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تصمیم بانکی که خشک و تر را
می سوزاند!
این روزها فعاالن اقتصادی برای دریافت تسهیالت به
در بسته بانک ها می خورند و بسیاری از بانک ها روند
پرداخت تسهیالت را متوقف کرده اند یا به میزان قابل
توجهی کاهش داده اند .در گزارش امروز خراسان به
بررسی دالیل این وضعیت پرداخته ایم .به نظر می رسد
سیاست های بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی،
عامل اصلی کند شدن روند پرداخت تسهیالت بانکی
باشد .برمبنای ضوابط بانک مرکزی ،رشد تسهیالت
بانک ها محدود شده است.تردیدی نیست که در شرایط
فعلی اقتصاد ایران با یک پدیده منحصر به فرد مواجه
هستیم .این پدیده منحصر به فرد ،تداوم تورم باالی 40
درصد طی  3سال متوالی است .از دهه  20تاکنون چند
بار تورم های باالی  40درصد در اقتصاد ایران ثبت شده
استامااینکه 3سالپیاپیچنینتورمیتجربهشود،بی

سابقه است .به این ترتیب مهار تورم اولویت اول اقتصاد
کشور است .در چنین شرایطی در کوتاه مدت گریزی از
اقدامات معمول برای مهار تورم نیست .مهم ترین اقدام
در این زمینه محدودیت در اعطای اعتبارات بانکی با
هدف مهار رشد نقدینگی و از طریق آن مهار تورم است.
این سیاست در برخی برهه ها در اقتصاد کشور اثرگذار
بــوده و موجب مهار تــورم شده اســت ،اما مشکل اثرات
رکودی ناشی از آن است.واقعیت این است که اقتصاد
کشوربامیزانعظیمیازمنابعونقدینگیمواجهاستکه
رساندن این منابع به بخش های مولد ،مهم ترین چالش
نظام بانکی محسوب می شود .در یک کالم اصالح نظام
بانکی به این معناست که نقدینگی را بتوان به صورت
موثر به بخش های مولد اقتصاد رساند وگرنه نقدینگی
به صورت مخرب اقتصاد کشور را در معرض تهدید تورم
قــرار می دهــد .زمانی که نقدینگی به شکل مخرب و
فراتر از میانگین سال های قبل رشد میکند ،برای مهار
سراغ ساده ترین راه می رویم که مهار نقدینگی از مسیر
محدودیت در مصارف بانکی است .این محدودیت در
صورتی که با بهینه شدن مصارف بانکی و قطع هدررفت
این منابع در قالب توقف پرداخت تسهیالت به بخش
های ناکارامد و غیرمولد همراه باشد ،اثر مثبتی بر مهار
نقدینگی دارد و همزمان باعث رکود بخش های مولد
نمی شود اما در کوتاه مدت نظام بانکی قادر به شناسایی
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بخشهایمولدوغیرمولدنیستیاشایدبهتعبیریدیگر
تعلل های تاریخی در اصالح نظام بانکی و تدوین برنامه
توسعه ای که مشخص کند چه بخش هایی نیازمند منابع
بانکی است ،موجب می شود تا به گونه ای رشد نقدینگی
مهار شود که تر و خشک با هم بسوزد و بخش های مولد
پاسوزبخشهایغیرمولدشوند.مسئلهایناستکهسال
هاست با نظام بانکی ناکارامد و سیاست توسعه صنعتی
نامشخصی مواجه هستیم که ترکیب این دو موجب
می شود ،نحوه اختصاص منابع بانکی به بخش های
مولد ناکارامد بماند .در چنین شرایطی سیاست گذار
در مواجهه با رکود ،رشد بدون هدف تسهیالت بانکی
را هدف قرار میدهد و در مواجهه با تورم نیز قطع بدون
هدف تسهیالت بانکی را در دستور کار قرار می دهد.
چنین گاز دادن و ترمز گرفتنهایی ،ماشین اقتصاد را
دچار فرسودگی می کند .تا زمانی که تصمیمات صفر و
صدی در اقتصاد کشور جریان دارد ،ممکن است بتوان
تورم را مهار کرد اما به قیمت رکود ،این اتفاق رخ خواهد
داد .اقتصاد کشور نیاز به تصمیماتی دارد که بتواند با
ظرافت و دقت نظر بین بخش های مولد اقتصاد و منابع
بانکیارتباطیهدفمندبرقرارکندوباقطعید بخشهای
سوداگرانه از منابع بانکی ،اجازه ندهد تا برای مهار تورم
ناگزیر از سوزاندن خشک و تر و قربانی کردن بخش های
مولد در برابر بخشهای غیرمولد شویم.

رحیم پور ازغدی در نشست تخصصی مبنا از منظر مقام معظم رهبری :

اصل حکمرانی دینی دردوران غیبت یعنی هر بخش از اسالم را که میتوانیم ترویج کنیم
نشست تخصصی مبنا با موضوع « تبیین مبانی حکمرانی
دینی در اندیشه حضرت آیت ا ...خامنه ای (مدظله العالی)»
عصر روز پنج شنبه به همت دفتر نمایندگی حفظ و نشر
آثار حضرت آیت ا...خامنه ای در مشهد در مدرسه علمیه
عالی نواب برگزار شد .در این نشست مجازی استاد رحیم
پور ازغــدی؛ پژوهشگر و نظریه پرداز و عضو شورای عالی
انقالبفرهنگیضمنتبیینجنبشهایشیعی ومبارزات
حضرت امــام (ره ) و تکمیل حکومت دینی با رای مردم
افزود :مقام معظم رهبری نیز در تمام این مقاطع در قبل و
بعد از انقالب بحث های نظری و عملی داشتند مثل بحث
انسان  250ساله ،تحلیل وضعیت امام رضــا(ع) و ...که
برخی به دوران اهل بیت(ع) و برخی به دوران عصر غیبت و
عصر متاخر اشاره دارد و می توان آن را پیگیری کرد .کسی
ادعایی ندارد که ایشان یک نظریه مخصوص دارند اما این
نظریه در راستای دیدگاه امام(ره) و همه در تداوم یک نگاه
خاص انسان ساز ،ضد ظلم با چشم انداز نظام سازی از دین
و با تعریف اهل بیت(ع) است .وی افزود :مقام معظم رهبری
چندمشخصهدارندکهشایدهیچکساینهاراباهمنداشته
باشند غیر از امام(ره) و رهبری هیچ فقیهی نداشتیم که در

راس حکومت شیعی قرار بگیرند .مقام معظم رهبری تنها
فقیه زنده و شیعه ،مدرس فقه و اصول و خارج بودند که در
متن مبارزات بودند و از نظر علمی با تفکرات سرمایهداری
و همچنین جریان متحجر دینی شیعه و سنی آشنا بودند و
 40سال هم تجربه حضور حاکمیت در باالترین سطوح را
دارند و راجع به تاریخ سیاسی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) نیز
مطالعاتیداشتهاند.ایشانیکتجربهکمنظیردرمیاننظام
هستند چون با کسی که در حجره یا کتابخانه نظریه بدهد
خیلی متفاوت هستند.بنابراین  40سال حضور در اولین
و تنها حکومت دینی و مردم ساالر در عصر مدرن ،مطالعات

تاکید بر ارتقای کیفیت خدمت رسانی به جامعه
معزز ایثارگری در نشست هماندیشی بیمه دی و
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
نشست هم اندیشی بیمه دی و سازمان
خدمات درمانی نیروهای مسلح ،در
راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به
خانواده معزز شهدا و ایثارگران برگزار
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت
بیمه دی؛ طی این نشست ،بر بهبود و
پایش فرایندها و ارتقای کیفیت ارائه
خدمات به جامعه معزز ایثارگری تأکید
شد .همچنین با توجه به این که تعداد
قابل توجهی از بیمه شدگان جامعه
ایثارگری،بهطورمشترکتحتپوشش
این دو بیمه گر قرار دارند ،موضوعاتی
از قبیل تشکیل پــرونــده الکترونیک
سالمت بیمه شــدگــان ،اجــرای طرح
نسخه الکترونیک ،افزایش تعداد مراکز درمانی
ارائــه دهنده خدمات درمانی ،تکمیل زنجیره
ارائه خدمات دارویی و اروتز و پروتز مورد بررسی

و تبادل نظر قــرار گرفت و مقرر شــد ،گــام ها و
اقدامات اجرایی در این باره ،طی تفاهم نامه ای
بین مدیران ارشد دو بیمه گر منعقد شود.

وسیع در تاریخ سیاسی اهل بیت(ع) و عصر غیبت و اتفاقاتی
که در حوزه حکمرانی افتاد ،آشنایی با تفکر متحجر در حوزه
ها و آشنایی با جریان های افراطی شیعی و ...از خصیصه
هایایشاناست.رهبریفرمودند:ازامامپرسیدمکیبهفکر
تشکیل حکمرانی دینی افتادید ایشان فرموند :هیچ وقت،
من همیشه فکر میکردم در هر شرایط تکلیف من چیست؟
گفتم یا من را می کشند که خوب من به تکلیفم عمل کردم یا
پیروز می شوم و اقبال مردمی بیشتر می شود و وظیفه من
همبیشترمیشود.اگرمیتوانیقدرتراازفاسدینبگیری
این وظیفه تو است و هر بخش از اسالم را بیشتر بتوانیم
ترویج کنیم باید دنبال آن برویم و این اصل حکمرانی دینی
در دوران غیبت است خیلی از وظایف را به امام زمان(عج)
نسبت می دهند و می خواهند خودشان زندگی کنند و
فقط رفتارهای متدینی انجام می دهند و این یعنی بستر
سکوالریسم در حوزه ساخته می شود یعنی این که هیچ
وظیفه ای برای خود ندانیم.هر کس ادعا کند در زمان غیبت
حکومت صد درصدی دینی ایجاد می کنیم دروغ میگوید
می توان درصد آن را باال برد اما صد در صد دروغ است و جز
به دست مهدی فاطمه(عج) محقق نمی شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••این پیام را برای خودرو سازان چاپ کنید :وقتی کیسه هوای
خودرو باز نمی شود یعنی این آپشن قالبی است و شما میلیون
ها تومان پول بابت آپشن قالبی گرفتید.
•• به نظرم درآینده برای نفس کشیدن ،در پیاده رو راه رفتن،
درخیابان رانندگی کــردن ،حمام رفتن ،مسافرت رفتن
وهرچه مایه حیات وزنــدگــی اســت باید عــوارض ومالیات
بدهیم ،پس پول منابع عمومی کشورکجا خرج می شود؟چی
می خواستیم چی شد!
••بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه داد می زنند از بیمه آتیه
راضی نیستیم ،بیمه را عوض کنید کسی توجه نمی کند ،نمی
دانم چه منافعی برای آقایان دارد.
•• در فصل زمستان سال۹۹دولت روحانی به مدت سه ماه
یارانه کاال به مبلغ  ۱۰۰تا۱۲۰هزار تومان واریز کرد ولی این
دولت هنوز تکلیف افزایش یارانه را نتوانسته مشخص کند که
کی واریز می کند؟
••در یکیاز روستاهای بخش سروالیت نیشابور برای اخذ
امتیاز انشعاب آب ،درخواست پرداخت مبلغ شش میلیون
تومان کرده اند (که با سایر هزینه های فرعی کنتور و نصب در
نهایت  9میلیون تومان می شود) و در پاسخ به اعتراض بنده،
پاسخ گویی را به اداره آب مرکز استان ارجاع داده اند .این
موضوع مغایر با سیاست های جذب جمعیت در روستاهاست.
رسیدگی بفرمایید.
••خواستم که شما اطالع رسانی و پیگیری کنید.خودروهای
ام وی ام ایکس22مشکل ضعف قطعه در قسمت رادیاتور دارد
که برای خودم اتفاق افتاد و تمام آب جوش رادیاتور از بخش
داشبورد وارد خودرو شد که شانس آوردیم صدمه ندیدیم .به
نمایندگی مراجعه کردم می گویند در این مدل خودرو پس از
70تا 80کیلومتر این اتفاق می افتد و به دلیل قطعه ورودی
پالستیکی آن است و هفته ای دو تا سه مورد مراجعه داریم،
جالبه باز همان قطعه را کار کردند!
•• میگن شهردار بجنورد مادر خانمش رو به عنوان مشاور امور
زنان منصوب کرده .دوران عجیبیه؛ پدر زنها دامادشون رو
منصوب میکنن و دامادها ماد ر زنشون رو!
•• از زمان اجرای طرح اگو در مشهد  ،شاهد افزایش بی شمار
موش ها در معابر و کوچه ها هستیم  ،آن هم موش های بزرگ
 ،در بولوار صبا ( سیدی) وسایر نقاط شهر  ،این پدیده قابل
مشاهده است وباعث نگرانی و اذیت مردم شده است.
••ای کــا ش ایــن بخشنامه ۸بــنــد ی حمایت از زندانیا ن
زودتــر ازایــن و زمانی کهبنده دربندوحبسوزندا نبودم
صادرواجراوپیاد ه می شد.

تلگرام 9033337010:

••مسافر پروازهواپیمایی ایران ایر از مشهد به نجف در روز
چهارشنبه بودم .قرار بودساعت 13:45پرواز باشد .پیامک
دادند  16:45شده ،رفتیم فرودگاه گفتند 19:30و دوباره
شد  ، 23:30باز گفتند فردا  5صبح (پنجشنبه)،االن این جا
هستیم می گویند  9صبح (جمعه).واقعا هیچ کس هم پاسخ
نمیدهد .جواب این همه بی برنامگی ،اتالف وقت وهزینه ها
و رزرو هتل ما را چه کسی میدهد؟ حداقل مثل بار اول پیامک
میکردید نه این که چند مرتبه برویم وبیاییم .صدای ما را به
مسئوالن مربوط برسونید.
•• برای دو میلیون جلوی حساب دوتا ضامن را مسدود میکنند
ولی در کمال تاسف اقساط معوق کالن همچون اقیانوس آرام
در کمال آرامش بسر می برند!
••اگر آقای علی عسکری این قدر رزومه درخشانی در حوزه
مدیریت و برنامه ریزی و...داشته است ،پس در صدا و سیما
چه می کرد؟
•• چند روز پیش نوشتید اقــســاط وام مسکن بین  6تا
10میلیون است .می خواستیم ببینیم کدام کارمند یا حقوق
بگیر می تواند ثبت نام کند؟ در حالی که در بهترین حالت
حدود  6تا 7میلیون حقوق می گیرد.
••دولت ،مسکن و خودرو را گران کرده است و حاال از مردم
مالیات می خواهد .پاسخ گوی اصلی گران شدن این خانه ها
و خودروها دولت است .مردم که نقشی در گران شدن خانه و
خودرویی که در حال استفاده از آن هستند نداشته اند .این
گرانی ناشی از تورمی است که هیچ اراده ای برای کنترل آن
وجود ندارد .چرا مردم به خاطر گرانی که نقشی در آن نداشته
اند مالیات بپردازند؟ قیمت چنین خانه ها و خودروهایی با
تورم محاسبه میشود و بعد دولت می خواهد از قیمت تورمی
مالیات بگیرد!؟
••با تشکر فراوان از مدیر مسئول و دست اندرکاران رسانه
وزین ومردمی روزنامه خراسان که صدای مردم بی پناه وبدون
رسانه هستند  ،مردمی که انصافا گوشه ای از صدا وحرف
هایشان از طریق این روزنامه به سمع ونظر مسئوالن می رسد.
آرزوی بهترین ها برای این رسانه مردمی.
••ببینید خودروسازهای مان چقدر پررو هستند که در تصادف
 50خــودرو هیچ کدام کیسه هوای شان باز نشده اما همین
فرغون های خطرناک را به قیمت های  300 -400میلیون به
ما می فروشند و قرعه کشی میگذارند!
••خراسان عزیز ودوســت داشتنی هرچه می توانی بنویس
که جوانان برای ازدواج مشکل دارند ،خانه ندارند و اجاره ها
کمرشکن ووحشتناک است .شایدمشکل شان را حل کنند.

