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 پنج ماه بیشــتر از اســتقرار دولت 
سیزدهم نمی گذرد، اما ادبیات مقامات 
دولتی فاصله ای بسیار شگرف را در این 

دوره تجربه کرده است . 
 در حالی که دولت ســیزدهم آماده 
می شــود ارز 4200 تومانــی واردات 
کاالهای اساسی را حذف کند و از سوی 
دیگر مکانیزم تخصیص بنزین یارانه ای 
به مردم را تغییر دهد و همزمان مالیات 
بر ارزش افزوده را از کاالهای اساســی 
وارداتی دریافت کند؛ مقامات دولتی از 
ضرورت افزایش تاب آوری جامعه ایران 
سخن می گویند و معتقدند باید برای 

دوره ای سختی مهیا شد . 
 ایــن توصیــه در حالــی صورت 
می گیرد که از پس بحران ارزی ســال 
1397، طوفان تورمی در ایران، فضای 
اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ریزش 
عجیب پول ملی در ایران، قیمت اقالم 
ســرمایه ای و مصرفی را چندین برابر 
کرده است. قیمت ارز در این محدوده 
زمانی از حدود کمتر از چهار هزار تومان 
به آستانه 30 هزار تومان رسیده و به تبع 
آن قیمت ســایر اقالم نیز دستخوش 

افزایش شدید شده است. 
 قول مهار تورم یکــی از مهمترین 
قول هایی بود که سید ابراهیم رئیسی در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری اعالم 
کرد و حاال نیز رئیس جمهور از مهار موج 
تورمی و کاهش نرخ رشد تورم نقطه به 
نقطه سخن می گوید. این در حالی است 
که فشار تورمی بر ســفره خانوار بسیار 

باالست. 
 از سوی دیگر ناهماهنگی میان تیم 
اقتصادی کابینه و انتشــار اخبار ضد و 
نقیض سبب شــده است، فضای روانی 
جامعه نیز تغییر کرده و نااطمینانی ها در 

این حوزه افزایش یابد. 
 در این شرایط محســن رضایی از 
رســیدن یارانه ها به 800 هزار تومان 
برای خانوار چهار نفره در دی ماه سخن 
می گوید اما وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و ســخنگوی دولت اعالم می کنند که 

زمان مشخصی برای این موضوع تعیین 
نشده است. از یک ســو گفته می شود 
منبع تامین یارانه جدید منابع حاصل از 
افزایش ارز 4200 تومانی است و از سوی 
دیگر برخی معتقدند این منابع قرار است 
از محل تغییر در مکانیزم عرضه بنزین 

سهمیه بندی حاصل شود . 
 هر چه هســت ابهامات در شرایط 
بی  ثباتی اقتصاد، زمینه را برای نوسان 

شاخص ها مهم مهیا کرده است . 
  زمین گیر شدن دالر در صرافی های 
بانکی در کانال 27 هــزار تومان و فریز 
ســکه در کانال 13 میلیون تومان نیز 
طی سه هفته اخیر نتوانسته است موج 
تورمی ایجاد شــده در اقتصاد ایران را 
مهار کند. در این فضا وزیر امور اقتصادی 
و دارایی اعــالم کرده اســت: بودجه 
1401 بودجه ای اســت که نابرابری را 
کاهش می دهد. معضالت چندین ساله 
را اگر دســت اندرکاران خواهان اقدام 
هستند، باید جامعه را برای تاب ّآوری 
ثمر نشستن سیاســت های اصالحی 
آماده کنند و این زمــان می طلبد. لذا 
جز پرداخت یارانه نقدی راهکار فوری 
نداریــم! اما راهکارهــای بلندمدت تر 

انشاهلل در یکسال آینده ثمر می دهد. از 
امسال شــفافیت بانکی و شرکت های 
دولتی را شروع می کنیم ولی از سال بعد 

اصالحات امسال ثمر خواهد داد.
آنچه در خصوص ســخنان احسان 
خاندوزی قابل بررسی است، اشاره وی 
به مفاد بودجه 1401 است. بودجه ای 
که از منظر بســیاری از صاحب نظران 
سختگیرانه برای عموم مردم ودست و 
دلبازانه برای دستگاه های اجرایی است. 
 دریافــت مالیــات از خودروهــا و 
واحدهای مســکونی که به مدد تورم 
، لوکس محسوب می شــوند در کنار 
افزایش حداقلی حقوق و اعام وعده هایی 
بــرای افزایــش غیرنقــدی حقوق 
بازنشستگان و ... همگی نشان می دهد 

سالی سخت در انتظار است . 
خاندوزی البتــه توضیح مهمی در 
خصوص ارز 4200 تومانی داده و گفته 
است: قطعا سیاســت اقتصادی دولت 
سیزدهم در خصوص ارز 4200 واگذاری 
آن به نظام بازار نیست. نه تنها در شرایط 
جنگ اقتصادی عاقالنه نیست بلکه غیر 
از آن هم در ایران همین سیاست مهم 
هست. اما سیاست های ارزی برای وارد 

کردن برخی نهاده ها و محصوالت کمک 
ویژه ای در نظر می گیریم که اگر همان 
را برای تولید داخــل لحاظ می کردیم 
به هدف اقتصاد مقاومتــی نزدیک تر 
است. اما از رویکرد حمایتی و نامناسب 
بودن زمان اجرا پذیرای نقدها هستیم 
و در حال حاضر و شــرایط مردم نیاز به 

گفتگو دارد. 
 حال روشن نیست آیا ممکن است 
که ارز 4200 تومانی حذف شود اما در 
نهایت دولت از پروســه قیمت گذاری 

کاال کنار نرود؟ 
انتخابی میان بد و بدتر

وزیر امور اقتصــادی و دارایی تنها 
کسی نیســت که این روزها از ضرورت 
آمادگــی مــردم بــرای مواجهــه با 
سختی ســخن می گوید. پیش از این 
مســعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نیــز صراحتا اعالم کرد 
که افزایــش حقوق متناســب با تورم 
به نفع حقوق بگیران نیســت و دولت 
طرحی دیگر در این موضوع را پیگیری 
می  کند. نمایندگان مجلس و موافقان 
سیاســت های دولت نیــز بارها تاکید 
کرده اند که حذف ارز ترجیحی رشــد 

قیمت ها را در پی دارد و در این فضا البته 
حمایت یارانه ای بــه 66 میلیون نفری 
که در وضعیت کنونی یارانه معیشتی 
دریافت می کنند، محدود خواهد شد. 
البته این موضع پیش از این نیز در ادبیات 
دولتمردان ایرانی جای داشت. آنجا که 
به کنایه می گفتند دیگر نباید مانند بچه 
پولدارها زندگی کنیم و الزم است مالیات 
واقعی از اقتصاد ایران دریافت شود. این 
نکته ای بود که رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی، عبدالناصر همتی در سخنانش 

بدان اشاره داشت. 
حاال یــک نماینده مجلــس نیز با 
توضیح اینکه در شرایط فعلی انتخاب 
خوب نداریم، تورم احتمالی حذف ارز 

4200 تومانی را توضیح داده است . 
مهدی طغیانی عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس، در خصوص تصمیم 
دولت برای حذف ارز ترجیحی از کاالها و 
توزیع مستقیم آن به شکل یارانه، گفت: 
ما داریم یک انتخاب بین بد و بدتر انجام 
می دهیم، قطعا در این میان گزینه خوب 
وجود ندارد. گزینه خــوب این بود که 

اساساً وارد این فضاها نمی شدیم.
وی با اشاره به اینکه با ادامه مسیر ارز 
4200 تومانی هم چوب را می خوریم 
هم پیاز را و هر دوتا باهم اتفاق می افتد، 
در خصوص پیشــنهاد راهکار نظارت 
به جای حذف، اظهار داشــت: برخی 
می گویند مثال نظــارت کنیم، ما این 
همه خواستیم نظارت کنیم واقعا چقدر 
توانستیم و نظارت ها موفق بوده است؟ 
نظارت مانند آن داستان قدیمی است 
که یک دیوانه ای بود ملت را در آب پرت 
می کرد و یکی آن پایین بود و مردم را از 
آب نجات می داد، خب اساس این بحث 
که این ارز فســادزا و رانتی است، باید 
حل شود. لذا در مجموع به نظر ما زیان 
حذف ارز 4200 تومانی کمتر از ادامه 
دادن آن است، یعنی خسارت آن برای 
مردم کمتر است، وگرنه ما راه خوبی در 
پیش نداریم. راه خــوب این بود که ما 
وارد این مســیر نمی شدیم که شدند، 
بین بد و بدتر بایــد بد را یعنی حذف را 

انتخاب کنیم.

مردم نباید نگران شوند
در چنین شرایطی قاسمی، رئیس 
مرکز پژوهش های اتاق ایــران با بیان 
اینکه سیاســت های حمایتی از مردم 
باید به شــکل شــفاف و دقیق تشریح 
شود، می گوید: مردم نباید این نگرانی 
را داشته باشــند که با حذف ارز 4200 
تومانی زندگی آنها با مشکالت جدید 
مواجه می شــود، از این رو ابالغ دقیق 
سیاســت های اجرایی به دستگاه های 
مختلف و هماهنگ عمــل کردن آنها 

اهمیت فراوانی دارد.
وی با اشــاره به وابستگی سیاست 
حــذف ارز 4200 تومانی به شــرایط 
کالن کشــور، بیان کرد: اینکــه ما ارز 
را حذف کنیم و به جــای آن حمایت 
مســتقیم از مردم را در دستور کار قرار 
دهیم قطعا اتفاق مثبتی خواهد بود اما 
باید توجه داشــت که در صورت شوک 
جدید بــه قیمت ارز یــا افزایش تورم، 
میزان تاثیرگــذاری این حمایت های 
جدید از مردم کاهــش خواهد یافت و 
باید مقدمات را طــوری چید که حین 
این تغییر در سیاست گذاری، در سایر 
بخش ها مشــکالت جدیدی به وجود 
نیاید. به نظر می رســد با تغییر ادبیات 
دولتمردان، فضای اجرای سیاست ها، 
هر چند اصالحی به زودی دستخوش 
تغییر می شود. نکته مهم اینجاست که 
سیاست های اصالحی اغلب در دوره های 
ثبات و آرامش و نه در دوره های بحرانی و 

نوسانی اجرایی می شوند. 

لحن مقامات دولتی »مقاومتی« شده است!

توصیهوزیراقتصادبهبستنکمربندهایتابآور
پنج ماه بیشتر از استقرار 

دولت سیزدهم نمی گذرد، 
اما ادبیات مقامات دولتی 

فاصله ای بسیار شگرف را در 
این دوره تجربه کرده است. 

مقامات دولتی از ضرورت 
افزایش تاب آوری جامعه 

ایران سخن می گویند و 
معتقدند باید برای دوره ای 

سختی مهیا شد 

خبر

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به مهاجرت چشمگیر پول 
از سپرده های بانکی به صندوق های سرمایه گذاری گفت: نرخ سود منطقی باید 3 درصد 
بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار باال است اما نرخ 

سود باید برای سپرده گذار با صرفه و جذاب باشد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو 
با ایلنا با بیان اینکه تمام بانک ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند و طبق بند 4 ماده 
20 قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار 
است، گفت: تمام بانک ها ملزم هستند که این نرخ های مصوب را رعایت کنند و تابع این 
مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ های علی الحساب سود را به سپرده ها و 
هم تسهیالت تعیین را به بانک ها ابالغ می کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر 

یک از معامالت به اجرا می رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین 
شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و 16 درصد برای یک سال است. اگر در 
پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس 
مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود 
کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی شــود چراکه این سود تضمین شده است و 

کسری سود را بانک ها باید خودشان جبران کنند.
جمشیدی افزود: در تسهیالت هم همین روند به اجرا می رسد و نرخ سود تسهیالت 

در معامالت قطعی حداکثر 18 درصد است و اگر معامالت مشارکتی و مضاربه ای باشند 
نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می شود.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره  کارکرد انواع صندوق ها و 
جذب سپرده ها به این صندوق ها اظهار داشت: صندوق های سرمایه گذاری تابع مصوبات 
شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معامالت هر سودی را که به دست بیاورند 
نســبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم 
می کنند. باید توجه داشته باشیم که طرفین معامالت خریدار و فروشنده هستند و نه 

سپرده گذار و تسهیالت گیرنده، بنابراین شامل سودهای تصویب شده نخواهند شد.  
وی تاکید کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق ها بســیار قابل توجه و 
چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال 
گذشته به بانک ها تکلیف کرده است که اگر سهامدار این صندوق ها هستند سهام خود 
را بفروشند و کنار بکشند.جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش 
تسهیالت با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال این 

هستند که از بانک ها وام بگیرند و با سپرده گذاری در سایر بخش ها سود آن را بپردازند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای 
افزایش نرخ سود بانکی نداده ایم، اظهار داشت:  هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود 
بانکی را نداده ایم اما نرخ 18 درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه 
زیان ده است. بانک ها سود 18 درصد به سپرده ها می دهند و باید 80 درصد این سپرده ها 

را با نرخ 18 درصد تسهیالت دهند بنابراین با احتساب هزینه های بانکی با یک محاسبه 
ساده عایدی بانک ها از این محل به دست می آید. بانک ها خیریه نیستند و باید به فکر 

هزینه ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ سود  منطقی باید 3 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با 
توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار باال است اما نرخ  سود باید برای سپرده گذار با صرفه و 
جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده گذار و هم تسیهالت گیرنده زیان می بیند 

چراکه اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده گذاری می کنند در 
یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می شود 
از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شــرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود 18 

درصدی تسهیالت را ندارند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داد:

مهاجرتچشمگیرپولازسپردههایبانکیبهصندوقهایسرمایهگذاری

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

شاخصبورس
۱۸هزارواحدافتکرد

توســعه ایرانی - در حالی که در پایان هفته 
گذشته، رئیس جمهوری وعده بهبود وضعیت را برای 
سهامداران داد، شاخص کل بورس در پایان معامالت 
اولین روز هفته با کاهش 18 هزار واحدی به 1 میلیون 
و 378 هزار واحد افت کرد.شاخص کل بورس به رقم 
یک میلیون و 378 هزار و 893 واحد رسید، این در 
حالی است که معامالت روز چهارشنبه با شاخص 

یک میلیون و 396 هزار واحدی به پایان رسید.
    

چنددرصدازمحصوالتکشاورزی
صادرشدهبرگشتخوردند؟

مهــر-  معاون 
وزیر صمــت گفت: 
حجم قابــل توجهی 
محصول کشاورزی 
صادر می شود و کمتر 

از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت می خورد.
علیرضا پیمان پاک در مورد جزئیات بازگشت 
محصوالت کشاورزی صادراتی گفت: اخباری که 
طی روزهای گذشــته در مورد عودت محصوالت 
کشاورزی صادراتی منتشر شــد بی انصافی بود؛ 
حجم قابل توجهــی محصول کشــاورزی صادر 
می شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور 
عودت می خورد؛ به عنوان مثال 300 هزار تن سیب 
صادر می شود و دو هزار تن برگشت می خورد.رئیس 
سازمان توســعه تجارت ایران افزود: قرنطینه باید 
جلوی این اتفاق را بگیرد. شاید از 100 کانتینری که 
صادر می شود 2 کانتینر از دست قرنطینه در برود؛ 
به عنوان مثال می توان بــه صادرات فلفل دلمه ای 
اشــاره کرد. باید وضعیت فلفل دلمه ای را از مقصد 
تولید مدیریت کنیم. در این فرایند هیچ ایرادی در 
مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استانداردهای 
روسیه با ایران متفاوت است. استانداردهای روسیه 
بر پایه گوست است. این اســتاندارد باید ترجمه و 
تطبیق داده می شد؛ مثالً این سموم مواد افزودنی را 

نمی پذیریم و این فاکتورها را داریم.
    

صادراتاولینمحموله
دامسبکبهعراق 

خبرآنالیــن-  
مدیرعامل اتحادیه دام 
سبک از صادرات اولین 
محموله دام سبک به 
عراق خبر داد و دلیل 
نوسانات بازار گوشت 

را اقدامات دالالن عنوان کــرد و گفت: عده ای اقدام 
به احتکار نهــاده های دامی کرده اند.افشــین صدر 
دادرس از صادرات اولین محموله دام سبک به کشور 
عراق خبر داد و گفت: دامداران کشور ماه ها با مشکل 
مازاد دام مواجه بودند و همین مساله گرفتاری های 
زیادی را بــرای آنان ایجاد کرده بــود که در نهایت با 
برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی بستر صادرات 

دام و خرید حمایتی آن توسط دولت آغاز شد.
    

سواپگازیازترکمنستان
آغازشد

ایلنا- طبق اخبار واصله و همزمان با آغاز سال 
جدید میالدی سواپ گاز بین ترکمنستان- ایران- 
آذربایجان آغاز شــد.این گزارش حاکی اســت؛ از 
4 میلیون گاز متر مکعب گازی که از ترکمنستان 
وارد کشور می شود 1۵تا 20 درصد به عنوان سواپ 
فی و مابقی به کشور آذربایجان تحویل داده می شود.

یادآور می شــود؛ در حال حاضر رقم گاز ورودی به 
کشور کمتر از 4 میلیون متر مکعب بوده و به  تدریج 
این رقم افزایش و به سقف تعیین شده ) 4 میلیون 

متر مکعب( خواهیم رسید.
    

سقوطآزادلیردربازارتهران
قرن نو- در بازار 
تهران نیــز لیر ترکیه 
هفته را ریزشــی آغاز 
کرد و با افت شــصت 
تومانــی قیمــت از 
ابتــدای روز تاکنون 

به قیمت دو هزار و 220 تومان رســیده اســت. لیر 
ترکیه بدترین ســال خود را از زمان روی کار آمدن 
رئیس جمهور طیب اردوغان در حدود دو دهه پیش 
به ثبت رسانده و کاهش ارزش لیر علی رغم درخواست 
روز جمعه وی از ترک ها برای اعتماد به سیاست های 
غیرمتعارف او در کاهش نرخ بهره در مواجهه با تورم 
فزاینده ادامه پیدا کرده است.بحران ارزی ترکیه در 
ماه های اخیر شــتاب گرفت و اقتصاد 720 میلیارد 
دالری این کشور را تحت تأثیر قرار داد که عمدتاً به 
دلیل »برنامه اقتصادی جدید« اردوغان که متمرکز 
بر صادرات است و با وجود سقوط لیر و تورم بیش از 21 

درصدی بر کاهش نرخ بهره تأکید دارد.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران با اشــاره به 
اینکه ۵0 درصد خانوارها در ایران خودرو دارند، گفت: در حال 
حاضر روزانه 4.۵ تا ۵ میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور توزیع 
می شــود اما با توجه گران بودن این سوخت نسبت به بنزین 

سوبسیدی و آزاد در برخی جایگاه ها استقبال نمی شود.

همایون صالحی درباره احتمال تغییرات در جایگاه های 
سوخت با توجه به برنامه جدید عرضه یارانه سوخت، گفت: این 
طرح هنوز کارشناسی شده و پخته نیست و به شکل آزمایشی 
است و تا کار کارشناسی دقیق صورت نگیرد، در سراسر کشور 
عملیاتی نمی شود. طرح فعال ابتدای راه است و باید چکش کاری 
شــود.وی افزود: ما با هرگونه چندنرخی و سهمیه بندی که 
فسادآور است، مخالفیم، زیرا یکی از معضالت کشور دونرخی 
بودن اســت، مثال در بســیاری جایگاه ها با کارت هزینه آزاد 

دریافت شده و یا از کارت سوخت یک خودروی دیگر استفاده 
می کنند که باعث فساد می شود.

رئیس کانون انجمن هــای صنفی جایــگاه داران با ابراز 
امیدواری از اینکه کشــور به ســمتی برود که کار به صورت 
کارشناسی بادوام انجام و تبدیل به آزمایش و خطا نشود، گفت: 
هنوز دستورالعمل و شیوه نامه ای در خصوص تغییرات رویه 

احتمالی به ما داده نشده است.
وی دربــاره احتمال افزایش مصرف بنزین بیان داشــت: 

افزایش مصرف سوخت بحثی است که به عملکرد خودروها 
برمی گردد، در ســطح جهان هر 100 کیلومتر حداکثر 4.۵ 
لیتر و در ایران بیش از صددرصد به رقم مصرف اضافه می شود، 
ضمن اینکه ترافیک از جمله عوامل افزایش مصرف سوخت در 

کشور ما است.
صالحی با بیان اینکه با اجرای طرح جدید توزیع سهمیه  
بنزین همه مــردم از یارانه ســوخت بهره مند می شــوند، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ۵0 درصد خانوارها خودرو 
دارند، 1۵ درصد خانوارها هم از موتورســیکلت اســتفاده 
می کنند و 3۵ درصد خانوارهای کشور فاقد هر گونه وسیله 
حمل و نقل هستند این تعداد هیچگونه بهره ای از یارانه بنزین 
نمی برند، این طرح داده شده که این 3۵ درصد هم بتوانند از 

یارانه برخوردار باشند.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران:

نیمیازخانوارهایایرانیخودرودارند


