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اقتصادی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

نمایندگان مردم در مجلس طــرح دوفوریتی تامین
کاالهای اساســی را رد کردند .نمایندگان در نشست
علنی روز چهارشنبه ۱۴ ،شهریورماه مجلس شورای
اســامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه
و بودجــه در مورد رد طرح دو فوریتی تامین کاالهای
اساســی بــا  ۸۶رأی موافق ۹۸ ،رأی مخالــف و  ۸رأی ممتنع از
مجموع  ۱۹۹نماینده حاضر در جلسه با اصل طرح مخالفت کردند.
به گزارش ایبِنا ،عالوه بر کمیســیون که نظر مخالف به این طرح

زمزمه افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهر

زمزمه افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه شنیده میشود .گزارش خبرنگار
تسنیم از برخی مقامات مسئول در دولت حاکی است ،درپی افزایش قیمتهای اخیر و
بروز برخی مشکالت معیشتی ،دولت در حال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی
است که احتماال یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت است .شنیده
شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه سال  97اتفاق خواهد افتاد.

خبر

هجوم  700هزار نفر
در یکثانیه برای خرید
محصولبیکیفیت!
ادامه از صفحه اول:

بر اســاس این گــزارش ،خــودرو ثبت نامی
از طریق ســایت و نمایندگی تــا بازار فروش
(هنگامی که به دســت مصرف کننده برسد)
چیزی در حدود  12تا  18میلیون سود خالص
است؛ در نتیجه خود این تفاوت قیمت میتواند
پای عادی ترین افراد را هم به بازار پر ســود
باز کند.

>

ریشه هجوم مردم کجاست؟

سالها قبل یک نماینده مجلس گفته بود این
مردم برای هر چیزی صف میکشند !
اما جدای اینگونه اظهار نظرها سوال این است
که چرا مردم برای همه چیز صف میکشند؟
در کشورهای توســعه یافته به علت افزایش
ســطح آگاهی ،به محض افزایش قیمت یک
محصول یا کیفیت پائین آن ،مردم خرید آن
محصول را تحریم میکنند در نتیجه شرکت
مجبور میشــود یا قیمتهای خود را اصالح
کند یا کیفیت کاالیش را افزایش دهد.
اما در ایران عکس این موضوع اتفاق میافتد.
یک کارشــناس اقتصادی میگوید بی ثباتی
اقتصادی موجب شده مردم برای حفظ ارزش
دارایی خود به سمت خرید یا تلمبار کاالهای
سرمایهای پر سود بروند.
مجیــد بیــگ زاده میافزایــد :وقتی که جو
اقتصادی نا آرام باشد همین فضای مغشوش
روانی باعث تحریک حرص و طمع مردم برای
حفظ دارایی و ســرمایه به هر وسیله ممکن
میشود.
اکنون وضعیت به گونهای شــده که ایرانیها
حتــی مرزهای علم اقتصاد را نیز جابجا کرده
اند و در حال خلق تئوریهای رفتاری جدید و
جالبی هستند که هیچ سنخیتی با معیارهای
استاندارد جهانی در حوزه اقتصاد ندارد.
در همین راستا هر کاالیی در ایران ابتدا گران
و سپس نایاب میشود .پس از آنکه اشتیاق و
نگرانی مردم تحریک شد ،بعد از مدتی اعالم
میشود که آن کاال به بازار میآید .در چنین
حالتی مردم حاضر نیستند به قیمت جدید آن
کاال فکر کنند و همه چشم بسته برای خرید
آن هجوم میآورند.
دلیل بروز این رفتار آن اســت که آنها انتظار
دارند کاالی گران شــده و نایاب در آینده نیز
گران تر شــود .این اتفــاق در موضوع فروش
اینترنتی خودرو به خوبی قابل مشاهده است؛
در حالیکه ســایپا در پیش فروش ثبت نامی
خود قیمت نهایی محصول را منوط به شرایط
قیمت در زمان تحویل کرده است و در نتیجه
ابهام در قیمت نهایی وجود دارد ،باز هم صدها
هزار نفر پشت درهای بسته ثبت نام دست به
دعا هستند تا موفق به ثبت نام شوند !
این در حالی اســت که خودرو ساز میتواند
در زمان تحویل خودرو که البته تضمینی هم
برای تحویل آن در موعد مقرر نیست ،با توجه
به نوسان روزانه قیمت ارز قیمت نهایی را به
ثبتنام کنندگان اعالم کند.
برخی میگویند مردم در این میان تقصیری
ندارند .وقتی هر روز شــاهد ســقوط ارزش
دارایی خود هســتند ،مجبور میشــوند به
بازارهای رانتی سود آور گسیل شوند تا سودی
به جیب بزنند.
> ضعف اقتصاد ،سقوط فرهنگ را
به همراه دارد

ریشه هجومهای فلهای و دستجمعی مردم به
کاالهای سرمایه ای ،نابسامانی اقتصادی است؛
اقتصادی که بی شک یک متولی رسمی دارد
که البته گویا این متولی خود هم مدعی است
که نمیداند چرا وضع این گونه شــده است!
وقتی کشور در مشکالت اقتصادی قرار دارد،
مردم حریص میشوند تا از این بازار سودی به
جیب بزنند ،برخی میگویند شمه اقتصادی
مردم تیز تر شده است .آنها به کاندیدایی که
در انتخابات قبل وعده یارانه میداد ،نه گفتند
چون فهمیده بودند یارانه یعنی چند برابر شدن
قیمت کاالها و در نتیجه ســقوط ارزش پول
ملی و سرمایه.
در شرایط بی ثباتی ،اقدامات هیجانی بیشتر
میشود که این امر تبعاتی مثل بروز رفتارهای
زشت و زننده همچون هجومهای نسنجیده
برای خرید و تشکیل صفهای ممتد را بهمراه
دارد .نکته جالب تر آنکه خود همین مردم در
شــبکههای اجتماعی منتقد وضع موجود و
صفکشیدنهای مردم هستند!
مردم نگران ســقوط ارزش داراییهای خود
هســتند اما نمیدانند هر قدر بیشتر جلوی
صرافیها صف بکشند ،قیمت باالتر میرود و
این سقوط بیشتر میشود ،بدون آنکه چیزی
گیر اکثریــت بیاید .در واقع صف کشــیدن
برای خرید ارز یا هجوم به سایتهای خودرو
ســازی ســود صاحبان داراییهای بزرگ را
بیشتر میکند .در واقع صاحبان سرمایه با هر
حضور دهشت بار مردم ،قیمت محصول خود
را بیشــتر افزایش میدهند در نتیجه ارزش
داراییهای مردم کمتر میشود.

دستورالعمل خرید و فروش ارز
به شکل اسکناس ابالغ شد

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران
دســتورالعمل خرید و فــروش ارز به صورت
اسکناس توسط شــبکه صرافیهای مجاز را
ابالغ کرد .با هدف اجرای سیاست جدید ارزی
دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز ،ورود
ارز به صورت اسکناس توسط صرافیهای مجاز
از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین
درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شــده در
ســامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما)
مجاز اعالم شــد .به گزارش ایرنا ،صرافیهای
مجاز میتوانند نســبت به ورود ارز به صورت
اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده
و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان
در چارچوب دســتورالعملهای ابالغ شــده،
بــه خصوص مقررات ناظر بــر عملیات ارزی
صرافیها در محل استقرار صرافی خود اقدام
کنند.

ایران درخواست انتقال
 ۳۰۰میلیون یورو را
از آلمان پس گرفت

رسانههای آلمانی مدعی شدند ایران درخواست
خــود برای انتقال  ۳۰۰میلیون یورو پول نقد
( 347میلیون دالر) از یک بانکهامبورگی به
تهران را لغو کرده اســت .به گزارش تسنیم،
چهار رســانه آلمانی گزارش دادند که دولت
ایران به بافلن ،رگوالتور مالی آلمان اطالع داده
که از درخواســت خود برای انتقال این مبلغ
از بانک تجارت ایران و اروپا به داخل کشــور
صرف نظر کرده اســت .رگوالتور مالی آلمان
گفته فعال اظهار نظری در این زمینه نمیکند.
دولــت آمریکا طی ماههــای اخیر به مقامات
آلمانی فشار آورده بود تا این درخواست را رد
کنند .باندس بانک آلمان ماه گذشته شرایطی
را که به این بانک اجازه میدهد جلوی نقل و
انتقــاالت مالی را بگیرد تغییر داد ،مگر اینکه
اطمینان حاصل کند که تراکنش درخواست
شده ناقض مقررات مالی یا مقابله با پولشویی
نیست.

کدهایمعامالتیمشکوک
از بورس کاال حذف میشود

ساماندهی بازارهای کاال و حذف دالالن در بازار
ســرمایه روند جدی تری یافته و بر اساس آن
قرار است کد معامالتی آن دسته از خریداران
بورس کاال که صورتهای مالی حسابرســی
شده ســال  96را تا  31شهریور ارسال نکرده
و مشکوک به داللی هستند ،غیر فعال شود.
بــه گزارش ایرنــا ،در ماههای گذشــته پس
از نوســان نــرخ ارز ،بازارهــای کاالیــی با
نابسامانیهایی روبرو شد ،زیرا به سبب فروش
محصوالت در بــورس کاال به نرخ ارز 4200
تومانی ،دالالن به خرید از بورس کاال و فروش
محصوالت به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات
آن اقدام و سود سرشاری عاید خود میکنند.
در تازه ترین گام ،بورس کاال روز سه شنبه با
ارسال نامهای به کارگزاریها اعالم کرده است،
بر اساس مصوبه کمیته پذیرش ،مشتریانی که
صورتهای مالی حسابرســی شده سال 96
را ارســال نکردهاند ،در صورت ارسال نشدن
اطالعات تا  31شــهریور کــد معامالتی آنها
غیر فعال میشــود .مشتریانی که تعهد ارائه
صورتهای مالی ســال  96را تا قبل از تاریخ
این نامه ارائه نکردهاند ،نیز باید تا تاریخ مورد
نظر ،اقدام به ارســال صورتهای مالی کنند.
بورس کاال تاکید کرده اســت که صورتهای
مالی و مســتندات ارایه شده از طریق مراجع
ذی صالح اســتعالم خواهد شــد ،بنابراین
کارگــزاران باید در تایید مــدارک دقت نظر
داشته باشند.

داشــت نوبخت نماینده دولت نیز طی ســخنانی
مخالفت دولت با این طرح را تشــریح کرد .گفتنی
است محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه
و بودجه در توضیح گزارش این کمیسیون عنوان کرد:
این طرح مهم با اختالف رأیاندکی در کمیسیون رد
شد که مخالفان طرح نکاتی از جمله اینکه این طرح از اختیارات
دولت است را مدنظر داشته ولی پیش از اینکه طرح در کمیسیون
مطرح شــود دو فوریت آن در صحن علنی مجلس رأی آورده بود.

وی ادامه داد :یکی دیگر از دالیل مخالفت با این طرح این بود که
مفاد این طرح ناظر بر نحوه توزیع کاال است حال اینکه مسئله اصلی
کشور نحوه تامین کاال است نه توزیع آن .نماینده مردم تویسرکان
در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :اما موافقان طرح معتقدند که
این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و نقش قابل توجهی در کنترل
بازار ایفا خواهد کرد .مخالفان طرح معتقدند که این طرح به جامعه
جو منفی منتقل خواهد کرد و همین جو موجب افزایش قیمتها
خواهد شد و این مسئله نیز مورد نظر مخالفان طرح بود.

صرافیها همچنان ارز نمیفروشند

دناپالس ۱۳میلیون تومان
گران شد

گزارش روز گذشته قیمت خودرو حکایت از
افزایــش  ۱۳میلیون تومانی قیمت دنا پالس
دارد .به گزارش تسنیم ،همزمان با رشد قابل
توجه قیمت دالر بازار خرید و فروش خودرو
قفل شده و کمتر کسی به معامله میپردازد .به
اعتقاد فعاالن بازار رشد قیمت دالر عاملی شده
تا تعیین قیمت انواع خودروها سلیقهای شده
و کسی تمایل به خرید و فروش نداشته باشد.
در حال حاضر قیمت پراید  111با رشــد یک
میلیون تومانی با قیمت  36میلیون تومان ،پژو
 405جی ال ایکس با کاهش 500هزار تومانی
با قیمت  54میلیون تومان ،پژو  207اتوماتیک
با افزایش شــش میلیون تومانــی با قیمت
110میلیون تومان و ساندرو اتوماتیک با رشد
چهار میلیون تومانی بــا قیمت 114میلیون
تومان به فروش میرسد .همچنین دنا پالس
نیــز با رشــد  13میلیون تومانــی با قیمت
105میلیون تومان ،سمند ال ایکس با کاهش
یک میلیون تومانی با قیمت  54میلیون تومان،
پژو 206تیپ 2با افزایش دو میلیون تومانی با
قیمت 60میلیون تومان ،پــژو 206صندوق
دار با افزایــش چهار میلیون تومانی با قیمت
69میلیون تومان به فروش میرسد.

طرح دوفوریتی تامین کاالهای اساسی رد شد

آغاز روند فروپاشی بازار ثانویه ارزی
آفتاب یزد-گروه اقتصادی« :صرافیها هیچ ارزی
برای فروش ندارند حتی به تولید کننده رسمی».
این یک خبر واقعی اســت که از ابتدای شــنبه
12شهریور روی داده است .کافی است به شماره
تلفــن چند صرافی مجاز که مجوز خرید و فروش
دارند زنگ بزنید و بگویید مقداری ارز برای خرید
نیاز دارید ،پاسخ همه آنها این است :هیچ نوع ارزی
برای فروش نداریم.
بازار ارز این روزها به ســرطان مهلکی دچار شده
اســت که به هیــچ گونه شــیمی درمانی جواب
نمیدهد .از راهکار تک نرخی کردن و دالر موسوم
به جهانگیری گرفته تا بگیر و ببند و آزاد ســازی
قیمت با ایجاد بازار ثانویه.
بحران از روز شــنبه آغاز شد اما تصور این بود که
شاید چون در ابتدای هفته به سر میبریم و طبعا
شنبه و یکشنبه تعطیلی کشورهای خارجی است (
که البته بازار ایران تاثیر پذیری چندانی از بازارهای
جهانی ندارد) هنوز شرایط فروش مشخص نیست
و از دوشنبه همه چیز عادی میشود .اما دوشنبه
هم اتفــاق خاصی روی نداد جــز اینکه در اواخر
وقت عالیمی از اوج گرفتن قیمت مشــاهده شد
که در روز سهشــنبه به اوج خود رسید و ناگهان
دالر از 11هــزار تومــان ،پرش دو تــا چهارهزار
تومانی را تجربه کرد و به مرز 14هزار رســید اما
صبح چهارشنبه (شانزده شهریور) نرخ حواله دالر
در بازارهای برون مرز و همچوار به سیزده هزار و
 400رسید و مشخص شد که بحران حادتر از آن
چیزی است که تصور میشد.

>

میلیارد دالر صادراتی است که باید با حذف رانت
خوراک و تهدید به برکناری مدیران این صنعت در
صورت عدم فروش ارز در سامانه نیما ،ورود این ارز
صادراتی به کشور تضمین شود اما عمال هنوز هیچ
اتفاقی رخ نداده و پتروشیمیها تمایلی ندارند ارز
خود را در بازار ثانویه عرضه کنند.
مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس اخیرا گفته بود پتروشیمیها و فوالد نباید
جرأت داشته باشند که ارز خود را به جای دیگری
غیر از بازار ثانویه بفروشند و دولت باید با اقتدار با
آنها برخورد کند.
نارضایتی از عملکرد پتروشــیمیها در حالی باال
گرفتــه که بازار ثانویه دالر کــه اخیرا کار خود را
آغــاز کرد و از آن به عنوان ایده خوب دولت برای
کنترل بازار یاد شده با ادامه این روند ممکن است
دچار مشکل جدی شود و حتی نتواند به کار خود
ادامه دهد.

ورود کرده و مانع از سودجویی پتروشیمیها شود
حتی دولت به وزیر نفت اختیــار داده تا مدیران
هلدینگهای پتروشیمی که از عرضه ارز صادراتی
در بازار ثانویه خــودداری میکنند را برکنار کند
اما عمال چارهای بــرای برطرف کردن این تخلف
که پالسهای منفی به بازار میفرستن د اندیشیده
نمیشود.

خود را از بازار ثانویه تامین کنند.
مســئول ارشد بازرگانی یک شــرکت قطعه ساز
توگو بــا آفتاب یزد میگوید :برای
خودرو در گف 
خریــد  12هزار یــورو به هر صرافــی زنگ زدم
گفتند بانک مرکزی ارز تخصیص نداده است و ما
محدودیت داریم.
وی گفت :واقعیت این اســت که تسویه ارزی نرخ
خوراک پتروشیمیها نقش موثری در تامین بازار
> عظمت یک رانت
ارز دارد اما عدم عرضه مســتمر ارز از ســوی آنها
مشــکالتی را برای تولید
ارزی
درآمدهــای
کننــدگان ایجــاد کرده قرار بود با ایجاد بــازار ثانویه ارزی ،پتروشــیمیها باید با نرخ
است.
واردکننــدگان ،صادرکننــدگان و بــازار ثانویه در ســامانه
ایــن فعــال اقتصــادی تولیدکنندگان از خریــد ارز در بازار نیما به فروش برسد ،زیرا
تصریح کرد :مسلم است آزاد بی نیاز شوند اما به نظر میرسد محاســبه خــوراک با ارز
که پتروشــیمیها تخلف
 ۳۸۰۰تومان ،رانت بسیار
ندارد؛
خوشــی
فرجام
هم
ثانویه
بازار
میکنند .آنها ارز حاصل
بزرگی اســت که دولت به
از صادرات خود را به جای صرافیها میگویند دالر و یورو نداریم ،این صنعت پر درآمد داده
وارد کردن در بازار ثانویه در نتیجه صنعتگر و تاجر ســرگردان است و آنها نیز نهایت سو
برای خود نگه میدارند تا
آستفاده را از وضع موجود
میشوند؛ اتفاقی که طی روزهای اخیر
خودشان در صورت نیاز
دارند صنعتی که با توجه
در صف ارز قرار نگیرند.
رخ داده و به نظر میرســد همچنان به فراوانی خــوراک ارزان
باز هم ردپایــی از دولت ادامه پیدا کند
و در دســترس ،سودهای
در این نابسامانی مشاهده
کالنی دارد و تنها عایدی
میشود .چرا که وزیر نفت میتواند عمال به موضوع
آن از محــل درآمدهــای ارزی بــرای دولت ۱۱

پشت پرده ماجرای شنبه

امــا دقیقا چه اتفاقی روی داد کــه ناگهان از روز
شنبه تا چهارشنبه مسیری طی شد که نشان داد
اسب سرکش ارز خیال رام شدن ندارد و همچنان
رم میکند و مایل به آرام و قرار نیست.
قــرار بود پتروشــیمیها ارز حاصــل از صادرات
خــود را وارد بازار ثانویه کنند ،اما از شــنبه 12
شهریور پتروشیمیها ارز حاصل از صادرات خود
را وارد بــازار ثانویه نکردند .بنــا بود ارز حاصل از
فروش محصوالت غیرنفتی وارد بازار ثانویه شــود
تا تولیدکنندگانی که به ارز نیاز دارند بتوانند نیاز

سبزعلیپور تشریح کرد

پایه ریزی "مکتب روحانیست" در اقتصاد ایران
میبینند و غالباً دنبال روابط دولتی و رانت دولتی
میگردند».
وی گفت« :در دولــت دوم آقای روحانی اوضاع
اقتصادی روز به روز بدتر و کشور دچار تورم ،رکود،
بیکاری مضاعف ،مشکالت پولی و بانکی و افزایش
وحشتناک نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی
و ...شد .تصمیمات و سیاستهای اقتصادی آقای
روحانی را اصال و ابــدا نمیتوان در هیچ مکتب
اقتصادی یافت ،فلذا اوضاع اقتصادی کشور آنچنان
نابسامان شــده و مشکالت و معضالت لحظه به
لحظه زیاد میشوند که هیچ اقتصاددانی در کشور
توان پیش بینی یک ثانیه دیگــر را هم ندارد و
همۀ اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که سیاستهای
اقتصادی آقای روحانی منحصر به فرد و مخصوص
خودشان است».
علیپور افــزود« :آقای روحانی مکتب جدیدی را
در اقتصاد پایه ریزی کرده اســت! اگر مارکس،
اِنگلس ،آدام ا ِسمیت و فروید هم امروز زنده بودند
قطعاً نمیتوانســتند اوضاع اقتصادی کشورمان
و حرکت بعدی معمار "مکتب روحانیســت" را
پیش بینی کنند .در مکتب اقتصادی روحانیست
متأسفانه لحظه به لحظه باید منتظر مشکالت و
نابسامانیهای اقتصادی بیشتری باشیم و در این
مکتب اقتصادی ،تمامی دولتمــردان اقتصادی
فقط و فقط مجری اوامر و سیاستهای اقتصادی
رئیس جمهور میباشند و خودشان چندان قدرت
تصمیم گیری ندارند!»

محمدرضا سبزعلیپور ،اقتصاددان و رئیس مرکز
تجارت جهانی ایران نســبت به اوضاع نابسامان
اقتصادی و پولی و ارزی کشورمان واکنش نشان
داد و طی تحلیلی اظهار داشــت« :از صدها سال
پیــش ،نظرات ،ســایق و دیدگاههای مختلفی
از جانــب اقتصاددانان بیــن المللی جهت پیاده
علم اقتصاد ارائه شده
سازی و اجرای هرچه بهت ِر ِ
که هر کدام آنها مسیرها و روشهای متفاوتی را
جهت پیاده سازی علم اقتصاد مطرح نمودهاند و
همین امر موجب شــده است تا مکاتب مختلف
اقتصادی ظهور و بلوغ پیدا کنند .مکاتبی همچون
مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم ،اقتصاد اتریشی
یا مکتب اتریشــی ،مکتب نئولیبرالیسم ،مکتب
شیکاگو ،مکتب اقتصاد اسالمی ،مکتب اقتصادی
مارکسیسم ،مکتب اقتصادی کمونیسم ،مکتب
اقتصاد آزاد ،مکتب اقتصادی آدام اسمیت و».....
به گزارش تســنیم ،علیپور در خصوص نسبت
مکاتب اقتصادی و اقتصاد ایــران و توصیههای
هر یک از این مکاتب برای اقتصاد ایران چیست،
گفت« :حجم دولت در اقتصاد ایران آن قدر بزرگ
اســت که حتی مورد نقد اقتصاددانان کینزی و
پیروان کمبریج نیز میباشد .دولت بهطور تاریخی
و به علت داشــتن درآمدهای نفتی ،همواره در
بازار دخالت کرده و این دخالت محدود به اوضاع
خاص و بحرانی نبوده است .این امر موجب شده
تا اقتصاد ایران ،متأســفانه اقتصادی دولتی شود
که در آن همگان خود را محتاج به کمک دولت

>

فرجام ناخوش

کارشناســان اقتصادی میگویند دولت نمیتواند
سیاست مشــخصی را در خصوص افزایش میزان
تقاضای ارز در پیش بگیرد .بخشی از واقعیت این
اســت که در شرایط نابســامان فعلی ،مردم برای
حفظ ارزش پول خود به ســمت بــازار ارز و طال
رفتهاند؛ اما بخش مهم تر واقعیت این اســت که
هیچ ســاز و کار مشــخصی برای مدیریت بازار از
ســوی نهادهای ذیربط وجود ندارد و حتی تالش
نمیشود با رانتهای کالن ارزی برخورد مناسب
صورت گیرد؛ در نتیجه هر روز شاهد وقوع شوک
جدیــد در بازار ارز هســتیم ضمــن آنکه بحران
اقتصادی ایجاد شــده از هنگام خــروج آمریکا از
برجام هم نقش قاطعی در بروز این وضعیت داشته
است.
قرار بود با ایجــاد بازار ثانویه ارزی ،واردکنندگان،
صادرکنندگان و تولیدکنندگان از خرید ارز در بازار
آزاد بی نیاز شــوند اما به نظر میرسد بازار ثانویه
هم فرجام خوشی ندارد؛ صرافیها میگویند دالر
و یورو نداریم ،در نتیجه صنعتگر و تاجر سرگردان
میشوند؛ اتفاقی که طی روزهای اخیر رخ داده و
به نظر میرسد همچنان ادامه پیدا کند.

پیش بینی جدید موسسه آکسفورد

هند و چین نفت ایران را تحریم نمیکنند

 41درصــد کل  2.6میلیون بشــکه نفت صادر
شــده توســط ایــران را خریــداری کردند و
احتماال تحت فشــارهای سنگین دولت آمریکا،
خرید نفــت از ایــران را کاهش و یــا متوقف
خواهند کرد».
موسسه آکسفورد انتظار دارد که دو کشور چین
و هند با ادامه خریــد نفت از ایران ،تحریمهای
آمریکا علیه این کشور را نادیده بگیرند.
به عقیده تحلیلگران ،در این میان هند نقشــی
تعییــن کننده را ایفا میکنــد« .درجه کاهش
خرید نفت هند از ایران هنوز مشــخص نیست.
این کشور به دنبال گزینههای پرداخت جایگزین
جهــت ادامه خرید نفت از ایران اســت .هند و
ترکیه در نیمه نخست امسال مجموعا  773هزار
بشکه در روز از ایران نفت خریدند».
این گزارش پیش بینی کرده که میزان مصرف
بخش خصوصی در سال  2019بهدلیل افزایش
نرخ تورم و افــت ارزش ریال ،دو درصد کاهش
یابد .همچنین پیش بینی شده که میزان مصرف
دولت نیز سه درصد افت کند.
موسسه آکسفورد همچنین پیش بینی کرده که
«میزان سرمایه گذاری در ایران در سال 2019
میالدی  13درصد کاهش یابد ،زیرا از هم اکنون
بسیاری از شــرکتهای خارجی در حال خروج
از ایران هســتند .ما انتظار داریم میزان صادرات
و واردات ایران در سال  2019به ترتیب  16.2و
 10درصد کاهش یابد».

موسسه تحقیقاتی آکســفورد پیش بینی کرد
اقتصــاد ایران در ســال  ۲۰۱۹با رشــد منفی
 ۳.۷درصدی مواجه شــود و صادرات و واردات
ایران در این ســال به ترتیب ۱۶.۲درصد و ۱۰
درصد کاهش یابد .به گزارش تســنیم ،تحلیل
اقتصاددانان موسسه آکسفورد نشان میدهد ،دور
بعدی تحریمهای دولت آمریکا علیه بخشهای
مالی و انــرژی ایران در اوایل ماه نوامبر ،موجب
تضعیف اقتصاد این کشور خواهد شد .موسسه
آکسفورد اکونومیکس در گزارش جدید خود در
مورد تحریمهای آمریکا علیه ایران مینویسد« :ما
انتظار داریم ،تحریمها موجب بازگشت اقتصاد
ایران به وضعیت رکود شود و رشد تولید ناخالص
داخلی این کشــور در سال  2019به منفی 3.7
درصد برسد».
محمد بردســتانی و مایا سنوسی ،دو تحلیلگر
موسسه آکســفورد اکونومیکس در این گزارش
میافزاینــد« :دور بعدی تحریمها که از 4نوامبر
آغاز میشــود و صنعت نفت ایران را هدف قرار
خواهد داد ،ضربهای اساســی به رشد اقتصادی
ایران وارد خواهد کرد».
این اقتصاددانــان اضافه کردهانــد ،ایران «باید
اطمینــان حاصل کنــد که شــرکای تجاری
باقی مانده این کشــور تســلیم خواســتههای
آمریکا نمیشــوند و خرید نفت از این کشور را
ادامــه خواهند داد .اتحادیه اروپــا ،کره ،ژاپن و
امارات در شــش ماهه نخست امسال مجموعا

مردم اسیر شایعات نشوند

حباب زدگی افکار عمومی ،عامل مهم تورم در آینده

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :برداشتهای مردم از
شرایط اقتصادی جامعه تابع متغیرهای متعددی
است که بعضا برخی از آنها جنبه واقعی ندارد.
مناسب ترین اصطالحی که می توان در این باره
به کار برد ،حباب زدگی افکار عمومی است به این
معنی که بیشتر مردم قبل از وقوع یک رخداد تلخ،
پیشاپیش به اســتقبال آن می روند و در واقع به
تقویت آن نیز می پردازند.
بحث گرانی و تورم از جمله این موارد است که این
روزها ذهن بیشــتر مردم را به خود مشغول کرده
است .در بیشــتر محافل مردمی بحث بر سر این
است که احتماال در آینده نزدیک ،اقالم گران شده
امروزی گران تر هم خواهد شد
این گونه «انتظارات تورمی» برخاسته از ذهنیت
و نگرش منفی نســبت به بهبود شــرایط است.
از این حیــث گاه افراد دچــار "خودتحلیلی" از
وضعیت آینده می شــوند بــدون آنکه چارچوب

اقتصادی دقیقی از تحلیلها و برآوردهایشان داشته
باشند .مثال اینگونه تحلیل می کنند که فالن کاال تا
چند ماه آینده کمیاب و شرایط زندگی برای مردم
دشوارتر خواهد شد.
رواج ایــن گونه نگرشها مــی تواند خود به خود
همان شرایط دشــوار را در آینده ایجاد کند زیرا
مردم تحت تاثیر این تحلیلها مستقیم به سمت
بروز رفتارهایی هدایت می شوند که بیشتر تابع جو
روانی است تا دادههای واقعی .در این میان برخی
افراد و رسانههای بی نام و نشان در قالب کانالهای
خبری یا گروههای مجازی بیشــترین سهم را در
باالبردن انتظارات تورمی مردم ایفا می کنند .این
نقش مخرب می تواند تدبیرهای درپیش گرفته
شــده برای حل و فصل مشــکالت اقتصادی را با
خللهای جدی روبرو کند.
آنچــه اهمیت ویژه می یابد این اســت که مردم
نباید تحت تاثیر القائــات و برآوردهای غیرواقعی

قرار بگیرند؛ چرا که بی تردید ،سوار شدن بر موج
ادعاهای نســنجیده ،شــرایط را برای خود مردم
سخت تر می کند.
وقتــی حبابها بزرگتر شــوند ،از بین بردن آنها
دشــوار تر می شــود .افتادن در دام تحلیلهای
نادرست اقتصادی هم چنین حالتی دارد .هر چقدر
فضا سازیهای روانی بر علیه یک موضوع بیشتر
شود کنترل و مدیریت آن نیز سخت تر می شود
و در این بین بیشترین ضرر ناشی از این جو روانی
متوجه خود مردم می شود.
گرانیهــای امروز جامعه یک واقعیت اســت اما
بخشی از آن محصول توقعاتی است که مردم در
گذشته داشتند .گرچه وجود برخی کاستیها در
مدیریت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است اما در
کنار همه این عوامل تدبیرهایی نیز برای کنترل
وضعیت در جریان اســت که در صورت گسترش
جوســازیهای روانی و مشغول شدن مردم به آن

بی اثر می شوند.
انتظار این اســت کــه مردم هوشــمندانه تر در
مقابل جو ســازیهای اقتصــادی رفتار کنند و با
خودتحلیلیهایی که منشــاء درســتی ندارند به
وضعیت تورمی موجود دامن نزنند.
اگــر مردم اســیر شــایعات و جو روانی نشــوند
ســودجویان اقتصادی که تحلیلهایشان از بازار
تابع برداشــتهای مردم اســت ،فرصــت برنامه
ریزی ســودجویانه برای آینــده را پیدا نخواهند
کــرد ،همانطور که بخش زیــادی از محتکرین و
داللها ،حسب برآوردهای مردم از آینده ،شروع به
برنامهریزی برای احتکار یا خرید انبوه و دپو سازی
برای بیشتر گران فروختن در میان مدت می کنند.
بنا بر این بهترین شــیوه مقابله با تورم در آینده،
تصحیح نگرش مردم نسبت به شرایط آینده است،
چون تا وقتی مردم منتظر تورم نباشند ،احتمال
وقوع آن نیز کمتر خواهد بود.

