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در ح�ال حاضر براي ه�ر كيل�و زعف�ران ايراني تنه�ا ۳۰۰ دالر 
پرداخ�ت مي كنند، اما هم�ان خري�داران در بازاره�اي جهاني، 
زعفران را به قيمت هر كيلوگرم حداقل ۷هزار دالر مي فروشند. 
مدير ملي طرح تكاپو )توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار(در گفت و گو 
با مهر با بيان اينكه قيمت زعفران صادراتي ايران از ۴هزار دالر در ۱۰ 
سال پيش به ۳۰۰ دالر در سال ۹۹ رسيده است، اظهار داشت: متأسفانه 
هم اكنون هر كيلوگرم زعفران صادراتي ايران به طور ميانگين بين ۳۰۰ 

تا حداكثر ۴۰۰ دالر صادر مي ش��ود. رضا تازيكي افزود: اين در حالي 
است كه در سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، هر كيلوگرم زعفران ايراني بين 
۴هزار تا 5هزار دالر صادر مي شد. از طرفي، قيمت نهايي خرده و عمده 
فروش زعفران در بازارهاي جهاني از سال ۱۳۹۰ تاكنون بين 5 تا ۷ 
هزار دالر در هر كيلوگرم زعفران بوده و هيچ تفاوتي در قيمت نهايي 
زعفران اتفاق نيفتاده اس��ت. تازيكي تأكيد ك��رد: در واقع، با افزايش 
قيمت دالر در داخل كش��ور، قيمت زعفران صادراتي كشور كاهش 

يافته اس��ت؛ يعني بازار جهاني و خريداران خارجي زعفران كه هشت 
سال پيش حاضر بودند، به ازاي هر كيلو زعفران، ۶هزار دالر پرداخت 
كنند، در حال حاضر براي ه��ر كيلو زعفران ايران��ي تنها ۳۰۰ دالر 
پرداخت مي كنند، اما همان خريداران در بازارهاي جهاني، زعفران را به 
قيمت هر كيلوگرم حداقل ۷هزار دالر به فروش مي رسانند و سودي در 
حدود ۶هزارو ۷۰۰ دالر در هر كيلو زعفران نصيب واسطه يا فروشنده 

نهايي زعفران در خارج از كشور مي شود.

زعفرانايرانرا۳۰۰دالرميخرند7هزاردالرميفروشند!
  بازار

رضا ستاک
تعيينتکليفجاماندگانازسهامعدالت

درصحنمجلس
رئي�س كميس�يون اقتص�ادی مجل�س ش�ورای اس�امی گفت: 
جاماندگان از س�هام عدال�ت در كش�ور ۱۰ميليون نفر هس�تند 
ك�ه  ت�ا دو هفت�ه آين�ده تکلي�ف آنه�ا مش�خص خواهد ش�د.

به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمی درباره جاماندگان سهام عدالت 
گفت: در اين موضوع چند بخش را مدنظر ق��رار داديم كه اولين بخش 
شامل 52 ميليون نفری می شود كه در زمان واگذاری سال های ۸5  -  ۸۴ 
اطالعات آنها ثبت شد، اما گزارش نهايی توسط سازمان خصوصی سازی 
حدود ۴۹ ميليون نفر اعالم شد. اين در حالی است كه حدود 2 ميليون نفر 
با اينكه دارای برگه سهام هستند در فهرست اطالعات سامانه سهام عدالت 
نام و نشانی ندارند.وی تعدادی از متولدين سال ۸5 به بعد خانواده های 
تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستی و سازمان امور ايثارگران 
را دومين دسته از اين فهرست عنوان كرد و ادامه داد: افرادی كه در آن 
زمان جزو شش دهک كم درآمد جامعه بودند بخش سوم از جاماندگان را 
تشكيل می دهند. همچنين كسانی كه در شرايط كنونی وضعيت خانوار 

آنها ارزيابی شود، می توانند در اين بخش مبنا باشند.
رئيس كميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی درباره تع��داد كلی 
جاماندگان سهام عدالت گفت: در بخش اول حدود 2 ميليون نفر و در بخش 
دوم حدود يک  ميليون و ۴۰۰ هزار نفر و در كل برآورد ها نيز حدود ۱۰ ميليون 
نفر هستند.وی افزود: براساس واگذاری هايی كه در سال های ۸5  -  ۸۴ انجام 
شد، قرار بر واگذاری مجموعه شركت های مشمول سهام عدالت به صورت كامل 
به مردم بود. از مجموع 5۰ ميليون نفری كه مشمول شدند، حدود ۶ ميليون نفر 
تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستی و سازمان امور ايثارگران هستند. 
پورابراهيمي ادامه داد: بقيه هم كه حدود ۴۴ ميليون نفر از جمعيت كشور را 
شامل مي شوند، دولت به  جای اينكه يک  ميليون تومان سهام به آنها بدهد، در 
سال ۹5 مبلغ 5۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص داد. رئيس كميسيون اقتصادی 
مجلس گفت: حدود ۴۸ درصد سهام شركت های قابل واگذاری در زمان اجرای 
سهام عدالت مشمول واگذاری صددرصد بودند كه در حال حاضر دولت ۴۸ 
درصد مالكيت آنها را تصاحب كرده است. ما تالش می كنيم تا دو هفته آينده 
اين طرح را از كميسيون اقتصادی به صحن مجلس بياوريم و با اولويت آن را 

به عنوان اولين دستور جزو مصوبات صحن علنی داشته باشيم.
...................................................................................................................

دستمزدامسالکارگران
قرارنيستبازنگریشود

وزي�ر كار درب�اره اينک�ه آي�ا دس�تمزد كارگ�ران در نيم�ه 
دوم س�ال بازنگ�ری می ش�ود ي�ا خي�ر گف�ت: امس�ال رون�د 
تصويب م�زد طوالن�ی ش�د و همي�ن روال ادامه خواه�د يافت.
محمد شريعتمداری در حاشيه وبينار بين المللی تجربه نگاری الگوهای 
كسب و كارهای تعاونی در كش��ورهای منتخب در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد اينكه سازمان بازرسی كل كشور گفته 
كه دولت قول داده در نيمه دوم سال، مزد كارگران را بازنگری كند، اظهار 
داشت: شورای عالی كار طبق قانون مكلف است ساالنه نسبت به افزايش 
آيتم های مختلف مزدی تصميم بگيرد كه اين كار در سال ۹۹ انجام شد. 
وزير كار در پاسخ به اين سؤال كه آيا مبحث مطرح شده از سوی سازمان 
بازرسی را تأييد می كنيد يا خير گفت: بر اساس قانون مكلف به انجام اين 
كار )تصويب حداقل دس��تمزد( بوديم. هر س��ال در پايان سال جلسات 
دستمزد را برگزار می كنيم، اما متأسفانه امسال اين روند طوالنی و در سال 

۹۹ دستمزد تصويب شد و همين روال ادامه پيدا خواهد كرد.
شريعتمداری همچنين در مورد بدهی دولت به تأمين اجتماعی تصريح 
كرد: قرار ش��د بخش��ی از بدهی مسجل  ش��ده دولت به تامين اجتماعی 
پرداخت شود كه منتظر مصوبه هيئت دولت هستيم و ميزان آن نيز بعد از 
تصويب در هيئت دولت مشخص می شود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
افزود: با واگذاری ۱۰ درصد از سهام شستا در بورس، ارزش بازار ۱۰ درصد 
افزايش يافت و ميزان ارزش بازار اين شركت نيز از ۱5۰ هزار ميليارد تومان 
به 2۶۰ هزار ميلي��ارد تومان افزايش يافت. ش��ريعتمداری ادامه داد: ۱۱ 
تيرماه ۹۹ بزرگ ترين هلدينگ سيمانی كشور از زيرمجموعه های تامين 
اجتماعی به ارزش 2۳ هزار ميليارد تومان عرضه اوليه شد كه در اين عرضه 
اوليه ۴/5 ميليون نفر از هموطنانمان شركت كردند و به هر فرد تا سقف 
5۰۰ هزار تومان سهام از بزرگ ترين هلدينگ سيمانی كشور رسيد. وی 
گفت: منابع اين عرضه اوليه صرف اقدامات زيربنايی می شود كه يكی از 
اقدامات زيربنايی افزايش سرمايه بانک رفاه كارگران است كه سرمايه اين 
بانک كه در خدمت كارمندان و بازنشستگان تامين اجتماعی است، از 2۰۰ 
ميليارد تومان به 2 هزار و 2۰۰ ميليارد تومان افزايش می يابد و تسهيالتی 

كه به بازنشستگان پرداخت می شود نيز افزايش خواهد يافت.
  بخشی از دارايی های دولت در قبال بدهی به تامين اجتماعی 

پرداخت می شود
وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعی در ادامه اظهار داش��ت: در پی دس��تور 
رئيس جمهور برای پرداخت بدهی های مس��جل دولت به سازمان تامين 
اجتماعی، اين كار در دستور قرار گرفته و بخش��ی از دارايی های دولت در 
قبال بدهی به تامين اجتماعی به اين سازمان پرداخت می شود كه ميزان اين 
بدهی بعد از مصوبه هيئت دولت اعالم می شود. شريعتمداری همچنين در 
مورد كمک بيمارستان های تامين اجتماعی به بيماران كرونايی گفت: بعد 
از بيماری كرونا، 2۷ هزار نفر از مبتاليان به كرونا در بيمارستان ها و مراكز 
درمانی زيرنظر تامين اجتماعی بستری شدند و ميزان فوتی های كرونايی 
در اين بيمارستان ها به نسبت استاندارد كشور كمتر بوده است. وی ادامه 
داد: قرار است با مصوبه هيئت امنای سازمان تامين اجتماعی، امسال برای 
بار دوم برخی از موارد جنبی حقوق بازنشستگان را افزايش دهيم تا قدرت 
خريد بازنشستگان تقويت شود و اين افزايش موارد غير از حقوق بازنشستگان 

امسال برای دومين بار اجرا می شود.

افزايش حجم نقدينگي و تبديل ش�به پول به 
پول طي ماه ه�اي اخير به دليل كاهش س�ود 
بانک�ي از مح�دوده 2۰ درصد به مح�دوده ۱5 
درصد ) در شرايطي كه تورم عمومي 4۰ درصد 
بود( بازارهاي كشور را پذيراي ورود نقدينگي 
كرد، به طوري كه قيمت در بسياري از بازارها به 
دليل پمپاژ نقدينگي و كوچك ش�دن اقتصاد 
واقعي افزايش يافت؛ البته بازاري چون س�هام 
در رشد نرخ ها نسبت به س�اير بازارها پيشتاز 
بود تا اينکه نقدينگي چند هفته اي مي ش�ود 
كه تمام�ي بازاره�ا را با جهش قيم�ت مواجه 
كرده اس�ت. در اين بين در پي افزايش انتقادها 
نسبت به افزايش قيمت در بازارها، روز گذشته 
خبري مبني بر صدور مجوز اخذ منابع از طريق 
گواهي سپرده بانکي با سود 2۰ درصد از سوي 
بانك مرك�زي در خروج�ي خبرگزاري ها قرار 
گرفت كه امکان دارد نشانه تغيير سياست هاي 
پولي و تبديل نقدينگي به ش�به پول يا به زبان 
س�اده صدور فرمان بازگش�ت پول به بانك ها 
باشد؛ البته 25 پژوهشگر مالي و اقتصادي در 
نامه اي خطاب ب�ه دولت و بان�ك مركزي نيز با 
اشاره به مخاطرات فعلي بورس، پنج اقدام فوري 
را جهت كنترل وضع جاري پيش�نهاد دادند. 
طي ماه هاي اخير در اثر افزايش حجم نقدينگي و 
كاهش سود سپرده بانكي به محدوده ۱5 درصد در 
شرايطي كه تورم بيش از ۴۰ درصد بود، نقدينگي 
زيادي از سيستم بانكي به بازارهايي چون سهام، 
ارز، طال و سكه و زمين و ساختمان و لوازم خانگي 
ورود كرد؛ البته به دليل كنترل قيمت در برخي از 
بازارها، بازار سرمايه با جهش صدها درصدي طي 
ماه هاي اخير روبه رو ش��د كه ركورد ش��كني هاي 
پي در پي را به نمايش گذاش��ت، حال كه افزايش 
مقداري پول در جامعه و تبديل ش��به پول به پول 
مؤلفه قيم��ت در بس��ياري از بازارها را به ش��كل 
نگران كننده اي جهش داده اس��ت، پالس هايي از 
تغيير سياست پولي دريافت مي شود كه شايد بتوان 

آن را به منزله صدور فرمان بازگشت پول از سطح 
جامعه به سيستم بانكي تلقي كرد. 

  پول سکوی پرش سهام
يكي از بازارهايي كه طي شش ماه اخير به شكل 
خيره كننده اي جهش داشته بازار سرمايه است، 
به ط��وري كه روز گذش��ته نيز بازار با رش��د ۷5 
هزار واحدي، ب��ه رقم يک ميلي��ون و ۷۳۰ هزار 
واحد رسيد، با توجه به اينكه طي شش ماه اخير 
نقدينگي دهها هزار ميلي��ارد تومان نقدينگي به 
بازار سرمايه ورود كرده اس��ت و اين بازار پذيراي 
سهام جديد چنداني نبوده است، بخش شناور اين 
بازار كوچک و كوچک مي ش��ود و به همين دليل 
هر روز شاهد جهش قيمت ها در اين بازار هستيم 
حال اي��ن نگراني ايجاد شده اس��ت كه نقدينگي 
جهش يافته در بازار سرمايه بعد از اين بازار، كدام 
يک از بازاره��اي رقيب را به ه��م خواهد ريخت. 
بعضي از كارشناسان معتقدند اشخاصي كه طي 
ما ه هاي اخير س��ود هاي نجومي در بازار سرمايه 
به دس��ت آورده اند، س��ود هاي نجومي را به بازار 
زمين و ساختمان، ارز، طال و خودرو وارد كرده اند 
و از همين ناحيه بازارها با جهش نقدينگي روبه رو 
شده است و امكان دارد اين روند نيز تشديد شود و 

تمامي بازارها را با چالش مواجه كند. 
در اين بين اگ��ر چه در پ��ي انتقاده��اي فراوان 
نمايندگان مجلس از آشفتگي بازارها، روز گذشته 
بازارهاي ارز و طال و س��كه كم��ي تعديل قيمت 
داش��ت، اما برخي از س��فته بازان و دالالن كاهش 
قيمت ها را به منزله بهتري��ن فرصت براي خريد 
كاالهاي ف��وق ارزيابي مي كنن��د و معتقدند بعد 
از اينكه ماجراي س��ؤال مجلس از رئيس جمهور 
و رئي��س كل بانک مرك��زي پايان ياب��د، به طور 
مجدد بازارها صعودي خواهد ش��د، كما اينكه در 
ماج��راي انتقاد به افزايش قيمت خودرو، ش��اهد 
طرح قرعه كشي خودرو براي عرضه كاالي ارزان 
بوديم كه بعد از آن به طور مج��دد قيمت در بازار 
جهش يافت در واقع بسياري از كارشناسان قيمت 

را صرفاً يک عالمت به شمار مي آورند و بر اين باورند 
كه سركوب قيمت فايده اي ندارد، بلكه براي ثبات 
يا كاهش قيمت بايد مجموعه اي از سياست هاي 

پولي و مالي و عرضه و تقاضا تغيير يابد. 
  بانك مركزي مجوز افزايش سهم گواهي 

سپرده ۱۸درصد را داد
اطالعات خبرگزاري تس��نيم بيانگر آن است كه 
اداره اعتب��ارات بان��ک مركزي ب��ه بانک ها اجازه 
افزايش س��هم گواه��ي س��پرده ۱۸درصدي در 
تركيب س��پرده هاي خ��ود را صادر كرده اس��ت، 
اگر اين خبر درست باشد، بخش��ي از سپرده هاي 
جديد ۱۸درصدي خواهد بود، بنابراين نرخ سود 
سپرده ۱5درصدي )مصوب شوراي پول و اعتبار( 
براي گواهي سپرده رس��ماً به ۱۸ درصد افزايش 
خواهد يافت. گفتني اس��ت، اوراق گواهي سپرده 
سرمايه گذاري با سود باالتر نسبت به سپرده عادي 
و قابليت معامله و تضمين سود، جذابيت ويژه اي 

براي سپرده گذاران خواهد داشت. 
  هشدار 25پژوهشگر اقتصادی به دولت

از سوي ديگر ،25 پژوهش��گر مالي و اقتصادي در 
نامه اي خطاب به دولت و بانک مركزي، با اش��اره 
به مخاطرات فعلي بازار سهام، پنج اقدام فوري را 

جهت كنترل وضع جاري پيشنهاد دادند. 
بخشي از اين نامه به اين شرح است:

بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابي به خود 
گرفت و به شكل بي سابقه اي بر سرعت رشد آن در 
سال ۹۹ افزوده شد. اكنون ش��اخص كل از سطح 
يک ميليون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتداي سال 
جديد در كمتر از چهار ماه تقريباً سه برابر شده است. 
ارزش بورس به توليد ناخالص ملي در حدود 2۰۰ 
درصد، ارزش دالري آن )بر اس��اس دالر 2۰ هزار 
توماني( معادل ۳5۰ ميليارد دالر و نسبت تقريبي 
قيمت بر درآمد )e/p ( كل بازار به بيش از ۳۰ واحد 
رسيده است. اين سطح بي سابقه از رشد ارزش بورس 
و مبادالت مالي آن در حالي اس��ت كه نتوانسته به 
رشد واقعي سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه ثابت به 

شكل معني داري كمک كند. مهم تر آنكه وضعيت 
فعلي بورس و ادامه آن به شدت بحران خيز و همراه 
با تخريب بيشتر وضعيت اقتصاد كالن خواهد بود. 
در نتيجه انتظارات شكل گرفته در بورس، توليد با 
سرمايه گذاري و تأمين مالي داخلي بيش از پيش 
تعطيل شده، بر نابرابري افزوده شده و بازار پول در 
معرض تخريب از مجراي افزايش س��رعت گردش 
پول و تبديل هرچه سريع تر ش��به پول به پول قرار 
خواهد گرفت و حتي فش��ار درون زايي براي خلق 

نقدينگي و پايه پولي مضاعف ايجاد خواهد كرد. 
از منظر پولي، مسئله در اينجا بيش از اينكه مقدار 
كّمي نقدينگي و پول باشد، تغيير در انتظارات و در 
نتيجه تغيير سرعت گردش پول است. بنابراين علل 
اصلي را بايد در زمينه هاي تغيير انتظارات ديد، تا 
كميت هاي پولي. پيامِد ادامه روند فعلي بازار بورس 
افزايش بيشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. اين نگاه 
كه با هدايت نقدينگي به بورس از قدرت نقدينگي 
كاسته مي ش��ود، از اساس خطاس��ت. نقدينگي 
قابليت انتق��ال و خروج از نظام بانك��ي را ندارد. با 
تغيير انتظارات از مجراي بورس، بدون كاسته شدن 
از قدرت كّمي نقدينگي، ساير دارايي ها مانند ارز و 
مسكن دچار تغيير قيمت شده و در نهايت جهش 
قيمت در اين بازارها خود را در بازار كاال و خدمات 

نيز نشان خواهد داد. 
ادبي��ات ش��كل گيري حباب ه��اي قيمت��ي به 
ويژگي هايي از كنش سرمايه گذاران توجه دارد 
كه در آن سرمايه گذار به جاي توجه به داده هاي 
بنيادي يک سهم، بر اساس روند گذشته قيمتي، 
چش��م انداز آتي خود را از بازار ش��كل مي دهد. 
چنين رفت��ار و انتظاراتي بي��ش از آنكه فردي 
باش��د، مبتني بر كنش هاي جمع��ي و گله اي و 
شكل گيري اطمينان خود- برآورنده از يک روند 

ادامه داِر افزايش قيمت است. 
احتمال شكل گيري چنين رفتاري همواره وجود 
داشته و در تجربيات ساير كشورها نيز قابل مطالعه 
است. اّما اگر مجموعه بدنه سياستگذاري به طور 
پياپي اين پيام را مخابره كند كه بورس به ش��كل 
اس��تثنايي و ويژه مش��مول حمايت و پشتيباني 
آن اس��ت، عماًل اين تصّور به وجود خواهد آمد كه 
حاكميت نقشه »بيمه گر كالن« بورس را به عهده 
گرفته و اجازه س��قوط آن را ب��ا به كارگيري انواع 
ابزارها نخواه��د داد. متأس��فانه، بخصوص بعد از 
اصالح چند هفته اي بورس از اواخر ارديبهشت ماه، 
از سوي مسئوالن مختلف و حتي افرادي مرتبط 
با س��طح عالي حاكميت چنين پيام��ي مكرراً به 
كنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومي 
به چنين پيامي به شدت خطرناك است و هم در 
صورت سقوط بورس اس��تفاده از ابزارهاي پولي و 

بانكي براي جلوگيري از آن. 
الزم است دولت و بانک مركزي براي كنترل وضع 
جاري دس��ت كم به ش��كل فوري اقدامات زير را 

فعال كنند:
۱. عرضه بدون تعلل دارايي هاي بورسي دولت. 

2. افزايش نرخ سود بازار بين بانكي و سپرده هاي 
بانكي توسط بانک مركزي  .

۳. ش��تاب دهي به عرضه هاي اوليه ش��ركت ها و 
افزايش درصد شناوري  .

۴. توقف هر نوع پيام دهي سياستگذاري در معناي 
بيمه گري كالن بورس . 

5. كنترل مؤثر در نظ��ارت بانكي براي جلوگيري 
از تزريق اعتبارات جديد بانكي ب��ه بازار بورس و 

جلوگيري از رشد بيش از حد نقدينگي.

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

افزایشمجددقيمتخودرو
رئي�س ش�ورای رقاب�ت ب�ا اع�ام اينک�ه خودروس�ازان ه�ر 
س�ه م�اه يك ب�ار می توانن�د ب�ا تغيير ن�رخ ت�ورم درخواس�ت 
تجديدنظ�ر در قيمت ه�ا را داش�ته باش�ند، گف�ت: البت�ه 
اي�ن موض�وع بايد ب�ه تأيي�د س�تاد تنظي�م ب�ازار هم برس�د.

رضا شيوا در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه خودروسازان هر سه ماه 
يک بار می توانند با تغيير نرخ تورم درخواست تجديدنظر در قيمت ها 
را داشته باشند، اظهار داشت: بر همين اساس خودروسازان درخواست 
خود را با اس��تناد به هزينه های توليد به وزارت صمت ارسال می كنند 
و اي��ن وزارتخانه اقدام به درياف��ت نرخ تورم بخش��ی از بانک مركزی 
می كند. وی با بيان اينكه بعد از دريافت نرخ تورم  بخشی از بانک مركزی 
محاسبات انجام می شود و اگر الزم به تغييرات قيمتی بود اعمال خواهد 
شد، افزود: البته اين موضوع بايد براساس دستورالعمل شورای رقابت و 

با تأييد ستاد تنظيم بازار صورت گيرد.

تراکمفروشدرساختمانقيمتها
دارايي هاي خارجي بانک مركزي در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتيب 2۰ 
درصد، ۱۹ درصد و ۱۷/۴ درصد رشد داشته است، به طوري كه در پايان 
سال ۹۸ اين متغير پولي به مرز 5۴۷هزار ميليارد تومان رسيده است. 

رشد دارايي هاي خارجي بانک مركزي اين شائبه را در بين دنبال كنندگان 
تحوالت اقتصاد ايران ايجاد كرده اس��ت كه دولت دارايي هاي بلوكه شده 
ارزي خود را در بانک هاي خارجي به بانک مركزي انتقال مي دهد و بابت آن 
ريال اخذ مي كند و اين رفتار مالي معامله گرايانه دولت و بانک مركزي به 

رشد پايه پولي و خلق پول داغ منتج مي شود. 
 فروش دارايي هاي ارزي بلوكه ش��ده دولت در بانک هاي خارجي به بانک 
مركزي يكي از هزينه هاي بانک مركزي به ش��مار م��ي رود و زيرا با توجه 
به پالس هايي كه از رئيس كل بانک مركزي دريافت مي ش��ود، اين بانک 
ديگر همچون گذش��ته عرضه كنن��ده ابرقدرت ارز نيس��ت، بلكه به دليل 
تعلل صادركنندگان كاالهاي غير نفتي در بازگرداندن ارز و عرضه آن در 
سامانه هايي چون نيما، بايد جهت تأمين ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي 
اساسي از كف بازار ارز 2۱هزار تومان خريداري و آن را به بهاي ۴2۰۰تومان 
به وارد كنندگان كاالهاي اساسي يارانه اي واگذار كند، اين تعهد نيز، يكي 
ديگر از هزينه هاي بانک مركزي است كه اين نيز امكان دارد به خلق پول داغ 
و رشد پايه پولي منتج شود. در حقيقت شواهد نشان مي دهد بانک مركزي 
از دو ناحيه فوق به هزينه افتاده است كه هر دو از بخش ماليه دولت نشئت 
مي گيرد؛ البته همانطور كه مي دانيم به جز ذخاير طال و ارز مواردي چون 
دارايي هاي ترازنامه اي يا بدهي دولتي، بانک هاي بدهكار و ساير دارايي ها 

مي تواند به تغيير پايه پولي منتج شود. 
تا پاي��ان بهار س��ال جاري رقم نقدينگي ب��ه 2۶5۱ هزار ميلي��ارد تومان 
رسيده است در س��ال جاري روزانه 2 هزار ميليارد تومان به رقم نقدينگي 
اضافه شده اس��ت. رقم پايه پولي تا پايان بهار، به ميزان ۳۸۳ هزار ميليارد 
تومان ثبت شده و رشد ۸/ ۸ درصدي را در سه ماه نخست ثبت كرده است 
كه انتظار مي رود با اين بي بند و باري پولي و مالي در ماه هاي پاياني دولت 
يازدهم حج��م نقدينگي در هن��گام تحويل دولت به دول��ت آتي بيش از 
۳2۰۰هزار ميليارد تومان و پايه پولي ني��ز در محدوده 5۰۰ هزار ميليارد 
تومان باشد، مجلس بايد به دولت و بانک مركزي گوشزد كند كه قرار نيست 
دولت آتي را مهمان زمين سوخته يا دردسر پولي و مالي كنيم.  در حقيقت 
به نظر مي رسد بانک مركزي نقش شركت ملي نفت و همچنين سازمان امور 
مالياتي را براي دولت بازي مي كند كه جا دارد نمايندگان مجلس در ابتدا 
ترازنامه بانک مركزي را به خوبي تجزيه و تحليل كنند تا ضعف هاي ترازنامه 
به خوبي هويدا شود و س��پس راهكارهايي براي كاهش فشار تحميلي از 
ناحيه بودجه به بانک مركزي كشف شود، زيرا هم اكنون انضباط پولي و مالي 
به طور كل از دست رفته است و عمده خانوارها به جهت كاهش ارزش پول 
ملي در برابر كاال و خدمات دچار دردسر شده اند و در عوض عده اي صاحب 

انواع دارايي هاي متعدد و متنوع از تورم انتفاع مي برند. 
به طور نمونه كافي است امروز نگاهي به شركت هاي بورسي بيندازيم 
كه در صف افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها يي چون 
زمين و ساختمان و ماشين آالت ايستاده اند، اين شركت ها صرفاً به دليل 
آنكه كلي زمين و ساختمان در ترازنامه خود دپو كرده اند امروز از محل 
افزايش سرمايه انتفاع نجومي مي برند و سهامداران نيز با درك سودي 
كه در چنين بازي هاي مالي وجود دارد، به تبليغات گسترده پيرامون 
اين دست سهام ها در بازار مي پردازند تا با ورود نقدينگي به اين سهم ها 
به سرعت بعد از افزايش سرمايه از محل تورم به طور مجدد نرخ سهام به 

قيمت هاي باالتري برسد. 
به نظر مي رسد توليد كسري بودجه از ناحيه بودجه ريزي تورمي و ورود 
بانک مركزي به ميدان تأمين مالي براي دولت و بودجه خروجي اش اين 
است كه بانک هاي داراي دارايي هاي سمي زمين و ساختمان بتوانند از 
محل تورم دارايي هاي سمي سرمايه هاي خود را به شكل نجومي افزايش 
دهند و انتفاع حداكثري ببرند از اين رو جا دارد نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي كه مباحث پولي و مالي را درك مي كنن��د، در ابتدا مجوزهاي 
افزايش سرمايه در بازار سرمايه را به سال هاي آتي انتقال دهند تا وضعيت 
حباب گونه در بازارهايي چون زمين و س��اختمان از بين برود و سپس 
وظايف اساسنامه اي را به بانک مركزي گوشزد كنند، بانک مركزي قرار 
نيست نقش شركت ملي نفت يا سازمان امور مالياتي را براي دولت بازي 
كند و اين بانک به جاي اينكه به فكر حذف سه و ياچهار صفر از پول ملي 

باشد، بايد به فكر حفظ و تقويت ارزش پول ملي باشد. 
توليد تورم در اقتص��اد ايران به واس��طه رفتاره��اي بودجه ريزان يا 
گردانندگان بانک مركزي شايد بانک هايي را كه در مرز ورشكستگي 
قرار دارند، نجات دهد و س��رمايه آنه��ا را از محل ت��ورم دارايي هاي 
سمي افزايش دهد، اما بايد ديد ايجاد تورم چه باليي سر خانوارهاي 
دهک ها پايين درآم��دي جامعه مي آورد، از اي��ن رو جا دارد مجلس 
شوراي اسالمي جاي رفتار مالي و پولي دولت را سريعاً مورد پرسش 
و كنكاش و تجزيه و تحليل قرار دهد، زيرا به نظر مي رسد در ماه هاي 
پاياني دولت، رفتار اقتصادي عجيبي در خلق نقدينگي و تورم در حال 
عملياتي شدن اس��ت كه برنده آن صرفاً اشخاص صاحب دارايي هاي 

متنوع و متعدد هستند.
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