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 3ضرورت اصالح قانون بانک
مرکزی در جنگ با تورم
اصالح قانون بانک مرکزی در شرایطی در مجلس
جدی تر شده که شاید به جرئت بتوان گفت بخش
بزرگی از مصیبت های کنونی معیشت مردم و
کشور ناشی از ناکارآمدی همین قانون فعلی
است .چگونه؟ آمارهایی را که دیروز اقتصاددانان
مجلس اشاره کردند ،یک بار مرور می کنیم .طبق
گفته های حسین زاده بحرینی نماینده مردم
مشهد و طراح اصلی این طرح ،رشد اقتصادی
کشور در شرایطی از سال  80تا  36 ،99درصد
بوده که رشد نقدینگی در این مدت به  10هزار
و  250درصــد رسیده اســت! ایــن یعنی برای
ثابت ماندن تورم ،مثال به جای افزایش معقول
یک درصــد نقدینگی به ازای یک درصــد رشد
اقتصادی ،نقدینگی  285درصــد رشد کرده
است! همین جمله کافی است که «مقصر اصلی»
تورم بی ضابطه در کشور را نه عواملی مثل نرخ
ارز بلکه «نظام بانکی» بدانیم .تورمی که عالوه بر
رشد قیمت ها ،نسبت قیمت ها را هم به هم زده و
به عنوان مثال کار را به جایی رسانده که هم اینک
خرید مسکن برخالف سال های گذشته ،حتی
دیگر جزوآرزوهای برخی هم نیست.
حــال ایــن ســـوال مــطــرح مــی شــود کــه بــه طور
مشخص،اصالحقانونبانکمرکزیچهرابطهای
با درمان تورم در اقتصاد ایران دارد؟ بخش عمده
ای از پاسخ به این سوال با توجه به تاثیر سه نهاد
مهم دولت ،بانک ها و صندوق های بازنشستگی

در اقتصاد ایران قابل تبیین است.
در حوزه دولت ،واقعیت آن است که تا همین چند
سال پیش درآمدهای نفتی موجب می شد تا به
کسری بودجه دولت کمتر توجه شود .این کسری
بودجه با افت درآمدهای نفتی پر رنگ تر شد و هم
اینک هم پیش بینی می شود در سال جاری به
 350هزار میلیارد تومان برسد .بررسی ها نشان
می دهد یکی از راه های مهم تامین کسری بودجه
دولتالاقلتاسالهایاخیر،استقراضمستقیم
از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم از آن با
تسهیالت تکلیفی به بانک ها بوده است .پدیده
ای که در نهایت با نفوذ و تسلط دولت به نظام
بانکی ،منجر به افزایش رشد پایه پولی در اقتصاد
و تورم می شود.
در ضلع دیگر مثلث رشد نقدینگی ،صندوق های
بازنشستگی قرار دارند که در فضای ناکارآمد
سرمایه گــذاری این صندوق ها ،بی انضباطی
مالی یا تکالیف دولت و مجلس به این صندوق ها
دچار کسری منابع شده اند .کسری که موجب
تخصیص چند ده هزار میلیارد تومانی بودجه
در سال های جاری به این صندوق ها شده و به
نظر می رسد از منظر کسری بودجه مجدد دست
درازی مستقیم یا غیر مستقیم دولت به جیب
منابع بانک مرکزی یعنی افزایش نقدینگی یا
استقراض از مردم را سبب خواهد شد.
اما در محور سوم رشد نقدینگی ،بانک ها قرار
دارند .امروزه ثابت شده است که بانک ها حتی
بر خالف قواعد کالسیک اقتصاد که عموم ًا در
دانشگاه ها تا همین اواخر تدریس می شد ،می
توانند بدون اتکا به سپرده های بانکی هم پول
خلق کنند .این خلق پول به تازگی با توجه به
بحران کرونا سر به عصیان نیز نهاده است به
طــوری که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته
به  40درصــد رسید که در بیش از چهار دهه
گذشته بی سابقه اســت .بررسی ها نشان می
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دهد دو مسیر مهم خلق پول بانک ها (غیر از
استقراض غیر مستقیم دولت) که با ورود بانک
های خصوصی به سپهر بانکی کشور تشدید شده
و انحراف های بزرگ نظام بانکی از اهداف خود
را رقم زده است ،عبارتند از :اعطای بی ضابطه
تسهیالت بــدون در نظر گرفتن حد اعتباری
اشخاص و اعطای تسهیالت به مقاصد غیر مولد
در اقتصاد.
با توجه به سه مورد فوق که می توان آن را سه ضلع
مهم مثلث ایجاد نقدینگی در کشور دانست،
باید گفت که اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزی
موجب شده تا دو مسیر اول رشد نقدینگی ایجاد
شود به خصوص این که بانک مرکزی تاکنون
زیر سایه شورای پول و اعتبار قرار داشته است.
شورایی که اگر نگوییم وزن دولت در آن سنگینی
می کند ،باید گفت وزن فنی بانک مرکزی در آن
زیاد نیست .در خصوص محور سوم نیز ناتوانی
بانک مرکزی برای مقابله موثر با موسسات مالی
متخلف که منجر به خلق بی ضابطه پــول می
شوند ،بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی و
نهایت ًاتورمبامحدودیتمواجهکردهاست.بخشی
از این ناتوانی به بسته بودن دست بانک مرکزی
برایمقابلهباموسساتغیرمجازوبخشیدیگربه
نبود سازو کارهای نظارتی این بانک برمی گردد.
بنابراین بــازکــردن دســت بانک مرکزی از بند
اعمال نفوذ دولت و تیز کردن تیغ نظارتی آن از
اوجب واجبات اقتصاد ایران در شرایط کنونی به
شمار می رود .در این خصوص حرکت آغاز شده
در مجلس که ناظر به موارد فوق ،به تعریف نقش
جدید برای ارکان بانک مرکزی می پردازد ،می
تواند سرمنشا تحولی اساسی و مثبت در اقتصاد
ایران باشد .هر چند هم اینک نقدهایی به این
طرح وارد است که می بایست به دلیل حساسیت
بسیار زی ــاد مــوضــوع ،بــه دقــت در کمیسیون
اقتصادی راجع به آن تدبیری اندیشیده شود.

تقدیر بیش از  240نماینده مجلس از اقدام وحدت آفرین قالیباف
رئیس مجلس با تاکید بر این که تعداد زیاد نامزدها
نــشــان م ـیدهــد طیف هــای مختلف سیاسی،
اختیارات رئیس جمهور را کافی میدانند ،به نامزد
های انتخاباتی توصیه کرد از تخریب یکدیگر و طرح
ادعاهای غیر منصفانه علیه رقیبان بپرهیزند.
قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست
علنی روز گذشته بهارستان ،با اشــاره به این که
امید آفرینی راهی برای افزایش مشارکت است،
از نامزد های انتخاباتی خواست از بی اخالقی و
تخریب یکدیگر بپرهیزند« :نامزدهای محترم این
دوره از انتخابات و حامیان آن ها باید با اهتمامی

بیشتر از دورههای گذشته در رعایت موازین شرعی
و اخالقی از تخریب یکدیگر و طرح ادعاهای غیر
منصفانه علیه رقیبان با جدیت بپرهیزند چرا که
این گونه اقدامات در نهایت باعث سیا هنمایی
وضعیت کشور می شود و مردم را به غلط از آینده
پیشروی کشور ناامید میکند ».همچنین روز
گذشته ،بیش از  240نفر از نمایندگان مجلس در
بیانیه ای از اقدام قالیباف برای کاندیدا نشدن و
تمسک به راهبرد «وحدت جریانی» تقدیر کردند.
دربخشی از این بیانیه آمده است :اقدام قالیباف در
پایبندی به عهد خود برای وحدت جریانی در جبهه

انقالب ،با وجود آن که براساس نظرسنجیهای
معتبر ،تخریبها و تهمتها ،دیگر بر محبوبیت وی
تاثیرمنفینداشتبلکهبرعکسبهمروربرتوانرای
آوری وی دربرابر کاندیداهای جریان مقابل افزوده
میشد،یکباردیگرروحیهجهادییکرزمندهرابه
رخکشید.عرصهانتخاباتامسال،نیازبهرفتارهای
مومنانه از نوع چنین اقداماتی دارد و همین جا از
همه نامزدهای جریان انقالب دعوت میکنیم با
تمسک به این راهبرد مهم و پیروزی ساز و با اقدام
انقالبی زمینهساز پیروزی قاطع نامزد مورد اجماع
جبهه انقالب شوند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••بهسالمتینزدیکانتخاباتمیشیمورنگ
بندی شهرهای کشور داره آبی می شه ،بورس
سبز می شه ،دالر کاهش پیدا می کنه و همه
چیز آروم و ما همه خوشبختیم! البته طبق
معمول این اتفاقات فقط تا صبح روز بعد از
انتخابات دوام داره!
••ما تنها برنامه ای که برای تابستون ریختیم
و عملی می شه ،خوابیدن زیر باد کولره و گر
نه با این کرونا و کمبود واکسن و بی پولی و
اوضاع داغان اقتصادی مگه می تونیم از خونه
بیرون بریم؟
•• مانده ام جهانگیری با چه اعتماد به نفسی
وارد انتخابات ریاست جمهوری شده .رو که
نیست ...
•• به بهانه کرونا تمام آب سردکن های سطح
شهر رو جمع کردن .یک قوطی آب معدنی
500تومانی رو 3000تومان به خلق ا...
قالب می کنن .سلطان آب معدنی و نماینده
شمر در این خاک و بوم مظلوم و شهیدپرور
کدوم مسئول یا آقازاده است؟ خدا رو خوش
میاد آخه؟
••روز یک شنبه تیتر درشت زدید بزرگان با
توپ پر به میدان آمدند توی عکس صفحه
اولتان به غیر از رئیسی و جلیلی چه کسانی را
بزرگ می دانید و می بینید؟ حتما جهانگیری
و آخوندی خیلی رشد کردند و ما ندیدیم!
خراسان :مخاطب گرامی زیر عکس نوشته
شده بود که تصویر مربوط به چهره های بیشتر
شناخته شده روز آخر ثبت نام است نه همه
کاندیداها.
•• خانم های عزیز! مــادر شوهر هم یک زن
هست مثل شما .نمی شــه وقتی عــروس
هستید ،اون رو شیطان بدونید و وقتی مادر
شوهر شدید ،خودتون رو فرشته!
••قبل از عید فطر گــوجــه فرنگی خریدم
کیلویی پنج هــزار تومان صبح شنبه رفتم
گوجه فرنگی بخرم دیدم شده کیلویی 10
هزار تومان .هیچ کس هم پاسخ گو نیست که
یکهویی چه اتفاقی افتاده که قیمت گوجه
فرنگی دو برابر شده اونم در این فصل!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••چهره های سرشناس که معاون یا وزیردولت
آقایروحانیبودنددراینهشتسالچهکرده
اند که حاال آمده اند رئیس جمهور شوند؟ نیت
چیست؟خداراشکرمردمدیگربیدارشدهاند.
••مــن خــــودم بــه عــنــوان کــســی کــه بنگاه
دارد میگویم وای از این همه بی انصافی
صاحبخانه ها که پدر مستاجران را در آورده
انــد و هیچ مسئولی هــم نیست کــه بــه داد
مستاجران برسد .آهای صاحبخانه ها گفته
اند افزایش اجــاره خانه 10تــا 25درصد نه
 100تا  150درصد .از آخرت تان بترسید و
از آه و نفرین پشت سرتان دوری کنید و با این
اوضاع بیکاری لطفا انصاف داشته باشید.
•• دو ساله ورشکسته شدم ،بیکارم و بیمه هم
ندارم .هر جایی می رم کار نمی دن .موندم تو
این شهر این قدر پولدار داریم که ادعا می کنن
شیعه و مسلمونن ولی هیچ کسی به دیگری
کمک نمی کنه.
•• ثبت نام برای ریاست جمهوری :آیا اینان
تشنه قدرت و ریاست اند یا تشنه خدمت؟!
••جهانگیری در انتخابات  :۱۴۰۰مردم
ایــران! خاطرتان هست قیمت دالر ۴۰۰۰
تومان بود؟ مردم ایران! صفهای طویل خرید
مرغ یادتان هست؟
•• خیلی از اخالق به دوره که در باالی صفحه
اول ،تصویر یک کودک مدل روس رو به عنوان
کودک شهید در غزه چاپ می کنید تا مردم
احساساتی را تحریک کنید .اگــر ذره ای
شرافت کاری برایتان مانده در همان نقطه،
تکذیبیه و عذرخواهی را چاپ کنید.
خــراســان :مخاطب گــرامــی توضیح این
موضوع در همین صفحه چاپ شده است.
•• هموطنی دلسوز پیام داده بــود که چرا
جلوی مهاجرت نخبگان گرفته نمی شود و...
خواستم در جواب بگویم که بنده و دوستانم
دکترا و فوق دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد
داریــم و صاحب چندین اخــتــراع و مقاالت
بینالمللی هستیم .نه از اختراعات مان که
در حوزه قرآن،لوازم کاربردی منزل و ...است
حمایت می شود نه استخدام می شویم و حتی

نمابر05137009129 :

برای راه اندازی یک شرکت در حوزه تخصصی
خودمان به ما مجوز نمی دهند .ظاهرا مجوزها
برای خودی هاست .حال شما یک روش ارائه
دهید که در این وضعیت که نه استخدامی
وجود دارد و نه مجوز راه اندازی کسب و کار.
••آقای روحانی گفتن مگه ریاست جمهوری
چقدر ارزش داره که کاندیداها به خاطرش
دروغ می گن؟ لطفا به ایشان بفرمایید فیلم
مناظره دوره قبل و وعده هایی رو که دادند
نگاهی بکنند!
•• آقای سردبیر شما نظر ۱۰داور دیگه رو که
گفتن پنالتی نبوده باید چاپ می کردی .یک
طرفه نباش.
••ماه رمضان هم تمام شد ولی  50درصد
سود سهام عدالت باقی مانده واریز نشد.
•• شکم سیر از گرسنه خبر نــداره .ســواره از
پیاده خبر نــداره .مسئوالن مخابرات تا کی
ما نگهبانان باید بابت مطالبات معوقه سال
 99خــودمــان چشم انتظار باشیم و بابت
حق خودمان به شما التماس کنیم؟ ما که
تو این  20سال هرچه تالش کردیم به شما
نرسیدیم .ان شاءا ...شما به ما برسید.
••فکر کنم از باخت استقالل بیشترین ضربه
رو همین روزنامه خراسان خورد چون طرفدار
 ...هاست.
••تا چند سال پیش مسئوالن حیا داشتند
و حداقل در سال انتخابات اجناس را گران
نمی کردند .االن اما انگار مشارکت و این
چیزها برای آقایان اهمیتی نداره .چند هفته
به انتخابات نان را  50درصد گران کرده اند.
روغن هم گران شده و ...چه خبر است توی
این کشور؟
••از روزی کــه نسخه هــا اینترنتی شــده،
داروخانه ها یک یا دو قلم دارو رو نمی دن ولی
پولش رو می گیرند! بعد که به دکتر مراجعه
می کنیم صداش در میاد .دولت راه  ...را باز
گذاشته!
•• جهانگیری بعد از ثبت نام تو سخنرانی از
فقر کولبران گریه کرد؛ من که گول خوردم
قطعا بهش رأی می دم.

توضیح و عذرخواهی
خبر شهادت کــودک سه ساله اهل غزه که در
صفحه  3و عکس دو صفحه اول شماره قبلی
روزنامه چاپ شد ،روز شنبه به صــورت متواتر
از ســوی چند منبع از جمله وبگاه عــرب زبان
المشرق و خبرنگار ایــن وبــگــاه بــه نــام أحمد
المشهراوی،خبرگزاری فارس ،مشرق نیوز و

برخی دیگر از خبرگزاری های داخلی (که البته
روز بعد این عکس را حذف کردند) و تعداد زیادی
از کانال های بعضا تخصصی تحوالت منطقه و
سیاست خارجی و حتی اخبار ساعت  21سیما
نیز منتشر و پخش شده بود که متاسفانه این تواتر
باعث شد ما کوتاهی کنیم واصالت تصویر الصاق

شده به این خبر را بررسی نکنیم .این تصویر
متعلق به کودکی در روسیه است لذا از این بابت
از مخاطبان گرامی عذرخواهی می کنیم چرا که
ما در خراسان بر این باوریم که باید اشتباهاتمان
را بپذیریم ،درباره آن ها شفاف باشیم ،از آن ها
درس بگیریم و دیگر تکرارشان نکنیم.

مجوز افزایش سرمایه شرکت بیمه دی از سوی سازمان بورس صادر شد
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید
شرکت بیمه دی (سهامی عام) در سازمان
بورس بررسی شد و با توجه به این که مواردی
حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط
در انتشار سهام مالحظه نشد ،طی اطالعیه
ای این سازمان انجام افزایش سرمایه شرکت
بیمه دی را بدون مانع دانست.به گزارش
روابط عمومی شرکت بیمه دی ،بر اساس
این اطالعیه ،افزایش سرمایه  ۱۴۳درصدی
این شرکت از محل مــازاد تجدید ارزیابی
دارایی ها از مبلغ  ۲۵۰۰میلیارد ریال به
مبلغ  ۶۰۸۴میلیارد ریال به منظور اصالح
ساختار مالی بیمه دی به تایید سازمان
بورس و اوراق بهادار رسید.همچنین اختیار
افزایش سرمایه از مبلغ  ۶۰۸۴میلیارد
ریال به مبلغ  ۸۳۳۴میلیارد ریال ،از محل
مطالبات حــال شــده ســهــامــداران و آورده
نقدی به مجمع عمومی فوق العاده شرکت

بیمه دی داده شد تا هیئت مدیره به مدت دو
سال بتواند پس از دریافت مجوز های الزم از

سازمان بورس و بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای
عملی کردن آن اقدام کند.

