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حمايت از اجراي طرح های دانشگاهي 
وظیفه بانک صنعت و معدن 
مديرعامل بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: حمايت 
از اج��راي طرح های دانش��گاهي در ارتباط با موضوعات 
صنعتي و معدن��ي وظيفه حرفه ای اي��ن بانك بوده كه 
نتيجه آن كمك به ايجاد شركت های دانش بنيان است. 

حسين مهري به همراه تعدادي از مديران اين بانك 
در ديدار با سيداحمد معتمدي رياست دانشگاه اميركبير 
اظهار داش��ت: هدف بانك صنعت و معدن از گسترش 
هم��كاري با اين مرك��ز حمايت ازتبدي��ل نوآوری ها و 
دستاوردهای علمی به فناوری ها و محصوالت مورد نياز 
كشور است. اين مركز اقدامات اثرگذاري در بخش های 
مختلف انجام داده و ارتباط بيشتر بانك صنعت و معدن 
با اين مركز عالوه بر ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه 
می تواند موجب رشد و شكوفايي صنايع مختلف كشور 

به خصوص صنايع دانش بنيان شود. 
وی بيان داش��ت: به عنوان ي��ك بانك تخصصي، 
مس��ؤليت اجتماعي ما حماي��ت از طرح های صنعتي، 
معدني و دانشگاهي است و بانك در اين قبيل پروژه ها 
بايد حض��ور فعال داش��ته باش��د.مديرعامل اين بانك 
خاطرنشان كرد: از ظرفيت های قانون بودجه سال جاري 
در جهت حمايت از فعاليت هاي دانش��گاه اميركبير به 

عنوان يك دانشگاه تخصصي استفاده خواهيم كرد. 

 امکان شارژ آنی کارت های هديه
درپیشخوان های شهرنت

مدير امور بازاريابی بانك ش��هربا اش��اره به اهميت 
صدور كارت هديه درپيشخوان های شهرنت و تامين نياز 
مشتريان، گفت: به منظور كاهش هزينه ها و با توجه به 
مش��كالت موجود كشور درخصوص واردات بدنه كارت 
خام، امكان شارژآنی كارت های هديه درپيشخوان های 

شهرنت فراهم شد.
بهروز شادفر با بيان اين مطلب اظهار كرد: با توجه 
به بروز برخی مشكالت و موانع مربوط به تأمين و واردات 
بدنه كارت خام و ريبون رنگی   و سياه و سفيد در بازار 
فعلی كش��ور و همچنين افزايش قيمت ملزومات آن، 
بانك شهر اين امكان را فراهم كرده است تا شهروندان 
درپيشخوان های ش��هرنت اين بانك، از سرويس"شارژ 
آنی كارت های هديه از پيش چاپ ش��ده" بهره برداری 
كنند. وی افزود: در ش��يوه جديد صدوركارت هديه از 
طريق دستگاه ها در محل پيشخوان های شهرنت همه 
كارت های هديه با طرح های مختلف از پيش، در خزانه 
مركزی بانك چاپ و شخصی س��ازی ش��ده و به همراه 
رمز عبور مربوطه )بدون مبلغ( در پاكت مخصوص قرار 

گرفته و در سطح شهرنت ها توزيع می شود.
ش��ادفر خاطرنش��ان كرد: به هنگام انجام تراكنش 
خريد كارت هديه توسط مشتری از طريق اين دستگاه ها، 
امكان درج ش��ماره كارت هديه با طرح مورد نظر و شارژ 
آنی كارت ، به ميزان مبلغ دلخواه و يا مبلغ ثابت )حداقل 
500 ه��زار ري��ال و حداكثر 5 ميليون ري��ال( از طريق 

دستگاه های مذكور ميسر می شود.

 عملکرد مسئوالنه بانک مسکن
در تامین مالی عرضه و تقاضا

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی اعالم 
كرد عملكرد مسئوالنه بانك مسكن در حوزه تامين مالی 
دو حوزه عرضه و تقاضای بازار ملك شايسته تقدير است.

سيدمازيار حسينی با بيان اينكه بانك مسكن ركن 
محوری تامين مالی بخش مس��كن محس��وب می شود 
خاطرنشان كرد: در اجرای طرح ها و برنامه های تدوين 
ش��ده از سوی وزارت راه وشهرسازی برای رونق بخشی 
به حوزه س��اخت و بازار معامالت مسكن بانك مسكن 
نقش محوری و كليدی دارد و خوشبختانه با همكاری 
دلسوزانه مديران ارشد اين بانك درپيشبرد اين برنامه ها 
اميدواريم بتوانيم در آين��ده نزديك نياز خانوارها را به 
مس��كن مورد نيازش��ان مرتفع كنيم. وی با اش��اره به 
تدوين بس��ته رونق مسكن در بانك مسكن خاطرنشان 
كرد: هدف از بس��ته رونق مس��كن در وهله اول تحقق 
شعار س��ال 98 مبنی بر رونق توليد است كه دولت به 
ص��ورت جدی برای اين موضوع عزم خود را جزم كرده 
است؛ حوزه مس��كن و ساختمان هم يكی از ضروريات 
جامعه و موضوعی مورد تقاضا و مورد نياز از سوی مردم 
اس��ت و هم اينكه توليد، اشتغال و رونق بخشی به اين 
صنعت جزو كم هزينه ترين حوزه هايی است كه می تواند 

منجر به ايجاد مشاغل گوناگون و بی شمار شود.
حس��ينی ادامه داد: به همين دليل طبيعی اس��ت 
كه دولت به دنبال رونق توليد مسكن باشد؛ رونق بازار 
ساخت و س��از می تواند بسياری از صنايع كشور كه به 
طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم با صنعت ساختمان در 
ارتب��اط هس��تند را فعال كند كه بيش از 130 رش��ته 
مختلف را در بر می گيرد و باعث شادابی اقتصاد كشور 
می ش��ود. اين در حالی اس��ت كه رونق س��اخت و ساز 
از س��وی ديگ��ر نقطه امنی اس��ت ب��رای جمع كردن 
س��رمايه های مردم و به كارگي��ری آن برای توليد يك 
محصول ب��ادوام كه می توان از آن به عنوان يك كاالی 
ارزشی و سرمايه ای ماندگار برای مردم ياد كرد. قاعدتا 
حمايت های دولت در اين بخش بيشتر متمركز بر اقشار 
ضعيف و دهك های ميان درآمدی جامعه خواهد بود كه 
ه��ر كدام از اين ها در فرمول ها و راه حل های خود مورد 

توجه و اقدام برای تامين مسكن قرار خواهند گرفت.

اخبار

پرداخت دور دوم تسهیالت ارزان قیمت روستاها از خرداد 
وزي��ر كار، تعاون و رف��اه اجتماعی با يادآوری اختص��اص ۷50ميليون دالر 
تس��هيالت ارزان قيمت در دور نخس��ت به روستاييان، گفت: دوره دوم پرداخت 

تسهيالت ارزان قيمت در روستاها از ماه آتی آغاز می شود.
محمد شريعتمداری در توضيح شفافيت اعطای وام  ارزان قيمت در حوزه روستايی، 

گفت: با اجازه مقام معظم رهبری از محل منابع صندوق توسعه ملی و با معادل آنها از 
بانك ها، يك و نيم ميليارد دالر برای پرداخت وام ارزان قيمت در روستاها و بخش های كمتر 

از10هزار نفر جمعيت در اختيار شورای اشتغال استانی تحت نظر استانداران قرار گرفت.
وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعی تصريح كرد: اين مبلغ در اختيار اس��تانداران قرار 
گرفت تا با بررسی از سوی سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط رسيدگی و با تاييد بانك ها 
وام ارزان قيم��ت برای فعاليت های اش��تغال زا اختصاص ياب��د، اكنون اين كار در معادل 

۷50 ميليون دالر نهايی شده است. خانه ملت 

کسب و کار 
 گردش ۱۲ هزار میلیارد تومان چک تضمینی خارج از بانک ها

مديرعامل بانك توس��عه صادرات با تش��ريح شيوه های مديريت معامالت ارز 
در هرات و س��ليمانيه، گفت:1۲ هزار ميليارد تومان چك تضمينی پشت نويسی 

شده ميان مردم وجود دارد كه هنوز به بانك ها برنگشته است.
علی صالح آبادی گفت: بانك های دولتی تا حد قابل قبولی بانك های منضبطی 

هس��تند و انگيزه ای هم برای سوداگری در بازارهايی همچون ارز و مسكن ندارند. با 
قدرت اعالم می كنم كه حداقل در مورد بانك های دولتی موضوع سوداگری وجود ندارد.

وی با بيان اينكه ۶0 تا ۷0 درصد بازار سپرده ها، دست بانك های دولتی و شبه دولتی 
است افزود: بيشترين كار هم در حوزه نظام بانكی بر دوش همين بانك ها است و بسياری 
از تكاليف اجتماعی دولت هم بر دوش آنها گذاشته می شود كه نمونه اخير آن هم، زلزله و 
سيل است. از سوی ديگر، اضافه برداشت بانك های دولتی در حداقل قرار دارد و براساس 

آمار می توان گفت كه بانك های دولتی و شبه دولتی، يا اضافه برداشت ندارند.

پشت باجه
رشد ۴۳ درصدی صادرات محصوالت معدنی

 سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران گفت: علی رغم كاهش در صادرات 
كاال و خدمات، صادرات محصوالت معدنی نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۴3 

درصد رشد داشته است.
محمدرضا مودودی در تشريح آمار تجارت خارجی طی ماه فروردين اظهار كرد: 

صادرات كشور با احتساب پتروشيمی و ميعانات گازی ۲ ميليارد و 5۴۷ ميليون دالر 
بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته منفی 18.3 درصد كاهش داشته است.

وی افزود: ميزان واردات در مدت مذكور حدود 3.۲ ميليارد دالر بود كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 0.۷ درصد كاهش داشته است، تجارت كل كشور در فروردين سال 98 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.5 درصد كاهش داشته است و همچنين تراز تجاری 
كش��ور با ۲13 ميليارد دالر مثبت بوده اس��ت. علی رغم كاهش در صادرات كاال و خدمات، 

صادرات محصوالت معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴3 درصد رشد داشته است.

تجارت

عضو شورای مركزی فراكسيون  نمايندگان واليی گفت: دولت ديـــــدگاه
برای مردم نس��خه ای نمی پيچد بلكه درصدد است 
كه با آزادس��ازی قيمت ها، كس��ری بودجه خود را 

جبران كند و اقتصاد را از بين ببرد.
احمد عليرضابيگی با بيان اينكه دولت گزينه 
افزايش قيمت س��وخت و حامل ه��ای انرژی را بر 
گزيده اس��ت ك��ه برخالف پيمانی اس��ت كه بين 
مردم و دولت منعقد ش��ده اس��ت، گفت: قرار بود 
هر مقداری كه قيمت سوخت افزايش پيدا می كند 
به همان ميزان يارانه نقدی مردم افزايش يابد؛ در 
حال حاضر دولت حدود 3۲ ه��زار ميليارد تومان 

يارانه نقدی به مردم می پردازد.
وی يادآور ش��د: در جريان تصويب بودجه سال 
98 ب��ا اصرار دول��ت 1۴ ميلي��ارد دالر برای تأمين 
كاالهای اساسی مورد نياز مردم در اختيار قوه مجريه 
قرار گرفت، مجلس با اين ش��كل اختصاص يارانه به 
كاالهای اساسی موافق نبود اما باالخره حاميان دولت 

در مجلس اين موضوع را به تصويب رساندند.
نماينده تبريز افزود: به دليل سوء عملكرد دولت 
در تأمين كاالهای اساس��ی، ثروت فراوانی به جيب 
رانت خواران و سوءاستفاده گران رفت، واردكنندگان 
ارز ۴۲00 تومان��ی دريافت كردن��د اما كاالها با ارز 

باالی 10 هزار تومان به دست مردم رسيد.
عليرضابيگی با بيان اينك��ه كمتر از 30 درصد 

يارانه كاالهای اساسی به دست مردم می رسد، گفت: 
بهتر است به جای اينكه اين پول به بقال و نانوا داده 
ش��ود به صورت يارانه نقدی به مردم پرداخت شود. 
1۴ ميلي��ارد دالری كه دولت ب��رای يارانه كاالهای 
اساسی دريافت كرده است حدود 180 هزار ميليارد 
تومان برآورد می ش��ود. وی خاطرنشان كرد: دولت 
3۲ هزار ميليارد تومان يارانه نقدی می پردازد و 180 
هزار ميلي��ارد تومان برای پرداخ��ت يارانه كاالهای 
اساسی از مجلس بودجه گرفته است بنابراين دولت 
۲10 ه��زار ميليارد تومان باب��ت پرداخت يارانه در 

بودجه اعتبارات دريافت می كند.

 ۲۷۰ هزار تومان سهم هر ايرانی
از يارانه کاالهای اساسی

عضو شورای مركزی فراكسيون نمايندگان واليی 
تصريح ك��رد: در صورتی كه اي��ن بودجه به صورت 
يارانه نقدی به مردم پرداخت ش��ود، يارانه هر نفر ۶ 
براب��ر افزايش می يابد و از اي��ن طريق می توان بهای 

واقعی شدن قيمت ها را به مردم پرداخت كنيم.

عليرضابيگی خاطرنشان كرد: دولت اعالم می كند 
90 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت می كنيم 
كه بيشتر اين يارانه پنهان مربوط به بنزين است. مردم 
حدود 100 ميليون ليتر روزانه بنزين مصرف می كنند 
كه حدود ۲0 ميليون ليتر آن به وس��يله لوله كشی از 
مسير دريا و ساير مسيرها قاچاق می شود. وی افزود: 
گزارش های رسمی نيز حكايت از اين دارد كه روزانه 

۲0 ميليون ليتر بنزين قاچاق می شود.
عضو كميس��يون ش��وراها و سياس��ت داخلی 
مجلس با بيان اينكه در صورتی كه قيمت سوخت 
واقعی شود و به حدود 5 هزار تومان افزايش يابد، 
مصرف س��وخت به ش��دت كاه��ش خواهد يافت، 
گف��ت: دولت از فروش بنزين داخلی می تواند هزار 
توم��ان آن را خودش ب��ردارد و ۴ هزار تومان بايد 

به مردم بازگردد.
عليرضابيگی افزود: 50 ميليون ليتر ضرب در 
۴ هزار تومان می ش��ود ۲00 ميليارد تومان در روز 
كه س��االنه رقمی حدود 80 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد به درآمدهای دولت اضافه می ش��ود كه اگر 

با رقم يارانه كاالهای اساس��ی به ميزان 180 هزار 
ميليارد توم��ان و يارانه های نق��دی به ميزان 3۲ 
هزار ميليارد تومان جمع شود، رقمی حدود ۲90 
ه��زار ميليارد تومان منابعی اس��ت كه می تواند به 

يارانه های نقدی اختصاص يابد.
وی گفت: با اجرای اين برنامه ريزی 50 ميليون 
ليتر در مصرف بنزين صرفه جويی می ش��ود كه در 
صورت فروش روزانه 50 ميليون ليتر بنزين به نرخ 
جهانی 10 هزار تومان، می توانيم روزانه 500 ميليارد 
تومان از محل صادرات بنزين درآمد كسب كنيم و 
در س��ال رقمی حدود ۲00 هزار ميليارد تومان به 
دست آوريم كه اگر اين رقم با يارانه های قبلی جمع 
شود، حدود 500 ميليارد تومان می توانيم به صورت 

يارانه نقدی در اختيار مردم قرار دهيم.

 ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان
سهم يارانه هر ايرانی است

عضو ش��ورای مركزی فراكس��يون نمايندگان 
والي��ی اظه��ار داش��ت: در اين صورت ب��ه هر نفر 
ايران��ی ماهان��ه ۶00 ت��ا 800 هزار توم��ان يارانه 
تعلق می گيرد. به اين ترتيب اقتصاد كش��ور واقعی 

می شود و مردم نيز با آن مخالفتی نخواهند كرد.
عليرضابيگی تصريح كرد: دولت به خاطر پرداخت 
يارانه آرد، ش��كر، كود ش��يميايی به توليدكنندگان 
اجازه صادرات محصوالتش��ان را نمی دهد اما زمانی 

كه اقتصاد به اين ترتيب آزاد شود، صادركنندگان با 
قدرت بيشتری می توانند فعاليت خود را ادامه دهند. 
وی خاطرنشان كرد: با واقعی شدن اقتصاد، اشتغال و 
اقتصاد كشور رونق می يابد و جلوی هزينه های گزافی 
كه دولت به بهانه های غيرواقعی بودن اقتصاد به مردم 

تحميل می كند، گرفته می شود.
اي��ن نماينده مجل��س افزود: در ح��ال حاضر 
مردم تحت فش��ار ش��ديد اقتصادی قرار دارند زيرا 
هزينه های دولت افزايش يافته و دولت قيمت كاال و 
خدمات را افزايش داده است و در واقع دولت هزينه 

ديوان ساالری اش را از جگر مردم بيرون می كشد.
عليرضابيگی گفت: دولت برای مردم نسخه ای 
نمی پيچ��د بلك��ه درصدد اس��ت كه با آزادس��ازی 
قيمت ها، كس��ری بودج��ه خود را جب��ران كند و 
اقتصاد و اشتغال را از بين ببرد. وی تصريح كرد: در 
صورت اجرای دقيق قانون هدفمندی يارانه ها، يك 
خانواده چهار نفره ايرانی س��ه ميليون و ۲00 هزار 
توم��ان يارانه دريافت خواه��د كرد. اين امر موجب 

واقعی شدن اقتصاد و رونق بازار خواهد شد.
عضو كميس��يون ش��وراها و سياس��ت داخلی 
خاطرنش��ان كرد: دولت در واق��ع با اختصاص دالر 
۴۲00 تومان��ی به واردات كاالهای اساس��ی رانت 
بزرگ��ی را در اختيار واردكنن��دگان قرار می دهد و 
يارانه ای كه می خواهد به مردم بدهد به شكل رانت 

به واردكنندگان پرداخت می كند.  مهر

موضوع مناقصه: واگذارى عملیات اجرایى آبیارى تحت فشار (قطره     
اى) پیرامون شهر (شامل مصالح و دستمزد) بر اساس شرح خدمات 
قرارداد و اسناد مناقصه به اشخاص حقوقى داراى گواهى تشخیص     

صالحیت معتبر.
- مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/3/9 از اداره پیمان و 
رسیدگى ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/3/11 و 

بازگشایى پاکات در مورخ 98/3/12 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 660/000/000 ریال به صورت 
ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه 

شهردارى کاشان
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در 

مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط 
خواهد گردید. 

- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و 
شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفاکس:55440055 (031)

آگهى تجدید مناقصه عمومى  (مرحله سوم)
 شماره 97/94

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

اول
بت 
نو

شهردارى کاشان
آگهى ابالغ رأى

  رئیس هیات بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان                                                                                                                           
دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى آبادان  

نظر به اینکه فرد مشروحه ذیل به استناد قانون رسیدگى به تخلفات ادارى و آیین نامه اجرائى آن به 
مجازات اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده است ، لذا به علت عدم دسترسى به نامبرده ، طبق تبصره 
ماده 302 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب ( درامور مدنى ) به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا در صورت اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ این ابالغیه مراتب را کتبًا به دفتر هیأت تخلفات به 
نشانى ستاد دانشکده طبقه دوم ارائه نمایند . درغیر این صورت راى صادره به اجراء گذاشته خواهد شد. 

محل خدمتپست سازمانىنام ونام خانوادگىردیف

شبکه بهداشت و درمان خرمشهرماماخانم هدیه سادات همیلى1

                                                                                  

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

"زمانی كه دولت تدبير و اميد،  دولت ده��م را تحويل گرفت، نقشــــه راه
ميزان نقدينگی در كش��ور ۴80 هزار ميليارد تومان 
ب��ود كه با احتس��اب دالر 3000 تومان��ی آن زمان، 
چي��زی در حدود 1۶0 ميليارد دالر بود ولی در حال 
حاضر نقدينگی كشور به ۲100 هزار ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت و با احتس��اب دالر با قيم��ت امروز، 
می ش��ود كمتر از 1۶0 ميليارد دالر؛ اين يعنی سهم 
م��ا در اقتصاد دني��ا كاهش يافته و ما نتوانس��ته ايم 
چي��زی را توليد كني��م." اين جمل��ه را رئيس اتاق 
بازرگانی كرمان به عنوان يكی از تجار كاركشته بازار 
عنوان كرده و معتقد است بحران ناشی از اين حجم 
نقدينگی اتفاقی نيست كه به اين راحتی بتوان ازكنار 

آن گذشت و نگران آن نبود. 
اين فعال اقتصادی به مانند اكثر كارشناسان اين 
عرصه باهش��دار درخصوص رشد قيمت دالر و تاثير 
آن بر رش��د بی رويه قيمت كاالهای اساس��ی با مبنا 
قرار دادن تجربه جهش های ارزی در ۴ دهه گذشته 
می گويد؛ تجربه جهش های ارزی در ۴ دهه گذش��ته 
نش��ان داده ك��ه اين اتفاق در هر دوره، طی ۲ س��ال 
قيمت متوسط كاالها، خودش را با قيمت ارز متعادل 
می كرد و معموال متوسط س��بد كاال مطابق نرخ ارز 
افزايش می يافت اما پس از رش��د ۲35 درصدی نرخ 

ارز در سال گذشته گرچه برخی كاالها به اين ميزان 
و برخی كاالهای ديگر بيش از اين رقم افزايش قيمت 
داش��ته اند ولی قيمت متوسط سبد كاال در سال 9۷، 
۶0 درصد افزايش يافته و اين يعنی ممكن است شاهد 

افزايش بيشتر قيمت كاالها در سال جاری باشيم. 
اما تمام داس��تان اين ت��ورم به همين يك نقطه 
ختم نمی شود چراكه كارشناسان اقتصادی معتقدند 
كه حجم نقدينگی يكی از متغيرهای اقتصادی است 
ك��ه نمی تواند هم��ه پيچيدگی های اقتص��ادی را به 
 تنهايی نش��ان دهد و سخن گفتن در باب بزرگی آن 

بدون توجه به حجم اقتصاد نمی تواند اثربخش باشد.
فعاالن و تج��اری مانند جالل پ��ور بروز تمام 
مش��كالت كنونی اقتصاد راريشه در اقدامات بانك 
مركزی دانسته و اينگونه عنوان می كنند كه امروز 
بان��ك مركزی به اين نقطه رس��يده كه ادامه روند 
فعلی، امكان پذير نيس��ت و حتی اعالم كردند كه 
صادركنندگان خش��كبار ديگر نيازی نيست تا ارز 
صادراتی خود را به س��امانه نيما و س��نا بدهند و 
تع��دادی صراف��ی برای عرض��ه ارز به م��ا معرفی 
كرده اند ولی چه كس��ی پاس��خگوی 1۴ ماه توقف 
ص��ادرات خش��كبار اس��ت؟ چه كس��ی جوابگوی 

ضرری است كه در اين 1۴ ماه ايجاد شد؟
وی بر اين اعتقاد اس��ت كه روش فعلی بانك 
مركزی نيز مش��كالتی را دارد و متاسفانه خيلی از 

تصميمات امروز هم قابليت اجرايی ندارد و احتماالً 
1۴ ماه ديگر پس از آنكه خس��ارت های زيادی به 
بار آمد و بازارهای هدف از دس��ت رفت، می گويند 
اش��تباه كرديم. ب��ه اعتقاد اين فع��ال اقتصادی و 
بسياری از همتايان وی نكته كليدی و اساسی آن 
است كه اگر اين حجم نقدينگی هرچه سريع تر به 
سمت توليد هدايت نش��ود، تبعات ناشی از آن به 

مراتب بيش از افزايش نرخ تورم خواهد بود.

تورم لجام گسیخته
كارشناس��ان اقتصادی همانند اي��ن تاجر اتاق 
بازرگانی با اشاره به رشد تورم در سال های گذشته 
اينگونه عن��وان می كنند كه نقدينگ��ی در اقتصاد 
ايران طی سنوات گذشته رشد بيش از ۲0 درصديرا 
تجربه كرده اس��ت و بی ش��ك و اگر اي��ن افزايش 
نقدينگی توسط بانك ها و سياست های پولی و مالی 
مهار نشود و يا به سمت توليد نرود قطعا نرخ تورمی 
به مراتب بيش از اين رقم ها را ش��اهد خواهيم بود 
كه با توجه به مشكالت كنونی اقتصادی اين مساله 

بحران روی بحران خواهد بود. 
 اي��ن منتقدان با اش��اره به اينك��ه نقدينگی 
تركيبی اس��ت از پول پرقدرت يا همان چاپ پول 
و پول ناش��ی از تبديل ارزهای حاصل از صادرات 
نفتی و غيرنفتی اس��ت اينگونه عنوان می كنند كه 

بخش��ی از اين نقدينگی می توان��د ماحصل بدهی 
دولت به بانك ها يا ش��ركت های دولتی به بانك ها 

باشد كه خود اين اتفاق داستان ديگری دارد.
به اعتقاد اين متخصصان اقتصادی در صورتی 
كه افزايش نقدينگی ناش��ی از چاپ پول پرقدرت 
باش��د اثر آن بر نرخ تورم شديدتر و سريع تر است 
و در مقاب��ل اگر تركيب نقدينگی ناش��ی از بدهی 
دول��ت و ش��ركت های دولتی به بانك ها باش��د، با 
تاخير می تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد كه در 

هر دو حالت اتفاق جالبی نخواهد بود. 
به باور اين كارشناسان تا مادامی كه متوليان فكر 
اساس��ی برای اين رشد تورم لجالم گسيخته نداشته 
باشند و سياست های مناسب پولی و مالی اتخاذ نكرده 
باش��ند بايد چشم انتظار اثرات مخرب تر اين تورم بر 
وضعيت جامعه بود و بس. به اعتقاد اين كارشناسان 
توليد كاال و اساس��ا خود كاال عامل مهمی در جذب 
نقدينگی اس��ت به اين ترتيب كه اگ��ر تعداد كاال و 
خدمات در جامعه زياد ش��ود، يعنی رشد اقتصادی 

ايجاد شده است و نقدينگی جذب خواهد شد. 
به گفته اين افراد درشرايط اين چنينی بهترين 
راهكار برای حل مس��اله نقدينگی چيزی نيس��ت 
جزهدايت آن به س��مت تولي��د و در نتيجه رونق 
بخش��يدن به توليد به اين ترتيب ك��ه اگر اقتصاد 
كشور در فضای مثبت توليد قرار گيرد به دنبال آن 
فضای كسب و كار مثبت ش��د و با رونق بازار شاهد 
رش��د مثبت اقتصادی خواهيم بود. اما در غير اين 
ص��ورت اگر فكری به حال اي��ن حجم نقدينگی و 
تورم لجام گسيخته نشود به تدريج مردم ته مانده 
سپردهای خود را نيز بيرون كشيده و آنجاست كه 
ت��ورم روی ت��ورم قرار خواهد گرف��ت و ديگر هيچ 
مس��كنی اثربخش نخواهد شد و اين بحران كنونی 

به ابربحران مبدل خواهد شد. 

سیاست روز ابرتورم در راه اقتصادی را بررسی می کند؛

بررسی جهش ارز در 4 دهه گذشته  نقدینگی بی خانمان 
ارز  جهش  نخستین  که  می دهد  نشان 
تا  به سال های 72  این مدت مربوط  طی 
از  ارز  نرخ  مدت،  این  در  که  است   74
161 تومان به 418 تومان رسید و این 
یعنی رشد 159 درصدی قیمت ارز که 
شد  گفته  جهش  این  چرایی  درخصوص 
در  کشور  ارزی  بدهی های  دلیل  به  که 
است. داده  رخ  تحمیلی  جنگ  دوران 
گذشته  دهه   4 در  ارزی  جهش  دومین 
در  نفت  قیمت  افت  دلیل  به  که  نیز 
بازارهای جهانی تجربه شده است به این 
ترتیب که در سال های 76 و 77 رخ داد 
 89 رشدی  تومان،   483 از  ارز  نرخ  که 

درصدی را رقم زد.
طبق آمار وقوع سومین جهش ارزی 
در سال های آخر دولت دهم باز می گردد 
جهش  سومین  در  که  ترتیب  این  به 
ارز  نرخ  داد،  رخ   91 سال  در  که  ارزی 
از 1252 تومان به 3698 تومان جهش 
یافت و رشد 195 درصدی را در نرخ ارز 
علیه کشورمان  که  تحریم هایی  دلیل  به 
اعمال شده بود، به وجود آمد و در نهایت 
چهارمین جهش ارزی کشور در سال 96 
به  تومان   3983 از  ارز  نرخ  و  داد  رخ 
در  و  رسید  تومان   13500 به  یکباره 
ادامه هم رشد قیمت نرخ ارز به صورت 
جهش  این  که  داشت  ادامه  تدریجی 
ارزی، توانست رشد 235 درصدی نرخ 

ارز را در سال 97 ثبت کند.

نمای نزدیک

علیرضابیگی:

دولت کسری بودجه را از مردم می گیرد
یارانه واقعی۸۰۰ هزار تومان است

افزایش صادرات گاز به عراق 
مديرعامل شركت ملی گاز ايران گفت: در ماه های پيش رو صادرات  گاز ايران به عراق به ۴0 ميليون مترمكعب در روز خواهد رس��يد كه مشـعــــل

اين مقدار مجموع حجم صادرات در قالب دو قرارداد با مقصد بغداد و بصره است.
 حس��ن منتظر تربتی اظهار داش��ت: حجم صادرات گاز ايران به عراق مرتب در حال 
افزايش اس��ت و در حال رس��يدن به سقف قرارداد اس��ت. وی افزود: پيش بينی می كنيم 
در ماه های آينده كه اوج گرمای تابس��تان را داري��م و مصرف برق عراق افزايش می يابد، 

صادرات گاز ايران به عراق افزايش پيدا كند.
مع��اون وزي��ر نفت با بيان اينكه "در ماه های پيش رو ص��ادرات گاز ايران به عراق به ۴0 
ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد"، گفت: اين مقدار مجموع حجم صادرات در قالب دو 
قرارداد با مقصد بغداد و بصره است. وی درخصوص وضعيت قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه 
گفت: اجرای اين قرارداد براساس مفاد آن در حال انجام و پيگيری است و هيچ مشكلی برای 
صادرات گاز به تركيه نداريم. در قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه ديده شده كه برای تمديد 
آن، در 5 سال آخر دو طرف وارد مذاكرات شوند؛ كه بر اين اساس از سال آينده به طور جدی 

بحث تمديد قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه مطرح و پيگيری می شود.  تسنیم

عرضه ۳ هزار تن خرمای ذخیره 
شده در ماه مبارک رمضان

مركزی  سازمان  مديرعامل  تعاون روس��تايی اي��ران، از بــــازار روز
عرضه بيش از 3 هزار تن محصول ذخيره ش��ده 

خرما در ايام ماه مبارک رمضان خبر داد.
حسين شيرزاد با تش��ريح اقدامات انجام شده 
توسط ش��بكه تعاونی های روس��تايی در چارچوب 
تنظيم بازار محصوالت كشاورزی، طی يك ماه اخير 
منتهی به ماه مبارک رمضان، درخصوص عرضه خرما 
در اين ايام گفت: هم اكنون بالغ بر 3 هزار تن خرمای 
ذخيره شده محصول سال قبل، شامل ۲ هزار و 500 
تن خرمای مضافتی توليدی جيرفت و جنوب استان 
كرمان و همچنين بيش از 500 تن خرمای استان 

بوش��هر همه روزه به صورت عم��ده و با ۲0 الی ۲5 
درصد زير قيمت بازار توسط اتحاديه مركزی تعاون 

روستايی در حال عرضه به بازارهای كشور است.
وی در زمين��ه خريدهای توافقی س��اير اقالم و 
محصوالت كش��اورزی افزود: ب��ا توجه به آغاز فصل 
برداشت س��ير در برخی اس��تان های كشور، برنامه 
خريد 5000 تن سير از كشاورزان زنجان، همدان و 
اردبيل در دستور كار سازمان و اتحاديه مركزی تعاون 
روستايی كشور قرار گرفته كه در مقطع كنونی مقدار 
۲000 تن س��ير توليدی از كش��اورزان استان های 

مذكور خريداری و ذخيره شده است.
مديرعام��ل س��ازمان مرك��زی 

تعاون روستايی ايران، ميزان خريد 
توافقی پياز از كشاورزان جيرفت، 
جنوب كرمان و دزفول توسط 
تعاونی های  مرك��زی  اتحاديه 

روس��تايی و كش��اورزی را ۲۲00 ت��ن اع��الم و 
خاطرنش��ان كرد: اين مقدار پياز خريداری شده 
با هدف تنظيم قيمت ها، به تدريج و متناس��ب با 
عالئم بازاری در ح��ال عرضه به مردم عزيز بوده 
و برنام��ه خريد م��ازاد پياز توليدی كش��اورزان 
همچنان ج��زو برنامه های اصلی ش��بكه تعاونی 

روستايی كشور قرار دارد.
شيرزاد همچنين با اشاره به حدود 3 هزار تن 
خريد توافقی گوجه فرنگی از كشاورزان هرمزگان و 
جيرفت توسط شبكه تحت پوشش جهت تنظيم 
ب��ازار و جلوگيری از زي��ان توليدكنندگان اظهار 
داش��ت: از اين مقدار گوجه فرنگی نزديك 
به ۲500 تن آن جهت مصرف 
مستقيم و 500 تن برای صنايع 
تبديلی و كارخانجات رب سازی 

اختصاص يافته است.  ايرنا


