اخبار
ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام درب
دامداری را  ۴۵۰۰تومان تصویب کرد

ستاد تنظیم بازار مجدداً قیمت شیرخام را به
ازای هر کیلوگ��رم درب دامداری به ۴,۵۰۰
تومان افزایش داد.برخی منابع هفته گذشته
خبر داده بودند س��تاد تنظیم بازار این نرخ را
 ۴۱۵۰تومان تصویب کرده است .به گزارش
مهر ،در حالی که هفته گذش��ته اعالم ش��د
ط��ی توافق صورت گرفته میان دو تش��کل
لبنی ،سازمان حمایت ،معاون امور دام وزارت
جهاد کش��اورزی و مع��اون بازرگانی وزارت
جه��اد کش��اورزی قیمت ش��یرخام ۴,۱۵۰
تومان تعیین شد ولی ستاد تنظیم بازار مجدداً
قیمت ش��یرخام را به ازای هر کیلوگرم درب
دامداری به  ۴,۵۰۰تومان افزایش داده است.
هفته قبل ،سخنگوی انجمن لبنی ایران در
گفتگ��و با مهر اعالم کرده بود :قیمت ش��یر
خ��ام درب دامداری  ۴,۱۵۰تومان و به ازای
هر دهم چربی باالتر از  ٣ .٢درصد  ۶۰تومان
اضافه میش��ود و در صورتیکه کمتر از ٣ .٢
درصد چربی باش��د  ۶۰تومان کسر میشود.
اما آنگونه که مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار
نشان میدهد ،رقم  ۴,۵۰۰تومان برای شیر
خام درب دامداری مصوب شده است.
مهلت تکمیل وجه متقاضیان مسکن
ملی بازهم تمدید شد

مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرس��ازی از تعیی��ن وضعی��ت متقاضیان
طرح مسکن ملی خبر داد و گفت :پایان آذر
ظرفیتهای خالی این طرح شناسایی و برای
آنه��ا جایگزین انتخاب میش��ود.به گزارش
مهر ب��ه نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی،
محم��ود محمودزاده در خصوص طرح اقدام
ملی مسکن و تعیین تکلیف متقاضیان برای
واری��ز وجه اولیه و کمک به اجرا و س��اخت
واحدهای مسکونی این طرح ،گفت :پیش تر
تا  ۳۰آبان به کسانی که پیامک ارسال شده
بود ،زم��ان دادند تا مدارک خود را تکمیل و
واری��ز اولیه وجه انجام دهن��د .هم اکنون با
توجه به آنکه بررس��یها در استانها کامل
نشده و بعض ًا پیامک برای حضور و مشارکت
متقاضیان ارس��ال نشده است مهلت تکمیل
اطالع��ات و ترغیب متقاضیان به واریز وجه
اولیه تا  ۳۰آذرماه تمدید شد.معاون وزیر راه
و شهرسازی ادامه داد :کارگزاران طرح اقدام
ملی مس��کن؛ ادارات کل راه و شهرس��ازی
اس��تانها ،ش��هرهای جدید و بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی ت��ا پایان آذرم��اه فرصت
دارن��د ،اطالع رس��انی را کام��ل کنند تا در
س��تاد وزارتخانه بعد از پایان آذرماه ،بتوانیم
ظرفیتهای خالی را شناس��ایی و برای آنها
جایگزین انتخ��اب کنیم.محمودزاده توضیح
داد :برخی از اس��تانها در اجرای طرح اقدام
ملی مس��کن عقب هس��تند و متقاضیان را
تعیین تکلی��ف نکردهان��د ،بنابراین هرگونه
اقدامی در خصوص جایگزینی و یا پیشرفت
پروژهها وابس��ته به تعیین تکلی��ف افرادی
است که واجد شرایط شناخته شدند.
وام ودیعه مسکن به  ۲۸۰هزار
متقاضی پرداخت شد

مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرس��ازی با اعالم اینکه شرط پرداخت وام
ودیعه مس��کن ،تکمیل اطالعات در س��امانه
طرح اقدام ملی مس��کن بوده از پرداخت وام
ودیعه مسکن به  ۲۸۰هزار متقاضی خبر داد.به
گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی،
محمود محمودزاده در خصوص روند پرداخت
تسهیالت وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط
و ثبتنامکنندگان آن ،گفت :ثبتنام وام ودیعه
مس��کن در ماههای گذش��ته به اتمام رسید و
افرادی که ثبتنام کردند بیش از  ۲۸۰هزار نفر
آنها تاکنون اطالعات خود را بارگذاری کردهاند.
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد :درخواست
کردیم تا افرادی که در سامانه tem.mrud.
 irثبت ن��ام کردند چنانچه تمایل به دریافت
وام ودیعه مسکن دارند هرچه سریعتر مدارک
خود را بارگذاری کنند تا فرآیند معرفی آنها به
نظام بانکی فراهم شود.گفتنی است ،دولت و
س��تاد ملی کرونا به دلیل مشکالتی که برای
برخی از مستأجران و فاقدان مسکن در شرایط
کرونا به دلیل محدودیتها و خلل در کس��ب
درآمدها ،پیش آمد ،این امکان را فراهم کرد تا
متقاضیان مستأجر در شهرهای بزرگ ،میانی
و کوچک با دریافت مبالغی نس��بت به تأمین
مس��کن موردنیاز خود اقدام کنند.رقم ودیعه
مسکن برای مس��تأجران تهرانی  ۵۰میلیون
تومان ،برای س��ایر کالنش��هرها  ۳۰میلیون
تومان و برای دیگر شهرها  ۱۵میلیون تومان
است .متقاضیان باید بعد از یکسال اصل ودیعه
را ب��ه بان��ک بازگردانند و در عین حال س��ود
این تس��هیالت  ۱۳درصد تعیین شده است.
گروههای مش��مول دریافت تس��هیالت وام
ودیعه مسکن ،کارگران و حقوقبگیران ثابت با
اولویت ازدواجهای جدید و خانوادههای  ۵نفره
و بیشتر ،مشموالن تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و
زنان سرپرست خانوار هستند.

اسالمی:

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بانکها یکی از
عوامل افزایش قیمت مس��کن هس��تند ،گفت :دولت
مردم را به حال خود رها نکرده اس��ت .محمد اسالمی
در گفتوگو با تس��نیم در پاسخ به این پرسش که آیا
طرح ملی مسکن میتواند مشکل ایران و مستأجران
را حل کند ،اظهار کرد :تحوالت بخش مسکن تقریب ًا
بیارتباط با بحث عرضه و تقاضاس��ت .در س��ال 91
که باالترین عرضه مس��کن در کشور روی داده رشد
جهش��ی قیمت مس��کن اتفاق افتاده است.وی افزود:

بانکها از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند

بر اس��اس منحنی آمار بانک مرک��زی و تحلیلهای
اقتص��ادی بخ��ش اقتص��اد مس��کن در وزارت راه و
شهرس��ازی از اوایل دهه هفتاد به این س��و میبینیم
نرخ دالر ،طال و یک مترمربع واحد مسکونی همپای
هم افزایش یافته اس��ت ،یعنی مسکن خیلی شدید از
بازاره��ای موازی تأثیر میگیرد ،نهتنها مس��کن بلکه
بس��یاری از بازارهای اقتصادی متأث��ر از قیمت دالر
است.وی تصریح کرد :در ارتباط با تحوالت اقتصادی
کش��ور مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است

که تقاضای غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم،
این مس��ئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط
تقاضا در بازار مس��کن مصرفی باشد .بخشی از تقاضا
هم که ب��رای حفظ ارزش پول به ای��ن حوزه میآید
که از گذش��ته تا امروز اکثر افزایش قیمتها متأثر از
هجوم منابع در اختیار بانکها و مؤسس��ات مالی بوده
اس��ت که چند صد واحد مسکن را خریداری کردهاند
تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.وی با ابراز اینکه از
ب کارهای خود
این طریق بانکها توانستهاند در کس 
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سیستم ذخیرهس��ازی برای توانمندسازی ایجاد کنند،
اظهار کرد :ازاینرو مهمترین نیاز شرایط کنونی کشور
توساز مس��کن را حمایت
این اس��ت که بحث ساخ 
کنیم.وزی��ر راه و شهرس��ازی بیان ک��رد :نکته حائز
اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی
این اس��ت که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف
قانون��ی وزارت راه و شهرس��ازی با برنامهریزی زمینه
خانهدار شدن مردم فراهم شود و آنها بتوانند بهسهولت
صاحب خانه شوند.

برای مهار تورم چه باید کرد؟

«بودجه» و «بانک» ۲ ،متهم در بازنشدن گره کور «تورم»

گروه اقتصادی :اگر بیش از ۴۰س��ال است که
دولتها در بازکردن گره ک��ور تورم در ایران
ناتوان هستند ،باید یقه سازمان برنامه و بودجه
و بانک مرکزی را گرفت ،دو دس��تگاهی که
متول��ی  ۲برنامه مهم اصالح س��اختار یعنی
اصالح ساختار بودجه و اصالح ساختار بانکها
هستند ،ولی کاری نکردند .به گزارش تسنیم،
افزای��ش ت��ورم و رکوردهای نجوم��ی آن در
سالهای متمادی گذش��ته همواره مورد نقد
مردم و البته طیفهای مختلف اقتصاددان بوده
است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای
دنیا دیگر تورم مش��کل الینحل محس��وب
نمیش��ود و اکثر کشورها موفق به تکرقمی
کردن تور م شدهاند ولی در ایران نهتنها راهحل
مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده
است ،بلکه همچنان مسئوالن و دیدگاههای
مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکالت
بین یکدیگر هستند.گروهی سیاستهای پولی
را عام��ل اصل��ی تورمهای باال در  40س��ال
اخیر میدانند و گروه دیگر معتقدند ریش��ه در
سیاستهای مالی است و...؛ بحثی که همیشه
در خصوص تورم مطرح میشود این است که
تورم یک پدیده پولی اس��ت و رشد نقدینگی
باعث تورم میشود؛ برخی هم میگویند :پول
خنثی است و از طریق چاپ پول نمیشود تولید
را درس��ت کرد.در صحت این مباحث شکی
وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا
ما نمیتوانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل
کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در
اقتصاد بحث هماهنگی سیاستهاست ،یعنی
سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی و تجاری باید با
هم هماهنگ باشند.در دهههای اخیر ،سیاست
مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته
است و هر زمانی که درآمد نفت باال بود ،خرج
دولتها بیشتر میشد و با فروش ارزهای نفتی
به بانک مرکزی ،نقدینگی تزریق میکردند اما
هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا میکرد
دولتها با کس��ری بودجه مواجه میش��دند
مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض
میکردند.در شرایط کاهش درآمدهای نفتی
روال دولتهای مختلف اینطور بوده اس��ت
که یا مس��تقیم از بانک مرک��زی پول قرض
میکردند یا مشابه س��الهای اخیر از طریق
بانکها نس��بت ب��ه تأمین مالی خ��ود اقدام
میکردند که همین امر سبب افزایش بدهی
بانکها و نقدینگی میشده است.
بانکها باید اصالح شوند


بنابراین بهاعتقاد برخی از کارشناس��ان ریشه
اصلی نقدینگی در سیاس��تهای مالی است
و اگر سیاس��تهای مالی اصالح ش��د امکان
تغیی��ر جهت در مدار نقدینگی باالس��ت ولی
سیاس��ت مالی شرط الزم است و شرط کافی
نیست ،چراکه باید اصالحاتی در نظام بانکی و

سیاستهای پولی هم اعمال شود .گروهی از
اقتصاددانها ناترازی در ترازنامههای بانکها
را عامل مهمی در افزایش تورم میدانند.طی
سالهای گذش��ته ،برخی دخالتهای دولت
در نظام بانکی موجب بروز مش��کالت جدی
در بانکها شده اس��ت؛ در این سالها دولت
از برخ��ی بانکها تس��هیالت دریافت کرده
و بازنگردان��ده و بر همین اس��اس هم بدهی
دولت به بانکها باال رفته است ،ضمن اینکه
اعمال برخی سیاستها در نظام بانکی موجب
شده است مطالبات غیرجاری بانکها افزایش
محس��وس داشته باشد.دس��تکاری نرخهای
س��ود بانکی ،مصوباتی که مجلس ش��ورای
اس�لامی و دول��ت برای اعطای تس��هیالت
تکلیفی برای بانکه��ا تصویب کردهاند کنار
مشکالت نظارتی بانک مرکزی در دهههای
اخیر موجب بروز شکاف جدی در بخش پولی
شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی
و تورم شده است.سیاستهای نظارتی بانک
مرکزی در دهههای اخیر متناسب با پیشرفت
روند بانکداری در دنیا بِروز نش��ده اس��ت؛ به
همی��ن دلیل نی��ز برخی بانکه��ا کارآمدی
الزم را ندارند؛ از یک سو ،مصوبات ابالغی از
سوی دولت و مجلس باعث افزایش مطالبات
غیرجاری میش��ود و از سوی دیگر هم موانع
حقوقی جدی برای برخی فعالیتها وجود دارد
که عم ً
ت بانکها را میبندد.
ال دس 
قفل اصالح نظام بانکی باید باز شود


ضمن اینکه قف��ل اصالحات نظام بانکی نیز
باید باز ش��ود و باالخره بعد از س��الها رسم ًا
بانک مرکزی نس��بت به اصالح نظام بانکی
جدیت نش��ان ده��د و گامی عمل��ی در این
راس��تا بردارد .همانطور که در باال هم اشاره
کردی��م از ملزومات کاهش نقدینگی و تورم،
اصالحات س��اختاری در نظ��ام مالی و پولی

است ولی متأسفانه عم ً
ال اتفاقی جدی در این
خصوص نه در حوزه مالی و نه در حوزه پولی
رخ نداده است.گرۀ اصالح نظام بانکی البته در
افزایش سرمایه بانکهاست؛ یکی از مهمترین
پیشنیازهای اصالحات ساختاری در بانکها،
افزایش سرمایه آنهاس��ت ولی ازآنجایی که
بانکه��ای ضعیف عموم ًا دولتی هس��تند و
ال
دولت منابعی برای افزایش سرمایه ندارد ،عم ً
نمیتوان اقدام��ی برای اصالح نظام بانکی و
افزایش سرمایه این بانکها انجام داد چراکه
در اینجا هم با مشکالت مربوط به بودجه و...
روبهرو هستیم.بانک مرکزی البته برای بِروز
کردن چارچوب سیاستهای پولی ،در ماههای
اخیر عملیات بازار باز را اجرایی کرد ولی در این
بخش هم ایراد جدی وارد است و آن اینکه در
عملیات بازار باز بانک مرکزی قصد دارد کنترل
نرخ سود بازار بینبانکی را از این طریق انجام
دهد ولی روال جاری در دنیا اینگونه است که
بانکهای مرکزی نرخ سود بازار بینبانکی را
اصالح میکنند که روی س��ودهای سپرده و
تسهیالت بانکها و متعاقب ًا روی تصمیمات
مصرف و س��رمایهگذاری در خانوار و بنگاهها
تأثیر بگذارد؛ متأسفانه بهدلیل قوانین بانکداری
ناقصی ک��ه داریم عم�ل ً
ا تعیین نرخ س��ود
تسهیالت و س��پرده در اختیار شورای پول و
اعتبار است و شورا هم اجازه تغییر در نرخ سود
را نمیدهد چراکه اکثر اعضای ش��ورای پول
و اعتبار مصرفکنندههای تسهیالت هستند و
اجازه نمیدهند این نرخها تغییر کند.
نق�ش ن�رخ س�ود در کاه�ش مصرف و

نقدینگی

طبع ًا کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به شرایط
اقتصادی و بهخصوص تورم انتظاری و اهداف
تورمی تعیینش��ده از سوی سیاستگذار پولی
بس��تگی دارد اما مدافعان اصالح نرخ س��ود از

رئیساتحادیهگوشتگوسفندی:

اختالف قیمت ،کولبران را برای قاچاق دام وسوسه می کند

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت:اختالف
قیمت دام ،باعث ایجاد وسوس��ه برای قاچاق می
ش��ود چرا که قیمت دام در کش��ور م��ا  ۲میلیون
تومان است و آن سوی مرزها  ۸تا  ۹میلیون تومان
پول بابت آن م��ی دهند.به گزارش مهر به نقل از
وزارت جهاد کشاورزی ،علی اصغر ملکی افزود :هم
اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه بسته به
کیفیت  ۱۰۵تا  ۱۰۸ه��زار تومان به مغازه دار و با
احتساب  ۱۰درصد سود  ۱۱۵تا  ۱۲۰هزار تومان به
مصرف کننده عرضه میشود.وی با اشاره به تأثیر
تعطیالت پیش رو بر بازار گوش��ت گفت :تاکنون
تعطیلی برای کار ما پیش بینی نشده و از آنجا که
ارزاق راهبردی ،از جمله کاالهای اولویت دار خانوار
هستند ،ماشینهای توزیع اجازه تردد در این ایام را
دارند.ملکی ادامه داد :متأسفانه ستاد ملی مقابله با
کرونا مس��ائل را یک باره اعالم نمیکند و ممکن
است محدودیتهای ساعتی برای شغل ما در نظر
بگی��رد ،اما به طور کلی از آنجای��ی که ایام پایانی
ماه ،بازار رونق چندانی ندارد ،باید منتظر ماند و دید
ک��ه در ابتدای ماه ،ثبات بازار چقدر خود را نش��ان
میدهد.رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی درباره
اینکه آیا کاه��ش قدرت خرید خانوار در تعطیالت
پیش رو به سبب تعطیلی صنوف بر بازار تأثیر گذار
اس��ت ،گفت :هم اکنون بازار رمق��ی ندارد و بنا بر
تجربه س��نوات گذش��ته ۴ ،تا  ۵روز نخست ماه به

س��بب واریز حقوقها ،تقاضای نس��بی را در بازار
شاهد هستیم که مجدد ضعیف میشود.وی افزود:
در ابتدای آبان شتاب خانوار در خرید گوشت بازار را
دچار چالش کرد ،به همین دلیل به خانوارها توصیه
میشود که شتابزده عمل نکنند چرا که این مسئله
موجب شده دامدار از طریق فضای مجازی و مطلع
ش��دن از ش��رایط بازار ،نرخهای دلخواه را اعمال
کند.این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه کمبودی
در عرض��ه دام نداریم ،گفت :بنا ب��ر اذعان رئیس
سازمان دامپزشکی ،دام به میزان کافی وجود دارد
و پش��تیبانی امور دام بارها متذکر ش��ده که ذخایر
گوشت مناس��ب اس��ت و جای هیچ گونه نگرانی
نیست.ملکی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۵۰
ه��زار تومان اعالم کرد و افزود :قیمت دام بس��ته
ب��ه کیفیت  ۱تا  ۲هزار توم��ان پایینتر و باالتر از
این رقم هم عرضه میشود.رئیس اتحادیه گوشت
گوس��فندی در پایان درباره آخرین وضعیت قاچاق
دام تصریح کرد :بنا بر آمار تا حدی زیادی مرزبانان
و مسئوالن مربوط با این موضوع برخورد کردهاند،
اما به س��بب گستردگی مرزنشینی ،در برخی نقاط
گاه�� ًا اختالف چند برابری قیم��ت دام ،کولبران را
وسوسه میکند که  ۱تا  ۳رأس دام را با خود ببرند
چرا که قیمت کنونی هر دام در کشور ما  ۲میلیون
تومان است و آن سوی مرزها  ۸تا  ۹میلیون تومان
پول بابت دامهای ایرانی میدهند.

تجربه دنیا برای کنترل مصرف و سرمایهگذاری
از طریق اصالح نرخ سود میگویند و تأکید دارند
که کشورهای موفق دنیا اصالح فرایند مصرف
و سرمایهگذاری و متعاقب ًا کاهش نقدینگی را با
مدیریت نرخ سود اجرایی کردهاند ،چراکه نرخ
سود اس��ت که نهایتًا بر تصمیمات مصرف و
س��رمایهگذاری اثر میگ��ذارد؛ بهعنوان مثال
فردی که در خارج از کشور وام بانکی دریافت
میکند در صورت افزایش نرخ سود بانکی ناچاراً
ب��ا کس��ر  400 ،300دالری حقوق��ش مواجه
میش��ود و در این حالت عم�ل ً
ا بهدلیل اینکه
باید نرخ سود باالتری برای تسهیالت بپردازد
کمتر مصرف میکند و اقتصاد آرام میش��ود،
چون مصرف مردم کم شده است؛ بنابراین در
این حالت وقتی نرخ سود باال میرود سریع ًا در
تحلیل مالی و فنی س��رمایهگذار اثر میگذارد،
اما در ایران روال متفاوت اس��ت و با وجود تورم
40درصدی تسهیالت با سود 18درصد پرداخت
میشود و طبع ًا متقاضی برای تسهیالت با این
نرخ نیز باالست.کارشناسان مدافع اصالح نرخ
سود معتقدند :اگر فرایند تعیین نرخ سود اصالح
شود ،تورم نیز بهموقع اصالح میشود وگرنه با
سخنرانی و استداللهای مختلف مشکل تورم
حل نمیش��ود؛ خیلی از کشورها تورم را  2یا 5
درصد کردند اما آنها ابتدا این ساختار را اصالح
کردند ولی در ایران ظاهراً نمیخواهیم ساختار
را اصالح کنیم.
چرا دالر 30برابر شد ولی صادرات رشد

نکرد؟

با این حال اما برخی تفکرات حاکم در اقتصاد
هستند که از سالها قبل مدعی رشد اقتصادی
و کاهش ت��ورم و نقدینگی از طریق افزایش
نرخ ارز بودهاند؛ براساس این دیدگاه اگر نرخ ارز
افزایش یابد ،صادرات تشویق میشود ،اقتصاد
رش��د میکند و. ...ولی مدافع��ان این دیدگاه

توجهی به این موضوع ندارند که جهش نرخ
ارز در یک کش��ور زمانی میتواند به افزایش
صادرات و افزایش رشد اقتصادی منجر شود
که شرط مارشال ــ لرنر در اقتصاد برقرار باشد؛
مطالعات نشان میدهد شرط مارشال ــ لرنر
در ایران برقرار نیست یعنی نمیتوانیم از کانال
کاه��ش ارزش پول ملی به جهش صادراتی،
رش��د اقتصادی و اش��تغال برسیم ،نمونه این
موضوع هم اتفاقاتی است که در چند سال اخیر
در ایران رخ داده و از سال  90تاکنون ،نرخ ارز
تقریب ًا  30برابر ش��ده است ،ولی چرا صادرات
رشد نکرد؟ البته منتقدان این تفکر میگویند
که اف��رادی که دنبال افزایش نرخ ارز بهبهانه
افزایش صادرات و رش��د اقتصادی هس��تند،
منافع ش��خصی و گروهی را دنبال میکنند.
چهرههای اقتصادی نزدی��ک به این جریان
خاص اینطور جلوه کردهاند که «سواد یعنی
ما و ما باس��وادیم! ما از جاهای خوب آمدیم،
علم دنیا را میگوییم و هرکس��ی با ما این را
نگوید و با ما نجوشد بیسواد است»! درحالی
که علم برای کسی نیست اتفاق ًا ما باید از مبانی
علمی و تجربی دنیا اس��تفاده کنیم منتها آنها
را عین ًا در داخل کش��ورمان کپی نکنیم بلکه
باید آنها را بشناس��یم و متناسب با مختصات
بومی کشور ،بومیسازی و در کشور اجرا کنیم.
بنابراین ضروری اس��ت ک��ه تغییر در بینش
اقتصادی در کشور داشته باشیم ضمن اینکه
افرادی که در رأس امور هس��تند باید در یک
چارچوب منسجم باشند و برنامههای اصالح
ساختاری را با جدیت دنبال کنند.
فرصتسوزی نکنیم؛ برای مهار تورم چه

باید کرد؟

در پایان بار دیگر یادآور میش��ویم که گرچه
افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از
رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش
پول ناشی میشود اما بهدلیل سلطه شدید مالی
در اقتصاد ایران ،عملکرد سیاستگذار پولی را
به هیچ عنوان نمیتوان مستقل از سیاستگذار
بودجهای دانست و حتی میتوان ادعا کرد که
نقش دومی کمی پررنگتر است .کنترل تورم
به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده
اس��ت و راه رس��یدن به آن آزموده شده است
اما عزمی جدی و راس��خ در س��طوح مختلف
میخواهد.کنترل رشد پایه پولی،اصالح نظام
جبران کسری بودجه ،اصالح ساختاری نظام
بانکی ،اصالح ساختار مخارج دولت ،پرهیز از
تحمیل تکالیف دس��توری به سیستم بانکی،
پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت
از سوی نهادهای دیگر،حذف رانتهایی مثل
ارز ارزانقیمت و بس��یاری موارد مشابه الزمه
دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند
و اجرای آنها نیاز به کمک و همدلی تمامی
ارکان سیاستگذاری دارد.

 ۳۱شخص حقوقی سلب امتیاز شدند!

مجازاتمتخلفانبورسآغازشد

آنطور که معاونت حقوق بازار سرمایه میگوید رسیدگی
به پرونده متخلفان بازار سرمایه کلید خورده است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،طی دو ماه گذشته
بحث بازارگردانی در بازار س��رمایه به منظور افزایش
نقد ش��وندگی ،تنظی��م عرضه و همچنی��ن تقاضای
اوراق به��ادار افزایش یافته به گون��ه ای که این امر
توجه مسئوالن زیادی اعم از وزیر اقتصاد ،نمایندگان
مجلس و همچنین دستگاه قضا را به خود جلب کرده
است.به همین منظور می توان به صحبت های حسن
قالیباف اصل رئیس سازمان بورس در ۱۳شهریور ماه
اشاره کرد که گفته بود :تصمیماتی که ما در رابطه با
بازارگردانان گرفتهایم ،تاثیر مثبتی را بر بازار سرمایه
از روز شنبه خواهند گذاشت و مبلغ نقدینگی باید به
اندازه ای باشد که به سبدگردانان کمک کند.قالیباف
با بیان اینکه در بخش��های مختلف قانون بازار اوراق
بهادار به بازارگردانها اش��اره ش��ده است ،توضیح داد:
در دو دس��تورالعمل “پذیرش اوراق بهادار در سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران” و “پذیرش ،عرضه و
نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران” ،ناشران
به داش��تن حداقل یک بازارگردان مکلف شدند .این
دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
است.وی ادامه داد :با توجه به اینکه این دستورالعملها
اخی��را بازنگری ش��دند و اجبار فوق نی��ز در آنها قرار
گرفته است ،در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای
ناشران جدید محدود شده بود ،اما در “آییننامه حفظ

ثبات بازار س��رمایه و صیانت از حقوق س��هامداران”
که در ش��هریور ماه امس��ال توس��ط ش��ورای عالی
بورس مصوب ش��ده ،همه ناشران مکلف به ایجاد یا
اس��تفاده از عملیات بازارگردانی شده اند.این صحبت
ها در حالی اتفاق افتاد که با گذش��ت حدودا دوماه از
این صحبت ها قالیباف اصل در جلس��ه شورای عالی
بورس اعالم کرد که اکن��ون بر  ۲۹۸نماد عملیات
بازارگردانی صورت می گیرد که بر این تعداد با توجه
به الزام س��ازمان بورس افزوده می شود .امیدواریم با
الزام بازارگردانی ش��اهد بازاری نقدش��ونده و کارا در
کشور باشیم .سید محمد حسینی ،مدیر حقوقی بورس
تهران در نامهای به ش��رکتهای بورسی اعالم کرده
بود که پیرو مصوبه  ۷مهر ماه هیئت مدیره س��ازمان
ب��ورس و اوراق بهادار ،در صورتی که ش��رکتهای
بورس��ی اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی
صندوق بازارگردان تا یکش��نبه  ۲۵آبان نکنند ،وفق
م��اده  ۵۲قانون اوراق بهادار به مراجع قضائی معرفی
خواهند شد .سید محمد حسینی ،مدیر حقوقی بورس
تهران در نامهای به ش��رکتهای بورسی اعالم کرد
پیرو مصوبه  ۷مهر ماه هیئت مدیره س��ازمان بورس
و اوراق بهادار ،در صورتی که ش��رکتهای بورس��ی
اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی صندوق
بازارگردان تا یکش��نبه  ۲۵آبان نکنند ،وفق ماده ۵۲
قان��ون اوراق بهادار به مراجع قضائی معرفی و از این
شرکت های بورسی شکایت خواهند شد.
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اخبار
اتاق ایران با کلیات طرح مالیات بر
عایدی سرمایه مخالفت کرد

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن
بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستیهای موجود
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه ،با کلیات این
طرح مخالفت کرد.به گزارش مهر به نقل از اتاق
بازرگانی ایران ،مرکز پژوهشهای اتاق ایران با
انتش��ار یک گزارش کارشناسی ،ضمن بررسی
شرایط اقتصاد ،جامعه و طرح مالیات بر عایدی
سرمایه ،به تشریح نواقص این طرح پرداخته و
مخالفت خود ب��ا اجرای چنین طرحی را اعالم
کرد.در این گزارش تصریح ش��ده است :مالیات
بر عایدی س��رمایه یکی از انواع مالیات در اکثر
کشورها بهویژه کش��ورهای توسعهیافته است
که ب��ا هدف کنترل س��وداگری در کوتاهمدت
انجام میشود .پایهریزی این نوع پایه مالیاتی،
نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت
جلوگیری از فعالیتهای س��وداگرانه و ابزاری
ب��رای حرک��ت جریان س��رمایه از بخشهای
غیرمولد ب��ه بخشهای تولیدی اس��ت؛ اما با
نواقص طرح و ش��رایط موجود ،اجرای این پایه
مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب ،مشکالت
زی��ادی را برای عموم مردم و فعاالن اقتصادی
کشور ایجاد خواهد کرد.ازجمله ایرادهایی که در
این گزارش به کلی��ات طرح مالیات بر عایدی
س��رمایه وارد شده این اس��ت که در این طرح
حداقل باید  ۵موضوع جدی شامل «تمایز بین
عایدی س��رمایه غیرواقع��ی و واقعی»« ،توجه
به زیانهای س��رمایهای»« ،تعدیالت مربوط
به ت��ورم»« ،تعدیالت مربوط به اس��تهالک»
و «تمایز بی��ن عایدی کوتاهمدت و بلندمدت»
مدنظر قرار میگرفت اما در عمل در مورد اغلب
این اصول  ۵گانه بهدرستی رعایت نشده است.
ترامپ در پی تحریم شرکتهای فعال در
اجرای طرح «نورداستریم »2-است

ی��ک مقام آگاه در دولت آمریکا از تقالی دولت
ترامپ برای اعمال تحریم بر شرکتهای فعال
در اجرای پروژه گازی «نورد اس��تریم »2-خبر
داد .به گزارش فارس ،منابع مطلع آمریکایی روز
شنبه گفتند که دولت این کشور در صدد اعمال
تحریمهای بیش��تر علیه اجرای پ��روژه «نورد
استریم »2-است.یک مقام ارشد دولت آمریکا در
گفتوگو با خبرگزاری آلمانی «دی پی ای» گفت
که دولت آمریکا شماری از شرکتها یا افرادی را
که ممکن است به دلیل مشارکت در پروژه گازی
نورد استریم 2-تحریم شوند مشخص کرده و در
صورت عدم قطع ارتباط آنها با این پروژه ،تحریم
خواهند شد .این مقام ارشد دولت آمریکا افزود که
در این میان برخی شرکتهای کشتیرانی وجود
دارند.این مقام آمریکایی گفت« :ما در پروس��ه
اعالم به آن گروه از شرکتهایی هستیم که به
دلیل فعالیت در این پروژه تحریم خواهند ش��د.
بسیاری از این شرکتها نسبت به این موضوع
غافل هستند و این اعالم فرصتی به آنها خواهد
داد».ب��ه گفته این مق��ام آگاه ،دولت آمریکا نام
شماری از این شرکتها را برای اعمال تحریم
در روزها یا هفتههای آینده به کنگره اعالم کرده
است.پروژه نورد استریم  2گاز روسیه را از طریق
دریای بالتیک به آلمان انتقال میدهد و آمریکا،
لهس��تان و اوکراین از جمله مخالفان این پروژه
هستند و مدعی اند که موجب برتری اقتصادی
روسیه بر آلمان میشوند.
تداوم افزایش قیمتهای جهانی گندم
و خوراک دام

افزایش قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای
جهانی زنگ هشداری است که دولت در نحوه
مدیریت ب��ازار نهاده و خری��د تضمینی گندم
بازنگری کند .به گ��زارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،قیمت جهانی خوراک دام و
طی��ور و همچنین گندم به عنوان دو محصول
استراتژیک ،مدتی است صعودی شده ،در تداوم
افزایش قیمتهای گذش��ته هر بوشل (پیمانه
اندازه گیری حدود  24کیلو) ذرت که عمدتا به
عنوان خوراک دام استفاده میشود با یک دالر
افزایش به قیمت  428.25دالر معامله ش��د.از
آنجای��ی که حدود  70درصد نیاز خوراک دام و
طیور کش��ور از طریق واردات تأمین میشود،
نوسانات قیمتهای جهانی برای ما مهم است.
س��االنه حدود  4.5میلیارد دالر ارز کشور برای
واردات انواع خوراک دام از کشور خارج میشود
و افزای��ش قیمتهای جهانی میزان خروج ارز
را بیش��تر میکند.خوراک دام و طیور بیشترین
حج��م واردات محص��والت کش��اورزی را در
برمیگی��رد و تأثیر  70درص��دی روی قیمت
تمام شده محصوالت پروتئینی دارد.در ماههای
گذش��ته افزایش قیمت این نهادهها در داخل
باعث شده به رغم فراوانی محصوالت اساسی
داخل مانند گوشت ،مرغ و تخم مرغ باعث شده
قیمت آنها در داخل گرانتر شود.

