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عملیاتی شدن قطار سریع السیر مشهد-تهران در ۱۴۰۲
وزیر راه و شهرســازی از عمیلیاتی شدن قطار سریع السیر مشهد-تهران در 
سال آینده خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی 
در مراســم افتتاح ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان گفت: در آستانه سال جدید از همه 
اتفاقات خوب و بد سال ۱۴۰۱ درس بگیریم تا در سال ۱۴۰۲ سال متفاوت تری 
برای خدمت به مردم پیش رو داشــته باشیم.وی افزود: هم اکنون در نقطه اوج 
تقاضا هستیم حتی در بنادر نیز شاهد تقاضای قابل توجه هستیم که امیدواریم با 
برنامه ریزی صحیح شرمنده مردم نشویم به طوریکه قصد داریم سال متفاوتی را 
برای سال اینده رقم بزنیم.بذرپاش با تاکید براینکه سال بعد را باید سال رکوردها 
بگذاریم افزود: ســال ۱۴۰۲ قطعاً سال پیشرفت در حوزه های مختلف در صنایع 
حمل و نقل است حتی مجوزهای الزم را به بخش خصوصی دادیم تا لوکوموتیو 
مورد نیاز کشور را تأمین کنند.وی در پایان اظهار کرد: قطار سریع السیر مشهد-

تهران و تهران -مشهد عملیاتی خواهد شد.

توزیع میوه تنظیم بازاری در ۱۰ استان
معاون امور فنی و بازرگانی ســازمان مرکزی تعاون روســتایی از آغاز توزیع 
میوه تنظیم بازاری شــب عید از روز سه شنبه در ۱۰ استان خبر داد.به گزارش 
ایســنا، مرتضی معتمد با بیان اینکه امســال حدود ۱۵ هزار تن سیب و پرتقال 
مانند گذشــته برای ایام پایانی سال ذخیره سازی شده است، گفت: میوه ذخیره 
شده دارای تمام استانداردهای کیفی تنظیم بازار بوده و تحت نظر سازمان تعاون 
روستایی است.وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، ادامه داد: تاکنون 
در ۱۰ استان توزیع میوه تنظیم بازار شب عید شروع شده است.معاون امور فنی 
و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: اصل فروش میوه های شب 
عید در روزهای پایانی ســال است زیرا اگر کسی بخواهد از امروز میوه خریداری 
کند ممکن است در ایام عید دچار افت کیفی شود. بنابراین عمده خریدها از ۲۷ 

اسفند به بعد شروع می شود.

افزایش ۲۸ درصدی تامین ارز واردات اقالم اساسی 
مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی گفت: تامین ارز اقالم اساســی وزارت 
جهاد کشاورزی )شامل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن و دانه های روغنی( 
از ابتدای ســال تا کنون، نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش 
داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شیوا راوشی افزود: از ابتدای 
سال جاری تا تاریخ ۲۴ اســفند بابت ثبت سفارش های وزارت جهاد کشاورزی 
)شامل کاالهای ذرت، کنجاله ســویا، روغن، جو، گندم، دانه های روغنی، برنج، 
گوشــت و ...(، عالوه بر تخصیص تاکنون معادل ۱6 میلیارد دالر تامین ارز انجام 
شده اســت.مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین از 
ابتدای دی ماه ســال جاری تا کنون ۴.۲ میلیارد دالر برای ثبت ســفارش های 
وزارت جهاد کشــاورزی تخصیص ارز صورت گرفته، که 3.۷ میلیارد دالر از این 

مبلغ تامین شده است.

خودروی جدید به بورس کاال آمد
بورس کاال یک خودروی جدید را پذیرش کرد.به گزارش ایسنا،  بورس کاالی 
ایران با صدور اطالعیه ای از پذیرش یک کامیون کشــنده جدید در بازار اصلی 
خبر داد.بر این اساس هیات پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال با پذیرش 
کامیون کشنده SHACMOTO متعلق به مجتمع صنعتی آرین پارس موتور 

موافقت کرده است.

تجارت نیم میلیارد دالری ایران و ترکیه 
اداره آمار ترکیه اعالم کرد تجارت این کشــور با ایران در نخســتین ماه سال 
جاری میالدی به مرز نیم میلیارد دالر رسیده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری ایران 
با این کشور در ماه نخست سال جاری میالدی به ۴9۴ میلیون دالر رسیده است.

مبادالت تجاری ایران و ترکیه در ماه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته اســت.. این رقم در ژانویه سال ۲۰۲۲ 
میالدی ۵۱۰ میلیون دالر اعالم شده بود.بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به 
ایران در ماه ژانویه ۲۰۲3 با رشــد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شــده و به ۲۴۱ میلیون دالر رسیده است. ترکیه در ماه ژانویه سال قبل 
۲۱6 میلیــون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.اما واردات ترکیه از ایران در ماه 
نخست امسال افت ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۲۵3 
میلیون دالر رســیده است. ترکیه در ماه ژانویه سال قبل ۲9۴ میلیون دالر کاال 
از ایران وارد کرده بود.ایران هجدهمین مقصد صادراتی و بیست و سومین منبع 
واردات ترکیه در ماه نخست ۲۰۲3 شناخته شده است.تراز تجاری دو کشور در 

این ماه به میزان ۱۲ میلیون دالر به نفع ایران بوده است.

واریز بخش دوم سود سهام عدالت؛ بزودی
قرار اســت همزمان با واریز بخش دوم ســود سهام عدالت، سود شرکت های 
غیربورســی نیز به حســاب مشموالن واریز شــود؛ بر این اســاس مبلغ سود 
ســهام دارانی که ارزش اولیه ســهام عدالت آن ها یک میلیون تومان اســت، از 
شرکت های غیربورسی سهام عدالت، ۲۵۵ هزار تومان خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
طبق وعده مســئوالن مرحله دوم سود سهام عدالت تا یکشنبه واریز خواهد شد 
که مبلغ آن همانند مرحله نخســت است. بر این اساس سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرده اســت که سود عملکرد شرکت های غیربورســی مربوط به سالهای 
۱39۸، ۱399 و ۱۴۰۰  و همچنین باقیمانده سود تخصیص داده نشده مربوط 
به سنوات قبل از آزادســازی )قبل از ۱399( جهت واریز به حساب سهامداران  
سهام عدالت به حساب شرکت ســپرده گذاری واریز شده است.بنابراین شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همزمان با واریز مرحله دوم سود 
سهام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکتهای بورسی سهام عدالت، سود سهام 
نزد این سازمان را نیز به حساب سهامداران  واریز خواهد کرد.بر این اساس از کل 
مبلغ واریز شــده توسط شرکت مذکور، مبلغ  ۲۵۵ هزار تومان برای سهامداران 
یک میلیون تومانی و مبلغ ۱3۵ هزار تومان برای سهامداران ۵3۲ هزار تومانی، 

مربوط به سود واریز شده توسط سازمان خصوصی  سازی است.

ریزش ادامه دار دالر و صعود جهانی طال
قیمت جهانی طال روز چهارشنبه با کاهش ارزش دالر آمریکا در بازه محدود 
افزایش یافت، در حالی که سرمایه گذاران روند افزایش نرخ فدرال رزرو را پس از 
گزارش قیمت مصرف کننده که نشان داد تورم همچنان باالست، ارزیابی کردند.

به گزارش ایســنا، هر اونس طال با یک درصد افزایش به ۱9۰۴ دالر و ۷۰ سنت 
رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۱9۰۵ دالر و ۷۰ سنت 
رسید.شاخص دالر ۰.۱ درصد کاهش یافت و شمش را برای خریدارانی که سایر 
ارزهــا را دارند ارزان تر کرد و بازدهی خزانه داری ایاالت متحده نیز افزایش یافت.
کریستوفر وونگ، استراتژیست OCBC FX گفت: آرامش نسبی در بانک های 
ایاالت متحــده و افزایش بازدهی خزانه داری ممکن اســت به طور موقت تقاضا 
برای پناهگاه های امن مانند طال را کاهش دهد.به نظر می رســد که فدرال رزرو 
در نشست هفته آینده و در ماه می، نرخ معیار خود را یک چهارم درصد افزایش 
می دهد زیرا گزارش ها نشان می دهد که تورم ایاالت متحده در ماه فوریه باال باقی 

مانده است.

اخبار کوتاه

بازار 

یک کارشناس بازار کار می گوید: دولت برای این که در 
مقابل افزایش دستمزدها مقاومت کند، یک تاکتیک خیلی 
بد را انتخاب کرد و آن، عدم برگزاری جلســات و تاخیر در 
مذاکرات بود.در حالی که تنها ۵ روز به پایان ســال باقی 
مانده، اما هنوز رقم نهایی حقوق کارگران مشــخص نشده 
و در نشست های کارگروه سه جانبه مزد، بر روی مهم ترین 
متغیر تعیین دســتمزد، یعنی رقم ســبد معیشــت هیچ 
اجماعی حاصل نشده است. آن طور که در گزارش ها دیده 
می شــود، اختالف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی 
کارگران و دولــت و کارفرمایان وجود دارد.به گزارش خبر 
آنالین ، در این شــرایط، این احتمال وجود دارد که مانند 
ســال ۱399، افزایش دستمزد به واســطه بعضی آمارها و 
تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شــده به معیشــت 
کارگران باشــد و بنا به ســلیقه دولــت و کارفرما و بدون 
امضای طرف کارگری ابالغ شــود. اقدامی که البته از منظر 
قانون کار، فاقد وجاهت اســت و تا اینجای کار، نمایندگان 
کارگری نیز با رد سبد معیشــت مطلوب دولت و کارفرما 
مقابل آن ایســتاده اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.علی 
خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در همین باره گفته 
است: گروه کارگری، محاســبات دولت و کارفرما در سبد 
معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی 
رقم ۱۲میلیون و ۴۷9هزار تومان محاســبه شده است را 
نمی پذیرد؛ چراکه نماینــدگان دولت، کارفرما و کارگر در 
سال های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده اند و 
اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر 

اقالم و معیارها به توافق برسیم.
خدایی تصریح کرده اســت: یکــی از مصوبات کمیته 
دســتمزد این بوده که تا نهایی نشــدن و حصول اجماع، 
اعداد و ارقام پیشــنهادی طرفین در رسانه ها اعالم نشود؛ 
اما اکنون دولت و کارفرما با انتشــار سبد معیشت مطلوب 
خود از توافق خارج شــده اند.او با اشــاره به اینکه نشست 
بعدی شــورای عالی کار احتماال جمعه برگزار خواهد شد، 
متذکر شــده است: مقرر شده که قبل از این نشست، یک 
جلســه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت 
برگزار شــود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت 
نهایی شــود و بعد به مسئله دســتمزد ورود کنیم.خدایی 

تاکید کرده اســت: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که 
روی ســبد معیشت توافق حاصل نشــود، چانه زنی بر سر 
افزایش دستمزد شروع نمی شود و اگر نتوانستیم به توافق 
برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری 
را منتشر می کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می سپاریم.

حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بازار کار در همین 
خصــوص در گفت وگو بــا خبرگــزاری خبرآنالین با ذکر 
این نکته که تاخیر در برگزاری جلســات و پایین نشــان 
دادن شــاخص های تعیین دستمزد، تاکتیک امسال دولت 
در مقابل کارگران اســت، می گوید: از قبل هم پیش بینی 
چنین شرایطی را برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران 
داشتیم.وی با بیان این که دولت از قبل برای عدم افزایش 
دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت برنامه داشت، 
می افزاید: در ســال گذشــته افزایش دستمزد یک چالش 
جدی در کشــور ایجاد کرد که نتیجــه اش، حداقل اخراج 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولت بود.این کارشناس 
بازار کار تصریح می کند: دولت یک حرکت کامال متناقض 
را طی چنــد ماه گذشــته در خصوص دســتمزد دنبال 
کرده اســت؛ از طرفی با افزایش دستمزد برای کارگران و 
بازنشستگان تامین اجتماعی مخالفت کرد، از طرف دیگر، 
در نیمه سال تحت فشــار کارمندان، حقوق آنها را اصالح 
و ترمیم کرد و افزایــش داد. یعنی کار غیرمعمولی را هم 

انجام داد.
افزایش دستمزد، عامل تورم؟

حاج اســماعیلی عنوان می کند: با این حال، به نظر من 
دولــت یک رویکرد غیرمنطقی و غیرکارشناســی در بدنه 
دولت و در بین برخی از نمایندگان مجلس وجود دارد که 
اعتقاد دارند افزایش دســتمزدها می تواند تورم ایجاد کند.
وی متذکر می شود: با وجود این که نمی خواهم این مساله 
را غیرمنطقی تلقی کنم، ولی در شــرایط اقتصادی ایران 

واقعا افزایش دستمزدها عامل تورم نیست؛ تورم ریشه های 
جدی در اقتصاد کالن دارد که ســاختار اقتصادی، یکی از 
علت های اصلی آن است.این کارشناس بازار کار می گوید: 
ســوداگری و بنگاه داری در عرصه بانک ها، عامل دوم است 
و در عین حال، رشــد بی محابای نقدینگی و ناترازی ها در 
حوزه صندوق های بازنشســتگی، بانک ها و کسری بزرگ 
بودجه دولت و عدم وجود انضباط مالی، عوامل اصلی ایجاد 
تورم در کشــور اســت. به این ها باید عامل مهم تر دیگری 
را اضافه کرد که تحریم ها است.حاج اســماعیلی می افزاید: 
دولت آدرس اشتباه و مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم 
طــی می کند و همین موضوع باعث شــده که خود را در 
مقابــل کارگران و حقوق بگیران در کشــور قرار دهد. این 
در حالی است که براساس قانون اساسی و فسلفه سیاسی 
تشکیل دولت که مســوولیت اصلی اش حمایت از مردم و 
تامین معیشــت و رفاه برای مردم اســت را فراموش کرده 
است.وی عنوان می کند: با این حال، دولت برای این که در 
مقابل افزایش دستمزدها مقاومت کند، یک تاکتیک خیلی 
بد را انتخاب کرد و آن، عدم برگزاری جلســات و تاخیر در 

مذاکرات بود.
اختالف جدی در سبد معیشت

این کارشــناس بازار کار تصریح می کند: همان طور که 
می بینید، به روزهای آخر سال رسیدیم و تقریبا مذاکرات 
در نقطه آغاز اســت، چون دولت دیر شــروع شده و حتی 
هنوز روی شــاخصه ها، اجماعی بین کارگران، کارفرمایان 
و دولت وجود ندارد؛ به طوری که بر ســر اســتخراج سبد 
معیشــت با یکدیگر اختالف جدی دارنــد و رقم هایی که 
دیدم، حدود ۵ میلیون تومان اختالف جدی اســت. دولت 
۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را عنوان می کند، در حالی 
که عدد سبد معیشــت کارگران، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است.حاج اسماعیلی خاطرنشان می کند: این فاصله 
بسیار زیاد است و تفاهم روی آن به راحتی صورت نخواهد 
گرفت و من فکر می کنــم این چالش ها در روزهای آینده 
تکرار خواهد شــد، بنابراین دولت باید دست از لج بازی و 
مقاومت در خصوص افزایش دســتمزد کارگران بردارد و 
واقعیت های شرایط اقتصادی کشور را بپذیرد و مسوولیت 

آن را قبول کند.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررســی 
آخرین تحوالت اقتصــاد جهانی پرداختــه و در میان خبرها، 
افزایش دو برابری واردات ترکیه از روســیه با وجود تحریم ها، 
بیشــترین بازخورد را داشته اســت.به گزارش ایسنا، با وجود 
تحریم های غرب علیه روســیه، دولت ترکیه در ســال ۲۰۲۲ 
میزان واردات خود را روســیه به شکلی جدی افزایش داده که 
احتماال بخش مهمی از آن بــه واردات نفت باز می گردد.ترکیه 
علی رغم وجود تحریم های متعدد، تجارت خود با روســیه را در 
ســال ۲۰۲۲، به میزان تقریباً دو برابر سال قبل از آن افزایش 
داده کــه عمده ایــن افزایش، مربوط بــه واردات نفت ارزان از 
روسیه اســت. همچنین این کشور مذاکرات خود با مکزیک را 
به منظور پیشبرد توافقنامه تجارت آزاد از سرگرفته تا ادامه ای 
برای توافق ســطح باالی صورت گرفته بین دو کشور در سال 
۲۰۱3 و تضمین کننده گســترش روابط تجاری دو طرف باشد.

در تحوالت منطقه ای، باز هم ترکیه با ســفر به کشــور رقیب 
خــود امارات متحده عربی و تالش بــرای برگرداندن روابط به 
ســطح عادی و ایجاد صلح خبرســاز بود. ترکیه عالوه بر این، 
با لغو تعرفه های گمرکی موجود بر روی محصوالت کشــاورزی 
ازبکســتان، زمینه را برای توســعه همکاری هــای صنعتی با 
این کشــور نیز فراهم ســاخت. ازبکســتان همچنین از سوی 
پاکســتان دعوت به پیگیــری فرصت های ســرمایه گذاری در 
زمینه خــودرو، فناوری اطالعات و مواد معدنی طبیعی شــد. 
کاهش شدید و چشــم گیر ذخایر ارزی پاکستان موجب شده 
که این کشــور برای عبور از بحران از چین درخواست وام کند.

عربســتان نیز در ادامه تحوالت توسعه ای خود، استراتژی ملی 
توســعه صنعتی جدیدی را در اکتبر ۲۰۲۲ و با هدف دستیابی 
به یــک اقتصاد صنعتی مطرح کرد و با هدف بهبود شــاخص 
اتصال شبکه ناوبری دریایی با خدمات حمل ونقل بین المللی و 
خطوط کشــتیرانی، یک سرویس جدید کشتیرانی را راه اندازی 
کــرد که بندر ملک عبدالعزیز را به هنــد و عراق مرتبط کرده 
و عربســتان را در مرکز اتصال ســه قاره قرار می دهد. عالوه بر 
این با هدف افزایش بومی سازی فناوری برای صنایع پیشرفته، 
یک کارخانه اســفنج تیتانیوم را در شــهر جزان تأسیس کرده 
اســت.از ســوی دیگر، طبق گزارش اخیر بانک توسعه اوراسیا، 

در ســال ۲۰۲۲، ســرمایه گذاری متقابل کشــورهای مستقل 
مشترک المنافع با چین، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در حال افزایش بوده که حاکی از توســعه روابط سرمایه گذاری 
و همکاری های تجاری و اقتصادی بین آسیای مرکزی، آسیای 
شرقی و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. طبق این گزارش، 
روسیه همچنان بزرگ ترین سرمایه گذار اصلی در منطقه بوده و 
قزاقستان و آذربایجان به ترتیب پس از روسیه قرار دارند. خبر 
رشد فراتر از انتظار امارات نیز، در شرایطی که پیش بینی خوبی 
در مورد اقتصاد شــش کشور شورای همکاری خلیج فارس در 
سال جاری وجود ندارد، از جمله مهم ترین داده های تازه است.

آمریکا نیز در زمینه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری های 
کالنی انجام داده است. در بخش تحوالت جهانی، تصویب 369 
میلیارد دالر اعتبار با هدف گســترش انرژی های تجدیدپذیر و 
فناوری های پاک توســط آمریکا تبدیل به دغدغه ای برای اروپا 
و ژاپــن در زمینه شــکل گیری جنگ بر ســر یارانه ها و ایجاد 
اختالل در صنایع سایر کشورها شده است. در ادامه انتقادات به 
عملکرد بایدن، مقامات این کشورها واشنگتن را به تبعیض علیه 
شــرکت های اروپایی و ژاپنی و زیر پا گذاشــتن قوانین تجارت 
جهانی تحت نظارت ســازمان تجارت جهانی متهم کرده اند.از 
سوی دیگر به  نظر می رسد دونالد ترامپ که شانس باالیی برای 
انتخابات ۲۰۲۴ این کشــور داشته باشد، وعده داده در صورت 
برد، ضمن تغییر رویکرد در سیاست های کالن این کشور، دست 
چین را از بازار آمریکا کوتاه کرده و با افزایش تعرفه های مربوط 

به این کشور، بودجه ساخت آمریکا را تامین کند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر رشد 
قیمت ها تابعی از انتظارات تورمی است نه مدیریت اقتصادی، 
گفت: دولت باید از فرصت پیش رو بهره برداری الزم را کرده 

و ناترازی ها را از بین ببرد.
وحید شــقاقی شــهری کارشــناس اقتصــادی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه، در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان 
اینکه ریشــه اصلی تــورم در اقتصاد ایــران، ناترازی ها یا 
کســری های پنج گانه است، تشــریح کرد: این کسری های 
پنج گانه شــامل »ناترازی بودجه ای«، »ناتــرازی بانکی«، 
»کســری تجاری غیرنفتی«، »کسری حســاب سرمایه« 
و »شــکاف تولید« می شــود و در کنار این موارد انتظارات 
تورمی  نیز به عنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است.وی 
ادامه داد: تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشــته باشد 
ناترازی های پنج گانه اثر خود را نشان نمی دهند. پدیدارشدن 
انتظارات تورمی همانند این اســت که با پرتاب آتش به انبار 
کاه )۵ ریشه اصلی تورم( انبار را شعله ور شود.شقاقی شهری 
دلیــل کاهش نرخ دالر را کاهش انتظــارات تورمی خواند و 
عنوان کرد: با بهبود تعامالت ایــران در منطقه و همکاری 
ایــران با آژانس انرژی اتمی توانســت بخشــی از انتظارات 
تورمی را کم کند؛ اما همچنان ریشه های اصلی تورم پابرجا 

هستند.
به عقیــده این کارشــناس اقتصــادی دولــت باید از 
فرصت آرامشــی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین 
بهره برداری را کرده و ناترازی های پنج گانه را از بین ببرد، تا 
درصورتی که در آینده انتظارات تورمی هم شکل گیرد آسیب 
کمتری به اقتصاد کشــور وارد کند.وی در خصوص ناترازی 
بودجــه ای به عنوان یکی از عوامل تــورم زا در اقتصاد ایران 

تصریح کرد: در سال های گذشته کسری بودجه، ریشه رشد 
نقدینگی و تورم کشــور مطرح می شد و در حال حاضر نیز 
انضباط بودجــه ای نقش مهمی ایفا می کند؛ بنابراین بودجه 
سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار است 
و در صورت تداوم رویه کســری بودجه نمی توان به کاهش 
تورم امیدوار بود.این کارشــناس اقتصــادی درباره ناترازی 
بانک ها به عنوان یکی دیگر از ریشه های تورم باال در اقتصاد 
ایران توضیح داد: ناترازی در سیســتم بانکی باعث خلق و 
رشــد نقدینگی در اقتصاد ایران شده است و بخشی از آن 
به دلیل دست درازی دولت به منابع بانک ها پدیدآمده است؛ 
مانند تسهیالت تکلیفی که بر عهده بانک ها گذاشته می شود.
شقاقی شهری افزود: بخش دیگری از آن به دلیل ساختار 
معیوب نظام بانکی، ضعف نظام ســاختاری، عدم نظارت و 
یا عــدم اقتدار بانک مرکزی اســت که باعث شــده بانک 
دارایی های منجمد، موهومی و بلوکه شده زیادی داشته باشد 
و در نتیجه آن تشــدید ناترازی در نظام بانکی شده است.
وی عامل سوم تورم را کسری های تجاری غیرنفتی خواند و 
گفت: این مســئله موجب ناترازی ارزی شده و به دنبال آن 

قیمت ارز و تورم افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی درباره عامل چهارم یعنی کسری 
حساب سرمایه بیان کرد: وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد 
ایران، خروج سرمایه اتفاق می افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، 
افزایش قیمت ارز و تورم است.شقاقی شهری آخرین عامل 
تورم را ناترازی شکاف تولید دانست و تصریح کرد: زمانی که 
عرضه نمی تواند همپای تقاضا حرکت کند و مازاد تقاضا به 
وجود می آید، شکاف تولید باعث افزایش قیمت ها می شود.

به گفته این کارشــناس اقتصادی در ۵۰ ســال گذشته که 

اقتصاد ایران با تورم همراه بوده است، اصالحات ساختاری در 
جهت حل ناترازی ها صورت نگرفته است و صرفاً با کاهش 
انتظارات تورمی به صورت موقت تورم را مهار کرده اند.شقاقی 
شــهری با بیان اینکه هرکدام از مــوارد پنج گانه ناترازی ها 
نیازمند اصالحات ساختاری است، تشریح کرد: حل ریشه ای 
کســری ها نیازمند اصالحاتی از قبیل اصالح نظام تولیدی 
کشور، نظام بودجه ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تقویت 
اســتقالل و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از قاچاق کاال و 
واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد 
و مدیریت واردات به کشــور توســعه و رقابت پذیری بخش 
خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد 
است.وی خاطرنشان کرد: اصالحات ساختاری می تواند باعث 
کاهش ناترازی های پنج گانه شــود؛ البته در دل هرکدام از 
ناترازی ها اصالحات دیگری هم وجود دارد به طور مثال در 
حل مسئله بودجه ای کشور در کنار اصالح نظام بودجه ریزی 
باید اصالح نظام مالیاتی هم انجام شــود؛ بنابراین می توان 
گفت اقتصاد ایران به حداقل ۱۲ جراحی و اصالح ســاختار 
نیاز دارد که مستلزم نقشــه راه و زمان بندی مناسب برای 
اجرای هرچه بهتر آن است.این کارشناس اقتصادی تصریح 
کرد: از نظر من ابتدا رئیس جمهور باید یک مســئول برای 
کنترل تورم انتخاب کند و سپس یک تیم متشکل از سازمان 
برنامه وبودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را با آن 

هماهنگ کند.
معضل تسهیالت تکلیفی در نظام بانکی ایران

به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود 
تسهیالت تکلیفی که در قانون بودجه سال های اخیر باعث 
فشــار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به طوری که در 

حال حاضر پرداخت حجم تســهیالت تکلیفی اشاره شده 
به دالیل مختلف خارج از توان واقعی شــبکه بانکی است.
به طورکلــی افزایش نرخ تورم نیاز به ســرمایه در گردش و 
تســهیالت بانکی را بیشــتر از هرزمانی باال برده است. این 
افزایش در حالی رخ می دهد، سرمایه های جدیدی در اقتصاد 
کشور ایجاد نشده است.از سوی دیگر ارزانی تسهیالت بانکی 
نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیالت را 
افزایش داده است. به همه این موارد تسهیالت تکلیفی که 
دولــت و مجلس روی دوش بانک هــا می گذارند را هم باید 

اضافه کرد.
نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها 

افزایش یابد
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در رابطه با سیر 
تاریخی اســتقراض دولت از منابــع بانک مرکزی و بانک ها 
گفت: تا دهه ۷۰ دولت ها برای اعطای تســهیالت تکلیفی 
و همچنین پوشش کســری بودجه به منابع بانک مرکزی 
دست درازی و از بانک مرکزی استقراض می کردند.او افزود: 
در دهه ۸۰ به تدریج ســواد اقتصــادی ایرانیان باال رفت و 
کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از 
بانک مرکزی تورم زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم 
خواهد کرد و به واســطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور 
رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را 
در پی خواهد داشت.شــقاقی در ادامــه گفت: با این وجود 
تاکنون عدم انضباط بودجه ای ادامه پیدا کرده است؛ به این 
معنی که همچنان شــاهد کسری بودجه دولت هستیم؛ اما 
این بار دولت راه های دیگری را برای تأمین مالی خودش پیدا 

کرد و این راه جدید »دست درازی به منابع بانک ها« است.

افزایش حقوق کارگران، تورم را باال می برد؟

اختالف جدی دولت و کارفرمایان با کارگران در تعیین سبد معیشت

تحلیل اتاق بازرگانی از آخرین تحوالت اقتصاد جهانی

واردات ترکیه از روسیه دو برابر شد!

استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تشریح کرد

۵ ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟

رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایــران با بیان اینکه 
صادرات نبایــد محدود به مواد خام باشــد، گفت: ارز 
دیجیتال ابزاری اســت که اگر حاکمیت ما به آن ورود 
کند می تواند تجارت با کشــورهای خارجی را تسهیل 
کند.علیرضا کالهی در گفــت و گو با خبرنگار مهر در 
مورد مشــکل اصلی تجارت کشور، اظهار کرد: همیشه 
نقد این بوده که تجارت خارجی و به خصوص صادرات 
ما محدود به مواد اولیه و خام شده است که این مساله 
برای کشور بسیار خطرناک است زیرا چند چالش ایجاد 

می کند. 
رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: 
ظرفیت اشتغال صنایعی که صرفاً نسبت به تولید مواد 
اولیه و خام اقدام می کنند بســیار پایین اســت و این 
در حالیست که مشــکل کلیدی کشور بیشتر از تورم 
و هر موضوع دیگری بحث اشــتغال است. سوق دادن 
تولید به ســمت ایجاد ارزش افزوده باال مسئله ای است 
که می تواند رقابت پذیری و بهــره وری کل اقتصاد را 
باال برده و موجب اشــتغال بیشتر شــود. طبعاً در این 
حوزه، وزارت صمت و ســازمان توسعه تجارت یکی از 
کنشگران اصلی هســتند تا مسئله صادرات مواد اولیه 
خام را مدیریت و به ســمت تولیــدات با ارزش افزوده 
بیشتر هدایت کند.وی با اشــاره به استفاده از ارزهای 
دیجیتال در حوزه تجــارت گفت: بحث توکنایز کردن 
را ســه ســال پیش مطرح و تاکید کردیم که ارزهای 
دیجیتال باید در سامانه جامع تجارت قرار بگیرد؛ بسیار 

تالش کردیم تا بانک مرکزی متوجه این موضوع شود 
که ارز دیجیتال ابزاری اســت کــه اگر حاکمیت ما به 
آن ورود کند می تواند تجارت با کشــورهای خارجی را 
تسهیل کند. البته ورود سازمان توسعه تجارت در دوره 
فعلی به این موضوع موجب امیدواری است.کالهی در 
ادامه با بیان اینکه سیاسی کاری ها در کشور ما باال رفته 
و روز به روز نیز بیشتر می شود، اظهار کرد: یکی از نقاط 
کلیدی مشکالت، فشارهای سیاسی است که تغییر در 
ریل سیاست های صنعتی ایران را به همراه داشته است. 
اما هنر وزارت صمت باید مدیریت این اوضاع باشــد و 
روحیه تحولی برای حذف برخی ســنت های ناکار آمد 
ادامه یابد.وی تاکید کرد: مثاًل با شروع فعالیت سازمان 
توسعه تجارت در دولت جدید، یکی از مسائلی که باید 
حذف شود برگزاری نمایشگاه های اختصاصی است که 
تبدیل به محل سو استفاده اقتصادی برخی افراد شده 
اســت. این افراد با حضورشــان اهداف نمایشگاه را به 
حاشیه می برند. اگر کشور در یک بازاری توانمند است 
و مشاهده می شود کشش و ظرفیت الزم برای برگزاری 
نمایشگاه اختصاصی را دارد آن هم باید خصوصی شود. 
ولــی در کل هدف باید پایان دادن به نمایشــگاه های 
اختصاصی در ایران باشد.رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران گفت: همچنین اعزام هیئت های تجاری 
هدفمند به کشــورهای مختلف است که به نظرم این 
اتفاق در حال انجام اســت که آثار آن در آینده مثبت 

خواهد بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی هشدار داد: بازار ارز 
پرریسک اســت؛ مردم مراقب سرمایه هایشان باشند.
ولی اهلل ســیف، در گفت و گو با خبرآنالین با اشــاره 
به شرایط بازار ارز و فضای پرریسک ایجاد شده ناشی 
از آن اظهار داشــت: در گذشــته نیز چنین شرایط و 
نوســاناتی وجود داشته اســت؛ چنین فضای خاص و 
هیجانی بازار ارز می تواند ریســک باالیی را به همراه 
داشته باشــد.رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در 
چنین فضایی معموال سرمایه گذاری همراه با خطرات 
پیش بینی نشــده همراه اســت و به شدت پرریسک 

است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به پرریسک 
بــودن بازار ارز، تکلیف مردمی کــه می خواهند ارزش 
ســرمایه و دارایی خود را حفظ کنند، چیست، پاسخ 
داد: بازارهای دیگری برای ســرمایه گذاری های وجود 
دارد که بدون ریسک و با امنیت بیشتر بوده و می تواند 
برای ســرمایه گذار نتایج مثبتی را به همراه داشــته 
باشد.سیف بازار سرمایه را بازار مطلوبی برای سرمایه 
گذاری دانســت و یاداور شد: در بازار سرمایه ابزارهای 
مختلفی برای مدیریت ریسک خود بازار سرمایه وجود 
دارد؛ مثال صندوق های ســرمایه گذاری همان اندک 
ریســک بازار ســرمایه را هم پوشش می دهند و هیچ 
ریســکی متوجه سرمایه گذار نمی شــود. اما در بازار 
ارزبسیار پرنوسان است و ابزاری برای مدیریت ریسک 
آن وجود ندارد؛ همانطور که شــاهد بودیم خبرهای 

سیاسی مثبت در هفته های اخیر باعث سرازیر شدن 
و سقوط قیمت ارز شد و متعاقب آن نوسانات دیگری 
هم رقم خورد.رئیس کل اســبق بانک مرکزی با بیان 
اینکه در حــال حاضر فضای بازار ارز ملتهب اســت 
خاطرنشان کرد: طبیعی اســت که در چنین فضایی 
ورود به بــازار ارز با منطق هایی که معموال ســرمایه 

گذاران دنبال می کند همخوانی ندارد.
ســیف با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه تمایل 
و منفعتی از نوســانات بازار ارز نمی برد متذکر شــد: 
مطلوب ترین شرایط برای هر دولتی این است که یک 
بازار ارز توام با آرامش داشــته باشد که اقتصاد بتواند 
مســیر عادی خود را طی کند.وی خاطرنشــان کرد: 
وجود فضای پرتالطم در بازار ارز زمینه را برای سفته 
بازی و داللی که برای اقتصاد بسیار مضر است فراهم 
می کند و طبیعتا دولت از آن نفعی نمی برد. اینکه عده 
ای تصور کنند دولت بصورت ناگهانی قیمت ارز را باال 
می برد که بتواند کسری بودجه خودش را جبران کند، 

یک تلقی اشتباه است.
وی یاداور شــد: البته در عین حال نباید فراموش 
کنیم که اقتصاد کشــورمان طی ســالهای متمادی، 
رشد نقدینگی بسیار باالیی را تجربه کرده است و این 
رشــد نقدینگی به خودی خود باعث ایجاد تورم های 
شدید شده اســت؛ وقتی تورم ایجاد می شود طبیعتا 
روی قیمــت همه کاالهــا و همچنین روی قیمت ارز 

نیز اثر می گذارد.

توصیه رئیس اسبق بانک مرکزی به سرمایه گذارانتسهیل تجارت با ارز دیجیتال


