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پول داغ و انتظارات تورمی مردم
آیا این پول داغ است که هم اکنون در دست مردم
است؟ یکی از موضوعات اساسی که در شرایط
فعلی ذهن افــراد جامعه را به خود درگیر کرده
است آن است که با نقدینگی خود چه کاری می
توانند انجام دهند تا از کاهش ارزش آن در آینده
جلوگیری شود؟ اما سوالی که در ابتدا باید به
آن پاسخ داد آن است که آیا کاهش ارزش پول
و افــزایــش سطح عمومی قیمت ها که موجب
داغ شدن پول دست مردم می شود تنها ناشی
از عوامل اقتصادی است یا این که بخشی از آن
مربوط به انتظارات غیر دقیق مــردم اســت؟ در
واقع اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی
قرار گرفته که مردم شاهد تالطم های شدید در
بازارهای سکه و ارز و روند صعودی سوال برانگیز
در بازار سرمایه هستند و از سوی دیگر دچار ابهام
جدی در پیش بینی روندهای آینده این بازارها
هستند که عدم انتشار آمار رسمی متناوب از سوی
بانک مرکزی به ابهامات در این خصوص دامن زده
است .در واقع یکی از ارکان ایجاد کننده تورم در
اقتصاد کشور ما معمو ًال رشد پایه پولی است اما
انتشار آمار گاه به گاه و آن هم به طور غیر رسمی
از سوی مقامات بانک مرکزی طی ماه های اخیر،
این ابهام را در ذهن تحلیل گران ممکن است به
وجود آورد که آمار افزایش پایه پولی ممکن است
بیش از آن چیزی باشد که توسط این مقامات
اعالم می شود و همین موضوع می تواند به شکل
گیری انتظارات تورمی در آحــاد مــردم منجر
شود.در واقع یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار
بر اقتصاد ،انتظارات مردم است که چنان چه به

درستی شکل نگیرد حتی ممکن است از بروز
آثار مثبت سیاست های اجرا شده توسط مقامات
پولی جلوگیری کند یا در شرایط خوش بینانه آن
ها را تقلیل دهد .در باره این موضوع ،باید اذعان
کرد که در شرایط فعلی ،یکی از اقدامات مثبتی
که به تازگی از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل
کسری بودجه در حال انجام است آن است که
بخشی از کسری بودجه دولت از مسیر غیر تورم
زا در حال تأمین است و آن فروش هفته ای  5هزار
میلیارد تومان اوراق قرضه دولت به بانک ها و
مؤسسات مالی غیر بانکی است .کاری که در دوره
های قبلی و حتی در شرایط حاد بودجه ای دولت،
به این شکل انجام نمی شده است .به هر حال این
سیاست چنان چه به درستی و به صورت پایدار
اجــرا شود قطع ًا اثــرات مثبت خود را بر اقتصاد
کشور از طریق کنترل تورم خواهد گذاشت ولی
اگر انتظارات تورمی مردم اصالح نشود و همچنان
پول نقد خود را یک دارایی داغ بدانند که ارزش
آن روز به روز در حال کاهش است ،بخش زیادی
از اثرات مثبت این سیاست پولی خنثی خواهد
شد.به منظور کنترل انتظارات تورمی و هدایت
آن در مسیر اهداف سیاست گذاران پولی ،باید
اطالع رسانی دقیق و به موقع از سیاست های
اجرا شده توسط بانک مرکزی در اختیار مردم و
تحلیل گران قرار گیرد .به طور مثال باید مشخص
شود در شرایط کنونی که دولت به شدت کسری
بودجه دارد ،چه بخشی از این کسری از طریق
استقراض از بانک مرکزی (مطابق با رویه معمول
همه دولت ها) و چه بخشی از آن از مسیر فروش
اوراق قرضه به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی (یا
همان عملیات بازار باز) در حال تأمین است .اگر
تحلیل گران و آحاد مردم به این درک برسند که
بانک مرکزی در حال اصالح رویه های پیشین
دولــت هــای فعلی و قبلی اســت و قصد دارد با
اصالح روند فعلی فروش اوراق قرضه دولت به
نهادهای مالی ،رویه ای پایدار برای تأمین کسری
بودجه دولــت ایجاد کند ،آن گاه فرض تــورم زا
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بــودن سیاست های پولی در حال اجــرا توسط
بانک مرکزی در اذهان کم رنگ تر می شود و خود
میتواند عامل کلیدی در اصالح انتظارات مردم
از آینده شود .اصالح انتظارات و همگرا شدن آن
با اهداف سیاست گذار یکی از عوامل کلیدی در
مؤثر واقع شدن به موقع سیاست ها و جلوگیری از
بروز بحران در دوره های بعدی است.
شکل گــیــری انــتــظــارات تــورمــی واق ــع بینانه
نیازمند پرهیز از تصمیم گیری های یک شبه و
صالحدیدی از سوی مقامات پولی است زیرا او ًال
اثرگذاری سیاست های پولی برخالف سیاست
های مالی بر اقتصاد بسیار سریع است و دوم ًا بازار
بهشدتبهتصمیمسازیهایپولیحساساست
و اثرات منفی این دست سیاست ها به دفعات در
دوره های مختلف نشان داده شده است .یک
تصمیم گیری غافلگیرانه می تواند واکنش بازار
را برانگیزد و چنان چه شکل گیری انتظارات به
دست دالالن و سفته بازان بیفتد ،مانعی بزرگ در
مسیر تحقق اهداف سیاست های اصالحی پولی
بانک مرکزی شکل می گیرد .در واقع کاری که
سیاست گذار باید انجام دهد خارج کردن کنترل
از دست دالالن در بازارهایی است که می تواند
اثــرات کلیدی بر سطح عمومی قیمت کاالها و
خدمات بگذارد و این مهم می تواند از طریق
سیاست های پولی مبتنی بر قاعده (و نه مبتنی بر
صالحدید) و همچنین ارائه آمار دقیق و به موقع
از سیاست های اجرایی توسط مقامات پولی از
طریق پایگاه های رسمی اتفاق بیفتد .البته این
موضوع به معنای انکار اثرات شوک های برون زا
بر اقتصاد ایران که بخشی از آن به تغییر مناسبات
سیاسی کشورمان در جهان و بخشی از آن به
بحران های غیر قابل پیش بینی (مانند بحران
کرونا) مربوط می شود نیست .بلکه به مفهوم آن
است که شاید بتوان قسمتی از انتظارات تورمی
غیر واقع بینانه ایجاد شده را که ناشی از عوامل
داخلی است ،برطرف کرد و از شدت گرفتن تورم
در ماه های آینده جلوگیری کرد.

با حضور وزیر ارشاد برگزار شد

رونمایی از سردیس سردار شهید سلیمانی درتاالر وحدت
آیین رونمایی از سردیس شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی روز گذشته بــا حضور وزیــر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و خــانــواده شهید
سلیمانی در تاالر وحدت تهران برگزار شد .به
گزارش خبرگزاری مهر ،در این مراسم ،سید
عباس صالحی طی سخنانی اظهار کرد :شهید

سلیمانی مردمی بود و مردمی
زیست .هر شخصی میتوانست
بــدون فاصله و حجاب ،دردش
را به ایشان بگوید و درمــان بگیرد.
شــهــیــد قــاســم ســلــیــمــانــی با
دف ــاع مــقــدس جــان گــرفــت و

امسال در چهلمین سالگرد دفاع
مــقــدس ،اولــیــن ســالــگــرد ایشان
اســـت .چهلمین ســالــگــرد دفــاع
مقدس فرصت خوبی اســت که با
نام این شهید بزرگوار ارتباط
معناداری بگیریم.

نماینده تهران:طرح سوال از روحانی به هیئت رئیسه مجلس رسید
عــلــی خــضــریــان از ارائـــــه طــــرح ســـــوال از
رئیسجمهور با موضوع مشکالت اقتصادی با
نزدیک به  ۲۰۰امضا خبرداد  .علی خضریان،
نماینده تهران در مجلس در حساب توئیتری
خود در این باره نوشت  :با توجه به نا به سامانی
های اقتصادی در بــازار ارز ،مسکن و خــودرو،
بی توجهی دولــت به بخش تولید ،انحراف در
زمینه هزینه کرد ارز  ۴۲۰۰تومانی و همچنین
اشتباهات دستگاه سیاست خارجی در برجام،
طــرح س ــوال از رئــیــس جمهور تقدیم هیئت
رئیسه مجلس شد .همچنین موسوی الرگانی

عضو هیئت رئیسه مجلس و یکی از طراحان
این طرح نیز گفت :موضوع از همگسیختگی
اوضــاع بــازار مسکن ،خــودرو و تــورم عجیب و
غریب و همچنین افزایش قیمت روزانــه طال و
مشکالت ارزی در کشور باعث شد تا ما طرح
ســـوال از رئیسجمهور را در مجلس کلید
بزنیم.به گــزارش فارس این سوال در  5محور
تدوین شده است .همزمان توکلی عضو مجمع
تشخیص در گفت وگو با نامه نیوز با بیان این
که در ایــن برهه از زمــان طــرح ســوال از رئیس
جمهور موضوعیت دارد چون رئیس جمهور

در حــال نــزدیــک کــردن کشور بــه لبه پرتگاه
است،تاکید کرد:با استیضاح رئیس جمهور
بیشتر موافق هستم.این موضوع در فضای
مجازی نیز واکنش هایی در پی داشت از جمله:
* خب خــدا رو شکر پس بالفاصله بعد انجام
س ــوال ،ب ــازار مسکن و خ ــودرو و تولید و همه
درد بی درمــان به بهترین حالت خــودش می
رس ــد! ولــمــون کــن بـــرادر ایــن نمایش هــا رو.
* خداقوت،تا باشه از این پرسش ها و البته با
امید اثرگذاری نهایی نه صرف درگیری لفظی
و سوال و جواب.

واکنش  2وزیر رژیم صهیونیستی به حادثه نطنز
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در پی حادثه
رخ داده در تاسیسات نطنز ادعاهایی را درباره
برنامه هستهای ایــران مطرح کرد .به گزارش
روزنــامــه صهیونیستی اورشلیم پست ،گابی
اشکنازی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی،
در پاسخ به سوالی درباره حادثه رخداده در نطنز،
هرگونه دخالت این رژیم در این حادثه را رد یا
تایید نکرد اما مدعی شد که این رژیم اقداماتی
را انجام میدهد تا آنچه را «تهدید ایران» بیان
کــرد ،متوقف کند .اشکنازی اظهار کــرد« :ما
اقداماتی انجام میدهیم که بهتر است ناگفته
بماند» .همچنین بنی گانتس وزیر جنگ رژیم

صهیونیستی در این خصوص گفت« :این رژیم
لزوما در حوادثی که طی روزهای اخیر در ایران
اتفاق افتاده است ،دست نــدارد» .وی در گفت
گو با رادیو ارتش اسرائیل و در پاسخ به سوالی
درباره دخالت این رژیم در انفجار اخیر یک سایت
هسته ای در ایران اظهار کرد« :هر حادثه ای که
در ایران رخ می دهد ،لزوما به معنای دخالت ما
در این حادثه نیست .گانتس ادعا کرد که تمام
آن سیستمها پیچیده و با محدودیتهای ایمنی
بسیار باالیی است و «مطمئن نیستم که آن ها
همیشه طرز نگهداری از آن ها را بدانند» .این
ادعاهای مسئوالن رژیم صهیونیستی در حالی

انتقادکمیسیونآییننامهمجلسازطرحاعتبار
تاجگردوندرصحنعلنی
سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس در حالی
از بررسی شدن اعتبارنامه منتخب گچساران
درصحن علنی مجلس خبر داد که سخنگوی
کمیسیون تــدویــن آیین نامه مجلس بــه رأی
گذاشتن اخطار علیرضا زاکانی را ناشی از نبود
تسلط کافی روی قانون و مقداری سلیقهای
توصیف کــرد .سمیه محمودی در گفت گو با
باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود :برای
نمایندگان تأیید شده دیگر هم صرف ًا گزارش
اعتبارنامه در صحن قرائت شد ،اما متأسفانه
مجلس یازدهم با آییننامه کاری ندارد .همکاران
ما تفسیرهایی از آییننامه دارند ،اما طبق قانون
باید گــزارش تأیید اعتبارنامه در صحن ارائــه
شــود .وی افــزود :اگر آییننامه اشکالی دارد،
باید اشکاالتش را برطرف کرد ولی تا زمان وجود
یک قانون ،باید بر اساس آن عمل کرد و با ارائه

طرح پیشنهاد آن از سوی نمایندگان ،الزم است
بر اســاس آییننامه وقــت ،پیش رفــت .نماینده
شهرضا گفت :بر اساس آییننامه داخلی ،چنان
که در روزهای گذشته برای اکثریت نمایندگان
اتفاق افتاد ،با تأیید اعتبارنامه نماینده در شعبه،
گزارش آن در صحن قرائت میشود و در صورت
رد اعتبارنامه ،کمیسیون تحقیق مستقیم مأمور
بررسی اعتبارنامه خواهد شد و نیازی هم به
مطرح شدن موضوع در صحن نیست .در همین
حال سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس گفت:
گــزارش کمیسیون تحقیق دربــاره اعتبارنامه
غالمرضاتاجگردوننمایندهگچساراندرمجلس
تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده
است .به گزارش تسنیم حجت ا ...فیروزی افزود:
احتما ًال روز چهارشنبه هفته جاری بررسی این
گزارش در دستور کار پارلمان خواهد بود.

مطرح است که به تازگی یک پایگاه خبری نزدیک
به شــورای عالی امنیت ملی به تل آویو هشدار
داد که این فضاسازیهای رسانهای «تبعاتی را
متوجه رژیم اسرائیل خواهد کرد».

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••نمی دانم یک کشور چقدر باید تورم داشته
باشد؟ شما نمی توانید سالی 200درصد
تورم داشته باشید اما حقوق را  20درصد
اضافه کنید .اگر با همین سیاست دولت
پیش بروید ظرف پنج سال فقر مطلق برمردم
حاکم می شود.
••چرا هر رئیس جمهوری که می آید در دوره
دومش فاتحه این کشور را می خواند؟ هنوز
یادمان نرفته دوســال آخر احمدی نژاد که
قیمت ها یک دفعه چند برابر شد! حاال هم
آقای روحانی کاری کرده که نفس مان باال
نمی آید! چرا کسی پاسخ گو نیست؟ اصال
در این کشور ،وظیفه یک مسئول چیست؟
•• اگر قرار باشد وضعیت مسکن و اجاره سر
وسامان بگیرد اول باید جلوی زیاده خواهی
بعضی امالکی ها گرفته شود .چون خارج از
تعرفه ،کمیسیون می گیرند وحتی حاضر به
دادن رسید دریافت کمیسیون هم نیستند!
چرا در برگه های قولنامه جایی برای ثبت
مبالغ دریافتی به عنوان کمیسیون در نظر
گرفته نمی شود؟
••ج ــواب کلیشه ای مسئولین حکومتی
در خصوص افزایش بی ضابطه گرانی ها
بــرای مــردم کامال عــادی شده است.به این
عبارت دقت کنید «:ما افزایش قیمت ها را
قبول نداریم زیرا غیر منطقی و غیر قانونی
است»اگر قبول ندارید پس چگونه است که
این افزایش قیمت ها اجرایی می شود؟
••من یک کــارگــرروزمــزد هستم 10 .روزه
کارنکردم .دیروز پسرم را بردم بیرون ،گفت
بابا بــرام ساندویچ بخر امــا پــول نداشتم.
حاضربودم همون جا خدا جونم رو بگیره!
•• سازمان نظام مهندسی باچه بــرآوردی
قیمت ساخت وساز را محاسبه کرده است.
ظاهرا این مهندسین گرامی کال ازقیمت ها
خبر ندارند.اگر بدون آهن و با کاه و گل هم
ساختمان بسازند بیشتر می شود .امیدوارم
همین برای باعث و بانی اش اتفاق بیفته.
••کمر بازنشستگان زیــر بــارتــورم وگرانی
شکسته اســت ولــی افــســوس از پیگیری

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمایندگان و دولتمردان!
•• اگر دفاع از احمدی نژاد جرم است ،مهم
نیست .بــگــذاریــد مــن مجرم بــاشــم .درود
براحمدی نژاد .او برای مردم کار می کرد نه
برای کسان دیگر.
•• چــطــوریــه کــه همین یــکــی دومــــاه پیش
تلویزیون و همه مسئولین می گفتند ماسک
اصال مهم نیست اما االن چپ و راست همه
گیر داده اند که ماسک بزنید؟
•• باچشم گریان ازخدا خواستم یه رحمی به
دل این بنده ها بکنه .از دست مشکالت دارم
له ودیوانه می شم .کاش یکی پیدا بشه و کمکم
کنه .ای بنده ها به من معلول کمک کنید
•• یک مسئول باید چه کــار کند که آقایان
تشخیص بدهند چنین فردی برای ریاست
و مدیریت مناسب نیست؟ در همین دو سه
سال اخیر پول ملی از یک پر کاه هم بی ارزش
تر شده است .تورمی که به قول آقایان -30
 40درصد است  400-300افزایش داشته
است ،طال  20برابر شده است و !...احتماال
آقایان فکر می کنند چون هنوز زنده ایم پس
مسئولین موفقیت زیادی داشته اند.
••چــرا سهام عــدالــت افـــرادی کــه مدیریت
مستقیم راانتخاب کرده اند،درسبد دارایی
ایشان قرارنمی گیرد تابتوانند برنامه ریزی
الزم را داشته باشند؟
•• تو رو خدا آقای استاندار به دادمون برس.
چرا این قدر با بخشنامه های شما سلیقه
ای برخورد می شه؟ اداره ما دستورالعمل
دورکــاری شما رو حتی اطالع رسانی نمی
کنه چه برسه به اجــرا کــردن .جون بچه ام
درخطره .لطفا کاری کنید.
••شرکت گاز ،مصوبات ستاد کرونای استان
برای دورکاری را اجرایی نمی کنه و میگه از
تهران نامه محرمانه داره که دورکاری فقط
من کارمند که
شامل حال مدیران می شودِ .
بچه کوچک دارم چه گناهی کرده ام؟ تو رو
خدا این مصوبه ناعادالنه رو پیگیری کنید.
•• قیمت ها  10برابر می شود ،می پرسیم چرا
حقوق کارگر ر ا زیاد نمی کنید؟ می گویند

نمابر05137009129 :

اگر حقوق را زیــاد کنیم خیلی از کارگرها
بیکار میشوند .ما هم راضی می شویم که
در بدبختی بیشتر زندگی کنیم و به یک لقمه
بخور و بمیر هم راضی می شویم!
•• اصلیترین نشانه کم رنــگ شــدن عشق
که در صفحه خانواده دربارهاش نوشتهاید،
صحبت نکردن با همسر است که در مطلب
به آن اشاره نشده است.
•• آقای قالیباف برای استرداد سپرده های
بلوکه شده ام در بانک قوامین تاحاال هیچ
یــک از مسئوالن کــاری انــجــام ن ــداده انــد.
تقاضامندم شما ورود کنید .شاید ما به حق
مان برسیم.
••لطفا ماسک بزنید! بااین شرایط اوضاع
کسب وکار روز به روز بدتر خواهد شد.بعضی
ها انگار اصال نمیفهمند یا خودشان را به
نفهمی زده اند .یک ماسک ساده گره خیلی
از مشکالت را باز می کند.

جوابیه سازمان خصوصی سازی

با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم
در اردیبهشت  99با عنوان «چرا من که با
پنج سر عائله کارگرم و یک بچه فلج مغزی
شدید دارم نباید سهام عدالت داشته باشم
و »...به استحضار می رساند:توزیع سهام
عدالت بین مشموالن طبق دستورالعمل ها
و مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل
« »44قانون اساسی و در مهلت زمانی معین
بین گروه های هدف در سراسر کشور صورت
گرفته و فرایند شناسایی و تایید نهایی آن
ها از سوی سازمان ها ،نهادهای حمایتی و
مراجع ذی ربط بوده است .در حال حاضر
با توجه به نبود ظرفیت قانونی و سهام قابل
توزیع ،ثبت نام و توزیع سهام عدالت به افراد
و گــروه هــای جدید میسر نیست .بدیهی
است در صورت اخذ تصمیم مبنی بر ثبت
نام و واگــذاری سهام جدید به افراد و گروه
های جامانده ،مراتب به نحو مقتضی اطالع
رسانی خواهد شد.

