   اولتيمات�وم پلي�س ب�ه اخالل گ�ران 

اقتصادي
همچنين، سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي 
پايتخت در همايش نقش امنيت در اقتصاد ملي و 
رونق توليد اظهار داشت: به دنبال يك نگاه هم افزا، 
وحدت بخش و يك حركت جه��ادي و جدي در 
اين مسير هستيم كه اجراي فرامين رهبر معظم 
انقالب را عملياتي كنيم. وي با بيان اين مطلب كه 
ناجا به عنوان ركن اصلي اس��تقرار نظم و امنيت 
كشور در كنار قوه قضائيه و دولت به دنبال ايفاي 
نقش اساس��ي خود در اين زمينه اس��ت، اظهار 
داشت: در صدد هستيم تا حمايتي همه جانبه از 
رونق توليد داشته باش��يم و با ياري صنعتگران و 
مردم، اقتصادي درون زا، متكي بر غيرت و همت 
را با استفاده از خرد جمعي در راستاي توليد ملي 

داشته باشيم. 
س��ردار رحيمي به عده اي معدود ك��ه به دنبال 
سوءاستفاده و فساد هستند، هشدار داد كه نيروي 
انتظامي در راستاي وظايف قانوني خود با جديت 
و اش��راف كامل مقتدرانه و بنا بر قانون برخوردي 

قاطع خواهد كرد. 
   امنيت اقتص�ادي از الزامات رونق توليد 

است
از سوي ديگر س��ردار محمدرضا مقيمي، رئيس 
پليس امني��ت اقتصادي ناجا در اي��ن همايش با 
بيان اينكه هدف در جرائم اقتصادي كشف نبوده 
و هدف پيش بيني و پيش��گيري اس��ت، به آمار 
پرونده هاي تشكيل شده در حوزه فساد اقتصادي 
پرداخت و اعالم كرد:در مجموع در ۹ ماهه گذشته 
۶۸۰ درصد افزايش ريالي پرونده هاي اخالل در 
نظام اقتصادي داش��ته ايم. همچنين در كش��ف 
پرونده هاي پولش��ويي ۲۶۸ درصد رش��د ريالي 
پرونده ها بوده و در پرونده هاي رباخواري نيز۱۵۳ 
درصد رش��د داش��تيم. وي گفت:در پرونده هاي 
زمين خواري ۱۹۵ درصد و در پرونده هاي مربوط 
به احتكار نيز ۵۹ درصد رش��د داشته ايم. سردار 
مقيمي تصريح ك��رد: ارزش ريال��ي پرونده ها در 
حوزه قاچاق كاال ۵۵ درصد رش��د داشته است؛ 
همچنين در پرونده هاي بي��ش از ۵۰۰ ميليون 
تومان نيز ۴۴ درصد و در پرونده هاي بيش از ۱۰۰ 

ميليون ۵۳ درصد رشد را شاهد بوده ايم. 
سردار مقيمي گفت: متأس��فانه جرائم اقتصادي 
وضعيت مطلوبي ندارد و آمارها و تعداد پرونده ها 

اين را نشان مي دهد و بايد بيشتر كار كنيم. 
وي با اش��اره به بيان��ات مقام معظ��م رهبري در 
خصوص اينكه از مبادي ورودي رس��مي كشور 
هم قاچاق مي آيد و چرا نمي رويد و به آن رسيدگي 
كنيد، گف��ت: پليس امنيت اقتصادي كش��ور در 
راس��تاي منويات رهبر معظم انقالب اسالمي از 

ابتداي سال شروع به فعاليت كرد. 
وي درباره اس��تقرار پليس در گمرك نيز تصريح 
ك��رد: در ح��ال حاضر مأم��وران پلي��س امنيت 
اقتصادي در ۱۳ گمرك كشور مستقر شدند و در 

آينده اين تعداد بيشتر نيز خواهد شد.
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آيت اهلل رئيسي: شرطي كردن اقتصاد خطاست
فعاالن اقتصادي از رشوه و روابط ناسالم اداري گاليه مندند

 هادي  غالمحسيني

رؤياي گازي اروپا در خزر
ايده صدور گاز تركمنستان به اروپا بسيار جذاب اس��ت. اتحاديه اروپا 
خواهان ارتباط با تأمين كنندگان پايدار و متنوع گاز طبيعي اس��ت تا 
وابستگي قاره س��بز به گاز روس ها كاهش يابد. هم اكنون بيش از ۵۰ 
درصد گاز وارداتي اروپا از ش��ركت هاي روس��ي خريداري مي شود. در 
يك دهه گذش��ته، در چند نوبت روس ها جريان صادرات گاز به اروپا از 
طريق اوكراين را متوقف كردند. پيامدهاي اين اقدام در روزهاي س��رد 
زمستان، فاجعه آميز بوده است. اروپا بايد ۸۰ درصد گاز مصرفي خود را 
وارد كند.بنابراين متنوع كردن منابع تأمين گاز يك اولويت كليدي در 
جهت تأمين امنيت انرژي قاره سبز محسوب مي شود، چراكه دولت هاي 

اروپايي در مورد پايداري عرضه گاز روسيه ترديد دارند. 
آذربايجان يكي از كشورهايي است كه با تكميل كريدور گازي جنوبي، 
صدور گاز به اروپا را آغاز كرده است،اما تركمنستان به عنوان چهارمين 
دارنده ذخاير گاز دنيا تاكنون در صدور گاز طبيعي به اروپا ناكام بوده است. 
نيمي از درآمدهاي صادراتي تركمنستان از فروش گاز طبيعي تأمين 
مي شود. گاز طبيعي، مهم ترين كاالي تجاري اين كشور است. عشق آباد 

يك توليدكننده و صادركننده بزرگ گاز طبيعي محسوب مي شود. 
اما رقابت هاي منطقه اي در حوزه درياي كاس��پين باعث شده تا قدرت 
اقتصادي تركمنس��تان محدود گردد. همچنين نظام حكومتي بسته 
و شبه كمونيستي عش��ق آباد با ارزش هاي دولت هاي اروپا، اختالفات 
گسترده اي دارد. اين شرايط را بايد يكي از موانع ساخت خط لوله ترنس 

كاسپين در دو دهه اخير دانست. 
   عشق آباد در دام رقابت هاي پيچيده 

تا سال ۲۰۱۰ ميالدي، روسيه مهم ترين خريدار گاز طبيعي تركمنستان 
بوده است، اما به دليل اختالف نظر بر سر قيمت گاز و كاهش تقاضا، حجم 
گاز فروخته شده به تدريج كاهش يافت و در سال ۲۰۱۶ ميالدي، كاماًل 
متوقف گرديد. كرملين همچنان بر دولت تركمنستان و منطقه كاسپين، 
نفوذ گس��ترده اي دارد و از آوريل ۲۰۱۹ ميالدي، بار ديگر خريد گاز از 
تركمنستان را آغاز كرده است. خط لوله ترنس كاسپين كه ايده ساخت 
آن نخستين بار توس��ط امريكايي ها مطرح شده اس��ت، از بستر درياي 
كاسپين مي گذرد و راه را براي انتقال گاز تركمنستان به اتحاديه اروپا از 

طريق خاك آذربايجان و كريدور گازي جنوبي هموار مي كند. 
روسيه و ايران همواره به داليل زيست محيطي مخالف ساخت اين خط 
لوله بوده اند. اين دو كشور مي توانند عوارض ترانزيت گاز تركمنستان را 
دريافت كنند. به عالوه، آنها به عن��وان همپيمانان منطقه اي، از حضور 
يك رقيب جديد در بازار گاز اروپا بيمناكند. اما در سال ۲۰۱۸ ميالدي، 
رهبران پنج كشور ساحلي درياي كاس��پين توافق كردند تا با شناخته 
شدن كاسپين به عنوان دريا و تعيين خطوط ۱۵ و ۲۵ مايلي حاكميتي 
و  ماهيگيري، ساير مناطق آن به عنوان نواحي استفاده مشترك شناخته 
شود،اما تعيين تكليف مالكيت بس��تر و ذخاير اين درياي خروشان به 

مذاكرات آينده دوجانبه يا پنج كشور موكول شده است. 
   ظرفيت اقتصادي راكد تركمنستان

صنعت نفت و گاز، ۹۱ درصد درآمدهاي صادراتي تركمنستان را تشكيل 
مي دهد و اقتصاد اين كشور به شدت تك محصولي است. سرمايه  گذاري 
شركت هاي نفتي در ساخت خط لوله ترنس كاسپين تركمنستان نيز 
با ريسك زيادي روبه رو است. قربان اوغلي محمداف، رئيس جمهوري 
كنوني تركمنس��تان ) كه در گذشته دندانپزش��ك بوده و از روحيه اي 
مش��ابه كيم جونگ اون، رئيس جمهوري كره شمالي برخوردار است(، 
رهبري كش��وري با فس��اد گس��ترده اداري، دخالت هاي دولتي، عدم 
پايبندي به مقررات حق مالكيت و فقدان تالش مديران آن براي جذب 

سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد. 
اقتصاد تركمنستان، غيرآزادترين اقتصاد دنيا محسوب شده و با وجود 
ظرفيت هاي عظيم هيدروكربوري، در سال ۲۰۱۸ ميالدي تنها ۲ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خالص خارجي جذب كرده است، اما كشور اوكراين كه 
درگير جنگ و آشوب داخلي است، توانسته در مدت مشابه ۲/۵ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي جذب كند. ساخت خط لوله ترنس كاسپين 
به ميلياردها دالر س��رمايه گذاري نياز دارد. بودجه پروژه كريدور گازي 
جنوبي آذربايجان ۴۵ ميليارد دالر اعالم شده است. رهبران باكو توانستند 
بخش اعظم بودجه اين طرح را از بانك مركزي اروپا و بانك توسعه آسيايي 
دريافت كنند. اما رهبران عش��ق آباد تاكنون تنها از چيني ها استقراض 
كرده اند. چين در س��ال هاي اخير به مهمترين خريدار گاز تركمنستان 
تبديل شده است. اگر عرضه جهاني گاز كاهش يابد و قيمت گاز به ميزان 
پيش از بحران اقتصادي س��ال ۲۰۰۸ ميالدي بازگردد، سرمايه گذاري 
در ساخت اين پروژه سودآور خواهد بود ، اما توليد گاز در اياالت متحده و 

خاورميانه با نرخي پرشتاب در حال افزايش است. 
   پافشاري بر ارزش هاي كليدي اروپا

اروپا بارها نس��بت به اس��تفاده رهبراني نظير پوتين از انرژي به عنوان 
ابزار پيشبرد سياس��ت خارجي كشورش��ان انتقاد كرده است. اگر اين 
پروژه راه اندازي شود، وابستگي اروپا به گاز روسيه بازهم كاهش خواهد 
يافت،اما حكمرانان تركمنس��تان نس��بت به ارزش هاي اتحاديه اروپا 
نظير كرامت انس��ان، حقوق ش��هروندان، آزادي، دموكراسي، عدالت 
و قانونمداري، توجهي ندارند. كش��ورهاي روس��يه و آذربايجان نيز در 
بخش هاي دموكراس��ي و آزادي رس��انه ها نمره قابل قبولي ندارند،اما 
وضعيت تركمنستان وخيم تر است. در اين كشور آزادي رسانه ها تقريباً 
بي معنا است. رقابت هاي منطقه اي ميان همسايگان كاسپين باعث شده 
كه اقتصاد تركمنستان در سال هاي آينده با چالش هاي بيشتري روبه رو 
گردد. حتي با برطرف شدن مسائل ژئوپليتيك، ظرفيت اقتصادي محدود 
و موانع متعدد سرمايه گذاري در اين كشور، يك چالش بزرگ در مسير 

ساخت خط لوله راهبردي ترنس كاسپين محسوب مي شود. 
اتحاديه اروپا نيز با وجود نياز به گاز عشق آباد حاضر نيست به ارزش هاي 
كليدي خود پشت كند. از نظر تئوري، تركمنستان مي تواند يك شريك 
كليدي تجارت انرژي براي اروپا باشد، اما در واقعيت، اين مشاركت تنها 

در حد يك رؤيا باقي مانده است. 
 

آغاز به كار سامانه توانيران از روز گذشته 
رئيس مركز ساخت داخل تجهيزات وزارت صمت از آغاز به كار سامانه 
توانيران از روز گذشته خبر داد، گفت: هم اكنون اطالعات و توانمندي هاي 
پيمان�كاري، كارخانه س�ازي، تولي�دات كاال و خدم�ات مديريت�ي و 
نرم افزاري در اين س�امانه بارگذاري ش�ده اس�ت و از اين پس قانون 
استفاده حداكثري از توان توليدات داخلي در كشور اجرايي مي شود. 
س��يد محمد مه��دي ه��ادوي در ي��ك نشس��ت خب��ري س��امانه 
 توانيران را تش��ريح كرد و گفت: در اين س��امانه به نش��اني اينترنتي
 www. tavaniran. ir هم اكن��ون اطالع��ات و توانمندي ه��اي 
پيمان��كاري، كارخانه س��ازي، تولي��دات كاال و خدم��ات مديريتي و 
نرم افزاري بارگذاري شده است و س��اير توانمندساز ها هم مي توانند از 

امروز اطالعات خود را در اين سامانه بارگذاري كنند. 
وي افزود: همه دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و بخش هاي دولتي، مناطق 
آزاد تجاري و اقتصادي مكلف هس��تند، خريد هاي خارج��ي خود را در 
اين س��امانه ثبت كنند. پس از ثبت اطالعات خريد، ظرف مدت يك ماه 
بايد اطالعات طرح در س��امانه بارگذاري ش��ود و پس از آن، س��ه ماه به 
توليدكنندگان داخلي زمان داده مي شود تا با ثبت كننده سفارش مذاكره 
كنند و اگر مذاكرات در اين زمان به نتيجه برس��د، خريد خارجي متوقف 
مي شود، اما اگر مذاكرات به نتيجه نرسد، بر اساس ساز و كار هاي موجود، 
روال خريد خارجي طي خواهد شد. هادوي تصريح كرد: همه دستگاه هاي 

دولتي مكلف به ثبت خريد كاال يا خدمات خود در اين سامانه هستند.

بورس نياز به شفاف سازی دارد
 افزايش قيمت سهام شركت زيان ده 

در اثر ورود چشم بسته نقدينگي به بورس!
در غياب انتش�ار آماره�اي رس�مي در رابطه ب�ا متغيرهاي پولي 
كش�ور از خ�رداد م�اه س�ال 98 تاكن�ون، ش�ايعاتي از افزايش 
حجم پ�ول در كان�ال 400 الي 500 ه�زار ميليارد توم�ان به گوش 
مي رس�د، اين در حالي اس�ت كه ورود نقدينگي ب�ه بورس چنان 
قابل مالحظه است كه شركت هاي زيان ده نيز سهامشان در كمال 
تعجب با افزايش قيمت مواجه مي ش�ود، از اي�ن رو انتظار مي رود 
وزراي اقتص�ادي و همچني�ن مديران س�ازمان ب�ورس و بازارها 
و اركان در رابطه ب�ا وضعيت كنون�ي بورس شفاف س�ازي كنند. 
اگر چه آخرين آمارهاي رس��مي از متغيرهاي پولي مربوط به خرداد 
ماه سال ۹۸ اس��ت و از آن تاريخ تا كنون كه در ابتداي بهمن ماه قرار 
داريم، آمارها در سامانه بانك مركزي قرار نگرفته است، اما نشانه هاي 
زيادي از افزايش حجم نقدينگي به ويژه پ��ول ) كه قدرت خريد آني 
دارد( در اقتصاد به چش��م مي خورد به طوري كه حتي بانك مركزي 
براي كاهش جريان پول و نقش آفريني آن در حوزه معامالت، اخيراً 
نقل و انتقال مباالدت غير حضوري هر ش��خص در ۲۴ س��اعت را به 
۱۰۰ميليون تومان محدود كرد، اما اين روش نمي تواند در دراز مدت 
جلوي تبعات منفي رشد بي پشتوانه حجم نقدينگي را بگيردو بايد تا 
رشد حجم نقدينگي به طور مجدد در اقتصاد ايران شوك ايجاد نكرده 

است، فكري براي آن كرد. 
   سكوت آماري بانك مركزي نشانه چيست؟

سكوت آماري بانك مركزي در نشر آمارهاي بخش پول و بانك انتظار 
مي رفت تا برگزاري مجمع بانك مركزي در س��ال جاري بينجامد كه 
پنج شنبه هفته گذش��ته برگزار ش��د، اما تا كنون نيز خبري از انتشار 
متغيرهاي پولي نيس��ت در اين بين نش��انه ها و اخبار و تحليل ها از 
ناتواني بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگ��ي حكايت دارد كه اين 
اتفاق عماًل نه تنها كنترل نرخ ارز را از دايره دستاورد خارج مي كند، بلكه 
نرخ گذاري هاي كنوني بهاي ارز را زير سؤال مي برد، زيرا كاهش ارزش 
پول ملي از ناحيه رشد حجم نقدينگي بدون پشتوانه يك معضل جدي 

در اقتصاد است. 
   مراقب حباب قيمتی در بورس باشيم

در اين بين، اگر چه تا كن��ون ورود نقدينگي به بازار س��رمايه را به فال 
نيك مي گرفتيم، ام��ا عمده كارشناس��ان تصديق مي كنن��د كه ورود 
نقدينگي در بازار به حدي است كه حتي نرخ سهام شركت هاي زيان ده 
و بدون پتانس��يل توليدي و عملياتي و توس��عه اي را نيز با رشد همراه 
كرده است، اينجا است كه بايد براي آينده بازار سرمايه نگران بود، زيرا رشد 

ناشي از هجوم نقدينگي با خروج نقدينگي نيز فرو خواهد ريخت. 
   مديران بورس  بازار را تحليل كنند

در اين ميان، از جامعه كارشناسي كش��ور و به ويژه وزراي اقتصادي و 
مديران بازار سرمايه و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي انتظار مي رود 
در رابطه با وضعيت كنوني بازار سرمايه اظهار نظر كنند، به ويژه آنكه 
امكان دارد عده اي فرصت طلب از فضاي كنوني بازار س��رمايه و ورود 
نقدينگي كالن به بازار سوء اس��تفاده و توده هاي سهامداران جديد و 

ناآگاه را گرفتار تله هاي حباب قيمتي كنند. 
   ابزار يا بازار جديد براي جذب نقدينگي ديده شود

در اين ميان گفته مي ش��ود كه حج��م نقدينگي در اقتص��اد به بيش 
از ۲۲۰۰هزار ميليارد تومان رسيده اس��ت كه س��هم پول در محدوده 
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان قرار گرفته اس��ت اگر چه تا كنون اثر 
تورمي رش��د حجم نقدينگي با ورود نقدينگي به بازار سرمايه گرفته 
شده است، اما بازار سرمايه امروز با ريسك حباب قيمتي در بسياري از 
سهم ها روبه رو شده است و جاي دارد بازار يا ابزار ديگري براي مديريت 

نقدينگي در اقتصاد فعال شود. 
    ورود چشم بسته نقدينگي به بورس 

گفتني اس��ت كه در جريان مبادالت روز گذش��ته بازار اول بهمن ماه 
اگر چه ش��اخص كل همچون آخرين روز از دي ماه ب��ا نزول كار خود 
را به پايان رس��اند، اما ارزش مب��ادالت روز انه ركورد بي��ش از ۴هزار و 
۲۰۰ميليارد تومان را شكست. گفتني است كه شاخص كل در اين روز 
با ريزش��ي در حدود ۳هزار و ۸۰۰ واحد روبه رو شد كه باعث شد اين 

نماگر در محدوده ۴۰۰هزار واحد عقب نشيني كند. 
به نظر مي رسد ركود و سركوب قيمت در بازارهايي چون ارز و طال و 
مسكن موجب شده است نقدينگي در اقتصاد راهي جز بازار سرمايه 
نداشته باشد و همين موضوع باعث شده است قيمت سهام بسياري 
از شركت ها بسيار باالتر از ارزش ذاتي شان معامله شود، در همين 
راس��تا برخي از معامله گران حرفه اي از وضعيت كنوني بازار ابراز 
نگراني مي كنند،  زيرا ورود چشم بسته نقدينگي و سهامداران تازه 
وارد به بازار موجب شده اصالح قيمت جاي خود را به رشد ممتد 
قيمت بدهد كه در نهايت اثر منفي اين روي��داد مي تواند گريبان 
تمامي سرمايه گذاران حرفه اي و غير حرفه اي را با تركيدن حباب 

قيمتي بگيرد.

تورم دي ماه به 38/6 درصد رسيد 
ن�رخ ت�ورم س�االنه دي م�اه ١٣98 ب�راي خانواره�اي كش�ور 
ب�ه ٣8/6 درص�د رس�يده ك�ه نس�بت ب�ه همي�ن اط�الع 
در م�اه قب�ل، ١/4 واح�د درص�د كاه�ش نش�ان مي ده�د. 
به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه اي دي ماه ۱۳۹۸ در مقايسه 

با ماه قبل ۱/۵ واحد درصد كاهش يافته است.  
 كاهش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور

منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي در دي ماه ۱۳۹۸ به 
عدد ۲۶/۳ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 
۲۶/۳ درصد بيشتر از دي ۱۳۹٧ براي خريد يك »مجموعه كاالها و 

خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
نرخ تورم نقطه اي دي ماه ۱۳۹۸ در مقايس��ه با م��اه قبل ۱/۵ واحد 
درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« با كاهش ۴واحد درصدي به ۲۴ درصد و 
گروه »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« با كاهش ۰/۳ واحد درصدي 

به ۲٧/۴ درصد رسيده است. 
اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ۲۶/۲ 
درصد مي باشد كه نس��بت به ماه قبل ۱/۴ واحد درصد كاهش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ۲٧ درصد بوده كه 

نسبت به ماه قبل ۱/۹ واحد درصد كاهش داشته است. 
  كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به 
ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه دي ۱۳۹۸ به ۰/۸ درصد رسيده كه 
در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ۲/۴ واحد درصد كاهش داشته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به ترتيب ۰/۳- درصد 

و ۱/۴ درصد بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ۰/۹ 
درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل، ۲/۱ واحد درصد كاهش داشته 
است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ۰/۵ درصد بوده كه 

نسبت به ماه قبل ۳/٧ واحد درصد كاهش داشته است.

وحيد حاجی پور

رئيس س�ازمان برنام�ه و بودجه ب�ا بيان 
اينك�ه منطق�ه ي�ك آزادراه ته�ران � 
ش�مال در م�اه ج�اري افتتاح مي ش�ود، 
گفت: بخش�ي از منطق�ه 2 اي�ن آزادراه 
نيز تا ابتداي س�ال ١400 افتتاح مي شود. 
به گزارش »فارس«، رئيس س��ازمان برنامه 
و بودجه و رئي��س بنياد مس��تضعفان صبح 
ديروز از منطقه يك آزادراه تهران � ش��مال 
در آستانه افتتاح است، بازديد كردند. در اين 
مراسم رئيس س��ازمان برنامه و بودجه اظهار 
داشت: در اوج تحريم به دشمن نشان داديم 
كه كارها روي زمين نمانده است و پروژه ها به 
خوبي پيش مي رود. قطعه يك آزادراه تهران 
� شمال در همين ماه به بهره برداري مي رسد 
ضمن آنكه بخش��ي از منطقه ۲ نيز تا ابتداي 

سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد. 
وي با اشاره به بازديد خردادماه امسال از آزادراه 
تهران � شمال گفت: آن زمان ۳۰۰ ميليارد تومان 
به اين پروژه اختصاص داديم و وعده داديم بهمن 
ماه افتتاح مي شود و امروز زمان تحقق وعده هاي 

دولت است. 
نوبخت ادامه داد: منطقه يك موجب كاهش ۱/۵ 
ساعته مس��ير تهران به چالوس مي شود و عمده 
فعاليت تكميل اين پروژه در منطقه يك در اين 
دولت انجام شد ضمن آنكه كار از شش ماه پيش 
با تزريق مالي س��رعت گرفت. اين پروژه از سال 
۱۳٧۵ تا همين چند وقت پيش فقط ۱٧ درصد 

رشد داشت. 
وي ارزش امروز منطقه يك را ح��دود ۱۰ هزار 
ميليارد توم��ان و يك ميلي��ارد دالر عنوان كرد 
و گفت: در منطق��ه ۳ آزادراه ه��م برنامه ريزي 
كرده ايم، اتصال منطقه ۴ به منطقه ۳ تا اندازه اي 
انجام شود و دستور تخصيص ۸۵ ميليارد تومان 

براي منطقه ۳ داديم. 
نوبخت تأكيد كرد: پ��روژه ادامه آزادراه همت تا 
كرج بالفاصله پس از افتتاح منطقه يك آزادراه 

به بهره برداري مي رسد. 
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همچنين رئيس بنياد مس��تضعفان در حاشيه 
اين بازديد گفت: تا س��ال ۹۳ منطقه يك حدود 
۱٧ درصد رشد داشت، اما دولت به تعهدات خود 
عمل كرد و اين پروژه پيشرفت مناسبي دارد. ما 
در منطقه يك حدود ۵ هزار نفر مش��غول به كار 

داشتيم و ۱٧ پيمانكار به كار گرفته شد. 
پرويز فتاح با اشاره به مزاياي اقتصادي و گردشگري 
تكميل آزادراه تهران � شمال به موضوع صرفه جويي 

س��وخت و زمان با افتتاح منطقه يك اشاره كرد و 
گفت: با اس��تفاده از اين آزادراه ساالنه ۸۴ ميليون 
ليتر در مصرف سوخت مردم صرفه جويي خواهد 
ش��د و افتخار ما اين اس��ت كه م��دل جديدي از 
راهسازي و استانداردهاي بين المللي در اين آزادراه 
به نمايش گذاشته شد. خط كشي و نورپردازي هم 
انجام مي شود و هر زمان كه دولت تصميم بگيرد ما 

آماده افتتاح هستيم. 
فتاح ادامه داد: همچني��ن ۵۰ درصد منطقه ۲ 
آزادراه نيز تا اوايل سال ۱۴۰۰ افتتاح مي شود و 
عبور يكطرفه از منطقه ۲ خواهيم داشت، ضمن 
آنكه از مح��ور چالوس هم كم��ك مي گيريم. از 
امروز پيمانكاران منطقه يك ب��ه منطقه ۲ وارد 

مي شوند تا كار با سرعت انجام شود. 
وي ادامه داد: بنياد ۵۰ درصد س��رمايه گذاري 
در آزادراه را برعهده دارد، دولت هم به تعهدات 
خود عم��ل كرده اس��ت، ضمن آنكه بخش��ي از 
سرمايه گذاري بنياد از محل عوارض برمي گردد 
كه هر مي��زان درآم��د از اين محل ب��ه مناطق 
محروم اختص��اص مي يابد. ب��راي تكميل ۵۰ 
درصد منطقه ۲ آزادراه تهران � ش��مال ۲ هزار 

ميليارد تومان اعتبار الزم است. 
رئيس بنياد مس��تضعفان اظهار داش��ت: بنياد 
۵۰ درصد تأمين مالي را بر عهده دارد ضمن آنكه 
براي تهيه س��يمان، فوالد و. . . از توليدات بنياد 
استفاده مي كنيم. همچنين توافق ما با پيمانكاران 

به صورت پرداخت نقدي يا ارائه ملك است.
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