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خشم مجدد ترامپ
ازفدرال رزرو

...
اخبار

تعریف ابزارجدید مدیریت پول
و نقدینگی در بودجه 98

اجازه «عملیات بازارباز»
به بانک مرکزی

در تبصره  5ماده واحده بودجه سال  98که به
موضوع انتشار اوراق و اسناد خزانه اختصاص
دارد ،بانک مرکزی بــرای اولین بــار ،اجازه
انجام عملیات بــازار بــاز را گرفته اســت .به
گزارش خراسان ،عملیات بازار باز(Open
 )market operationبه فرایند خرید و
فــروش دارایــی هــای بخش عمومی (اوراق
قرضهدولتیوبانکمرکزی)بهمنظورکاهش
یا افزایش میزان نقدینگی موجود در بازار
گفته می شود .معموال در کشورهای صنعتی،
بانک مرکزی با خرید و فروش به موقع اوراق
قرضه ،از طریق ایجاد تغییر در متغیرهای
پولی (پایه پولی و نقدینگی) نرخ سود و در
نهایت تولید و تورم را کنترل می کند اما این
ابزار در اقتصاد ایران تاکنون مورد استفاده
قرارنگرفتهاست.البتهطیفیازاقتصاددانان
( به ویژه لیبرال ها و نئوکالسیک ها) مخالف
ایــن نــوع دخالت دولــت و بانک مرکزی در
بازار هستند.در این باره خبرگزاری فارس
در گزارشی ضمن حمایت از ایــن موضوع
نوشت :آن چه برای اقتصاد امروز ایران بسیار
حائز اهمیت است ،کنترل اضافه برداشت
بانکهاست و عملیات بازار باز میتواند تا حد
زیادی این پدیده مخرب برای اقتصاد ایران و
سیستم بانکی را کنترل کند .این خبرگزاری
ضمناشارهبهسیاستکنترلپایهپولیکهدر
پنج سال گذشته موردتاکید بود ،این سیاست
غلط را ناشی از تفکرات نیلی مشاور ارشد
سابق اقتصادی رئیس جمهور و بی توجهی
وی به درون زایی پول و ابزارهای درون زای
کنترل نقدینگی دانسته است.
بر اساس این گزارش ،این سیاست میتواند
تحولی اساسی در نظام سیاستگذاری
پولی ایجاد کند.به گزارش فارس ،خبرها
حاکی است این پیشنهاد (عملیات بازار باز)
مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته و به
دولت ارائه شده است .به همین منظور در
بند «م» تبصره  5الیحه بودجه سال  ۹۸به
بانک مرکزی اجازه داده شده است که برای
اجــرای سیاست پولی و مدیریت نر خهای
سود و کنترل تورم ،عملیات بازار باز و خرید
و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره دولت
و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه
برداشت بانکها یا اعطای خط اعتباری را
انجامدهــد .همچنین در جزء یک این بند
آمده است :بانک مرکزی صرف ًا مجاز به خرید
و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره دولت
و بانک مرکزی ،در بازار ثانویه با قیمتهای
کشف شده در بازار مزبور است.

آمار نوبخت از بحران صندوق های
بازنشستگی
وابستگی  81هزار میلیاردی
صندوق های بازنشستگی به بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید
بر ضــرورت اصالح ساختاری برای کاهش
مــصــارف بــودجــه گفت :کمکهای دولــت
بــه صــنــدو قهــای بازنشستگی کــه پیشتر
 ۲۳هــزار میلیارد تومان بــود به  ۸۱هزار
میلیارد تومان افزایش یافته است.به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،نوبخت در گفتوگوی
ویــژه خبری سه شنبه شــب ،افــزود :رئیس
جمهور در مجلس بــه ســازمــان بــرنــامــه و
بودجه ماموریت دادنــد اسامی دستگاه ها
و نها دهایی را که از معافیتهای  ۵۰هزار
میلیارد تومانی برخوردار میشوند اعالم
کند این درحالی است که  ۹۳۴هزار میلیارد
تومان یارانه پنهان و  ۵۰هزار میلیارد تومان
معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.وی با
تاکید بر ضــرورت اصــاح ساختاری برای
کاهش مصارف بودجه گفت :کمکهای
دولت به صندوقهای بازنشستگی که پیشتر
 ۲۳هزار میلیارد تومان بود ۸۱ ،هزار میلیارد
تومان افــزایــش یافته اس ــت.وی اف ــزود :به
طــور متوسط قیمت هر لیتر بنزین  ۵۲تا
 ۵۴سنت است و ما در حد  ۱۲سنت عمل
میکنیم ،حاملهای انــرژی از امــوال ملت
است و توسط قاچاقچیان با لوله کشی یا از
زیر آب به کشورهای همسایه میرود و در آن
جا گرانتر به فروش میرسد ،پس این حرف
مــردم درســت اســت که میگویند اگــر قرار
است با قیمت منطقهای بنزین ما را حساب
کنید حقوق هم باید به همان صورت حساب
شود و باید آن را بپذیریم.

ترامپ مجدد خشــم خود از فــدرالرزرو (بانــک مرکزی آمریــکا) را ابراز کــرد و گفت :این بانــک نرخ بهره را خیلی ســریع بــاال میبرد .به
گزارش رویترز ،در هفتههای اخیر سهام آمریکا با نگرانی از رشد اقتصادی ضعیف ،به شدت سقوط کرد ه است .ترامپ به صراحت فدرالرزرو
را مقصر اصلی این اتفاق دانسته و گزارش ها حاکی از آن است که وی تا مذاکره برای اخراج رئیس فدرالرزرو هم پیش رفته است.
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شاخص

یارانه هنگفتی که به جیب ثروتمندان می رود

رمزگشایی از یارانه پنهان ۹۰۰هزار میلیاردی
اگر چه پیشتر کارشناسان ،به صورت
جسته و گریخته میزان یارانه پنهان در
کشور را محاسبه و اعالم می کردند،
امــا تصریح رئیس ســازمــان برنامه و
بودجه و متعاقب ًا رئیس جمهور مبنی
بر پرداخت بیش از  900هزار میلیارد
تومان یارانه پنهان در سال ،بار دیگر،
توجه ها را به این مسئله جلب کرد .چرا
که این رقم ،در صورتی که آن را نقدی
فرض کنیم ،به معنای پرداخت ماهانه
 900هزار تومان به هر ایرانی است .با
این حال این سوال کلی مطرح است
که چرا میزان یارانه ها در اقتصاد ایران
این قدر باالست و این موضوع چه آثار و
تبعاتی به همراه دارد؟
▪پیدا و پنهان یارانه ها

یارانه ها از لحاظ نوع پرداخت عمدت ًا
به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم
بندی می شوند .یارانه آشکار به طور
کلی مبالغ و کمک های مالی است
که دولــت به طور مستقیم (نقدی یا
کاالیی) به اقشار محروم می دهد.
به عنوان مثال ،دولت در سال های



اخیر ،ساالنه بیش از  42هزار میلیارد
تومان یــارانــه نقدی به  78میلیون
ایرانی می دهد.اما یارانه های پنهان،
غیر ملموس تر هستند .در خصوص
حامل های انــرژی ،معمو ًال نرخ های
صادراتی یا جهانی وجود دارند که از
قیمت های یارانه ای این کاالها بیشتر
هستند.به عنوان مثال برای بنزین ،در
صورتی که نرخ های منطقه ای (فوب
خلیج فــارس) را مــاک قــرار دهیم،
قیمت هر لیتر بنزین حــدود  52تا
 54سنت است که با نرخ ارز حدود
 10هزار تومان ،بیش از  5هزار تومان
مــیشــود .در حــالــی کــه مالحظات
تورمی ،حمایت از اقشار محروم و ...
مانع از افزایش قیمت بنزین در این
سطح اســت ،بنابراین باید گفت که
دولت بابت هر لیتر بنزین در شرایط
کنونی حــدود  4200تومان یارانه
پنهان به مصرف کنندگان می پردازد.
همین مسئله هــم منجر بــه توجیه
پذیری و جذابیت قاچاق بنزین در سال
های اخیر شده است .به گونه ای که
روزانه  10تا  15میلیون لیتر (معادل

ماه های گذشته ،میزان این نوع یارانه
ها در اقتصاد ایران را به طرز بی سابقه
ای افزایش داده است .به گفته نوبخت
رئیس ســازمــان برنامه و بودجه هم
اینک ساالنه  934هزار میلیارد تومان
یارانه پنهان در کشور توزیع می شود.
▪مصیبت عــظــمــای تــوزیــع غیر
عادالنه یارانه های پنهان

حــدود  10تا  15درصــد کل مصرف
روزانه) ،بنزین از کشور به خارج قاچاق
می شود .وضعیت حامل های انرژی
دیگر مانند برق نیز چنین اســت .به
عنوان مثال هم اینک قیمت تمام شده
تولید هر کیلووات ساعت برق بیش از
 110تومان است .در حالی که به طور
متوسط تنها  60تومان از مشترکان
دریافت می شود .بدین ترتیب دولت
به ازای هر کیلووات ساعت ،بیش از
 50تومان یارانه بــرق به مشترکان

...

بانک مرکزی



ارائه می کند.مثال دیگر ،یارانه ارزی
است که شامل توزیع  14میلیارد دالر
با نرخ ارز  4200تومان برای واردات
کاالهای اساسی است.این ها تنها
بخشی از یارانه های مستقیم و غیر
مستقیمی بود که دولت پرخرج ،در
اقتصاد بزرگ ایــران توزیع می کند.
بدیهی است وابستگی محاسبه یارانه
پنهان کاالهایی مانند حامل های
انرژی و کاالهای اساسی وارداتی به
قیمت ارز و نیز افزایش قیمت ارز در

غیر از مــیــزان بـــاالی یــارانــه پنهان
توزیعی ،چگونگی توزیع آن نیز از دیگر
مسائل و مصائب اقتصاد کشور به شمار
می رود .هم اینک برخی محاسبات
حاکی از ایــن اســت که ثروتمندان و
دهک های درآمدی باالتر ،به مراتب
به میزان بیشتری از این نوع یارانه ها
بهره مند می شوند .یک نمونه ساده
آن یارانه بنزین است که طبیعی است
خانوارهایی که خودرو ندارند ،از این
یارانه ها نمی توانند استفاده کنند .از
سوی دیگر ،خانوارهای با درآمد باالتر،
حساسیت کمتری درباره صرفه جویی
سوخت و استفاده از وسایل حمل و نقل
عمومی دارند.

...
نفت

عقبگرد رشد اقتصادی
به محدوده صفر
طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت
تولید در اقتصاد در نیمه اول امسال که
دیروز منتشر شد ،رشد اقتصاد کشور به
 0.4درصــد رسیده اســت .رشد بدون
نفت نیز نزدیک به صفر و  0.3درصد
محاسبه و اعالم شده است .بین بخش
های مختلف اقتصادی نیز کشاورزی
و صنعت افت قابل توجهی داشته اند
اما رشد  2.3درصدی خدمات ،مانع از
منفی شدن رشد کل اقتصاد شد.

...

بازار خبر
تقویت  ۱۴۹۳واحدی شاخص
کل بورس
فارس  -دیروز سه گروه بانک ،پتروشیمی
و خودرو در کانون توجه معاملهگران بورس
تهران بودند ،در حالی که کلیت معامالت
روی مــدار تعادل حرکت میکرد .ارزش
معامالت دیــروز بــازار سهام نیز به ۱۱۲۲
میلیارد تومان رسید.

جرایم سنگین بانک مرکزی علیه بانک های متخلف از نرخ سود

مجوز فروش 100درصد ریالی  3میلیون بشکه نفت صادر شد

سقف واردات با کارتهای
بازرگانی فاقد رتبهبندی

دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از تنبیهات سفت و سخت بانک مرکزی علیه
بانک هایی خبر داد که سود باالتر از نرخ مصوب پرداخت می کنند .جمشیدی در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :تخلف برخی بانکها کار را به جایی رساند که بانک مرکزی درباره این تخلفات
هشدار جدی داد و تاکید کرد که اگر بانکها از این نرخ عبور کنند ،با جدیت با آنها برخورد
میشود .وی با اشاره به جریمههای متفاوت برای تخلفات در سود سپردههای بلندمدت ،تصریح
کرد :بر اساس مقررات بانک مرکزی ،عبور از سود  ۱۵درصد برای سپردههای بلندمدت یک نوع
جریمه ،عبور از  ۱۸درصد جریمههای سنگینتر و عبور از  ۲۰درصد براساس قانون جریمههایی
دارد که در صورت اجرا بانکها و مدیران آنها را پشیمان خواهد کرد ،تعطیلی و ادغام این بانکها
نیز بخشی از این جریمهها به شمار میروند.

بیش از یک ماه از آخرین عرضه نفت خام در بورس که در دو مرحله صورت گرفت ،میگذرد و آخرین
اخبار حاکی است که احتماال هفته آینده بورس برای بار سوم ،میزبان نفت خام میشود .وزیر
نفت ،با اعالم اینکه شاید هفته آینده عرضه مرحله سوم نفت در بورس رخ دهد ،به خبرگزاری خانه
ملت گفته است :خریداران نفت در بورس توانستهاند طالی سیاه را صادر کنند و مشکلی در این
زمینه وجود نداشته است .وی با بیان اینکه به زودی اطالعیهای درباره مرحله سوم فروش نفت
در بورس صادر میشود که شاید هفته آینده این عرضه رخ دهد ،افزود :در این زمینه مجوز الزم از
سران سه قوه دریافت شده که سه میلیون بشکه نفت در بورس بهصورت  100درصد ریالی با ارز
سنا به فروش برسد.پیش از این طی دو نوبت عرضه نفت در بورس ،یک میلیون بشکه نفت خام از
طریق بازار سرمایه فروخته شد.

مــهــر  -مــعــاون اول رئــی ـسجــمــهــور ،در
بخشنامهای سقف واردات برای کارتهای
بازرگانیفاقدرتبهبندیراتعیینکرد.براین
اساس سقف ارزشی واردات برای دریافت
کنندگان کارت بازرگانی طبق رتبه بندی
اعتباریسامانهیکپارچهاعتبارسنجیورتبه
بندی اعتباری تعیین میشود .در صورت
نبود امکان رتبه بندی این سقف در سال اول
 ۵۰۰هزار دالر خواهد بود.

حذف دالر از مبادالت چین
و روسیه به تعویق افتاد

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت برای رفع مشکالت اقتصادی ۱۰بارکلمه «باید» را تکرارکرد

بایدهای روحانی
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت،
به تشریح اهداف کالن الیحه بودجه 98پرداخت
و چندین بار از کلمه «باید» استفاده کرد که 10
مورد آن به طور مستقیم مربوط به اقتصاد بود و
خواستار انجام اصالحات اساسی در بخش های
مختلف اقتصاد ایــران از جمله نظام یارانه ای،
بانک ها و نظارت بر قیمت ها شده بود .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،مشروح
بایدهای روحانی به شرح زیر است:
*امروز باید در اقتصاد راهی را در پیش بگیریم که
با زلزله تحریم و فشار دشمنان ،آسیبی نبیند و در
این زمینه هر آن چه الزم باشد در دولت و دیگر قوا
و شورای هماهنگی ،تصمیمگیری خواهیم کرد.
*باید تالش کنیم که رنج مردم در فشار تحریم
کاسته شود.
*باید تالش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار
مردم قرار میگیرد ،کاهش یابد و در حد الزم
کنترل صـــورت بگیرد و در ایــن زمینه همه
دستگاهها از جمله ستاد تنظیم بازار و سازمان
تعزیرات فعال تر باشند.

*دولت در بخش آب ،برق ،نفت ،بنزین ،گازوئیل،
خدمات آموزشی و بهداشتی ،یارانههای بسیار
باالیی پرداخت میکند و قصد نــدارد آن ها را
حــذف کند 900 .هــزار میلیارد تومان مبلغ
یارانههاست و سال آینده برای کاالهای اساسی
 60هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهیم
کرد ،البته باید در بلندمدت به گونهای مدیریت
شود که یارانهها به صورت حساب شده و هدفمند
پرداخت شود.
*یارانه همیشه باید پرداخت شود ،منتها باید این
یارانهها ،هدفمند ،مشروط و موقت باشند.
*مردم باید با دیدن اقدامات و خدماتی که در
کشور انجام میشود ،احساس امید به آینده و
نشاط داشته باشند.
*روحــانــی با تاکید بر ایــن که باید در سیاست
خارجی گا مهای مهمی برداشته شود ،اظهار
کــرد :در این زمینه همه وزارتخانههایی که از
ارتباط و تبادالت خارجی برخوردار هستند ،باید
وارد عرصه شوند و روابط خارجی را هر چه بیشتر
گسترش دهند.

*در شرایط فعلی باید اولویت را به برقراری روابط
نزدیک و راهبردی با همسایگان بدهیم .در این
زمینه ظرفیتهای خوبی وجود دارد و اگر روابط
صمیمی و گسترد های با کشورهای همسایه
برقرار کنیم به راحتی میتوانیم از مشکالت
عبور کنیم.
*در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی باید تالشها را مضاعف و ارتباطات خود
را صمیمیتر کنیم.
*دولت سهام و مالکیتهای فراوانی در اختیار
دارد که باید به مردم واگذار شود و در این زمینه

بانکها و وزارتخانههای مختلف باید پیشقدم
باشند.
*رئــیــس جمهور همچنین حــادثــه واژگــونــی
اتوبوس در واحد مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه
آزاد اسالمی را بسیار دلخراش و متأثرکننده
توصیف کــرد و گــفــت :ایــن گــونــه مسائل از
موضوعاتی است که حتم ًا باید مورد رسیدگی
قــرار بگیرد و نباید بگذاریم چنین حوادثی
تکرار شــود.آن هایی که در این حادثه قصور و
تقصیری داشتند باید مشخص شوند و به مردم
اعالم شود.

نبض بازار ارز بار دیگر در دست بانک مرکزی
اگرچه دالالن دو روز پیش با پایان یافتن معامالت
رسمی ارز در صرافیهای بانکی،تالش کردند
نرخ را افزایش دهند ،اما سکان بازار بار دیگر
در دست بانک مرکزی قرار گرفت و نرخ های
بازار نیز از تب و تاب افتاد.به گزارش مهر ،پایان
معامالت روز سه شنبه بازار ارز با حضور دالالن
و تالش آن ها برای ساختن یک جو غیرمنطقی
به منظور باال بردن نرخ ،همراه شد .برهمین
اس ــاس ،دالر تــا مــرز ورود بــه کــانــال  ۱۲هــزار

صادرات نساجی  40درصد
افزایش یافت
ایرنا  -مدیرکل دفتر صنایع نساجی و
پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) با اشاره به رشد 2درصد تولید و40
درصد صادرات نساجی به خارج از کشور در
سال  1397گفت :هم اکنون هفت هزار و
 900واحد نساجی با  260هزار نفر در این
بخش از صنعت کشور فعالیت دارند .

بزرگ ترین سایت تولید گاز شیل
چین راه اندازی شد

روند صعودی قیمت ارزمتوقف شد
تومان هم بــاال رفــت و خوشبختانه با دخالت
بازارساز ،نرخ در معامالت شبانه ،حتی در بازار
هرات که هنوز مرجعی برای فعالیت دالالن در
بازار ارز ایران است ،کاهش یافت.
به تبع ،آن گونه که فعاالن غیررسمی بازار ارز
میگویند در اتاقهای معامالتی نیز نرخ کاهش
یافت و همین موضوع ،بار دیگر به دالالن نشان
داد که سکان بــازار در دست بــازارســاز است و
آن ها برای باالبردن نرخ ارز جایی برای مانور

ایسنا -وزیرداراییروسیهاعالمکردامضای
موافقتنامه جایگزینی روبل و یوان به جای
دالر در مبادالت دوجانبه بین چین و روسیه
به تعویق افتاده است .به گزارش اسپوتنیک،
ماه گذشته مدیر بانک توسعه دولتی روسیه
گفته بود چین و روسیه تا پیش از پایان امسال
توافقنامه ای برای جایگزینی دالر با روبل
و یــوان در مبادالت تجاری دوجانبه امضا
خواهند کــرد امــا آنتوان سیلوانوف ،وزیر
دارایــی روسیه گفت :این دو کشور تصمیم
گرفته اند تا زمان کاهش بیشتر وابستگی
اقتصادی خود به دالر ،امضای این موافقت
نامه را به تعویق بیندازند.

ندارند .یک مقام مسئول در بانک مرکزی در
گفت و گو با مهر اظهار کرد :صرافیهای بانکی
با توجه به ورود بانک مرکزی  ،حتما هدایتگر بازار
خواهند بود و البته جای نگرانی از بابت تزریق و
هدایت بازار ارز وجود ندارد.
در این میان باید توجه داشت که دالالن جای
مانور زیادی در بازار ارز ندارند.وی افزود :دالالن
به دنبال این هستند که قیمت ارز مجدد ،روند
افزایشی به خود بگیرد ،اما حضور بانک مرکزی

در بــازار پررنگ خواهد بود و اجــازه جهش در
نرخ نمیدهد .به هر حال بخشی از روند بازار
برای افزایش تقاضا به دلیل تسویه حساب های
خارجی پایان سال میالدی طبیعی است ولی
جای نگرانی وجود ندارد .در همین حال تسنیم
نیز اعالم کرد :با وجود کاهش قیمت ها در بازار،
هنوز برخی کانال های تلگرامی بر طبل گرانی
می کوبند و اصرار دارند که قیمت واقعی در بازار
خیلی باالست.

ایرنا -چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ
جهان با هدف تامین بخشی از انرژی مورد
نیاز خود ،بزرگترین پایگاه تولید گاز شیل
خود را روز چهارشنبه در استان 'سیچوان'
راه انــدازی کــرد .به گــزارش روزنامه خلق
چین ،این مرکز با تولید روزانه  20میلیون
و  110هــزار متر مکعب گــاز ،حــدود 4.2
درصد از کل تولید چین را به خود اختصاص
داده است .چین از نظر میزان ذخیره گاز
شیل در مقام نخست جهان قرار دارد اما با
توجه به جغرافیای پیچیده میادین گاز شیل،
استخراج آن با مشکالتی روبه روست.

