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اعالم جزئیات
نامه ظریف به
موگرینی

ظریف در نامه خود به فدریکا
موگرینی پایبندی ایران به تعهدات
برجامی را به رفتار متقابل آمریکا و
طرفهای دیگر مشروط کرده است .او
تهدید کرده که در غیر این صورت ایران
 ۶۰روز دیگر وارد مرحله سوم کاهش
تعهدات خواهد شد.

راهکارجدیددولتبرایبهبودشرایطفعلیاعالمشد؛

پیشفروشنفتبهکشورهایقدرتمند
خلق منابع جدید غیر نفتی و صرفهجویی در هزینهها
دو راهکار جدید دولت برای اداره کشور است
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افزایش
رغبت مشتریان
به خرید
خودروهای داخلی

خطر بیکاری  ۲۸۰هزار نفر
در صنعت قطعه سازی

نقدینگی به درستی
هدایت نمیشود
معاون وزیر صمت خبر داد:

افزایش نرخ نقدینگی اتفاقی طبیعی در
اقتصادهای در حال توسعه است اما در ایران مساله
بر سر این است که چرا نقدینگی به جای بخش
مولد به بخشهای نامولد هجوم میبرد.
بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی
از این است که نرخ نقدینگی رشد بیش از ۲۳
درصدی داشته است .هنگامی که به اجزای این
رشد توجه می شود ،بیشترین بخش حجم دارایی
های خارجی بانک مرکزی بوده که افزایش یافته
است .اهمیت ماجرا در این است که اگر اجزا
نقدینگی رشد کردند به معنای آن است که پولی
به بازار تزریق شده وگرنه مسائل به سر سرعت
گردش پول یا همان ضریب فزاینده است.
این میان به نظر می رسد معادل ریالی
دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز توسط دولت
برای تسویه حساب با برخی بخش ها استفاده شده
است .به این ترتیب نقدینگی به چرخه اقتصاد
تزریق شده و حال احتماال دولت امیدوار است که
بتواند از این رهگذر حداقل رکود را کاهش دهد.
شخصا معتقد نیستم که عامل مشکالت کنونی
اقتصاد کشور نقدینگی است ،چرا که هر کشوری که
به سوی رشد و توسعه می رود با افزایش نقدینگی
هم مواجه می شود .به بیان دیگر اقتصادهای در حال
توسعه برای گردش بهتر کاالهای خود چاره ای ندارند
جز اینکه نقدینگی را افزایش دهند؛ مشکل زمانی به
وجود می آید که نقدینگی جدید به جای رفتن در
بخش تولید به بخش های نامولد می رود که به تورم
می انجامد و از طرف دیگر هم خود تبدیل به مانعی
برای پیشرفت می شوند .نقدینگی در دور فعلی البته
اثرات تورمی مانند گذشته نخواهد شد چرا که هم
اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالتی
هستیم که از این رهگذر گریبان کشور را گرفته در
نتیجه اکنون نباید نگران اثرات این افزایش بود.
مشکالت اقتصادی ما از تحریمها تا نقدینگی
ادامه دارد و نمیتوان صرفا یک عامل را به عنوان
عامل اصلی در نظر گرفت .با این همه مساله ای که
در ایران بررسی شود ،این است که چرا نقدینگی
ایجاد شده در کشور به جای تولید به سمت
سوداگری می رود؟ پاسخ به این سوال بدون یک
بررسی جدی از سوی نظام بانکی عملی نخواهد
شد .مساله این است که هر گاه در ایران نقدینگی
به اقتصاد تزریق می شود ،منابع به سوی بازارهای
نامولد می روند .آن قدر این اتفاق تکرار شده که
از میانه سال  ۹۶نیز مشخص بود که دوباره بازار
ارز به هم خواهد ریخت .کارشناسانی که از اصالح
ساختار بانکی ،مالیاتی و بودجه سخن می گویند
دقیقا بدون حل این معضل هستند که نقدینگی به
سود بخش نامولد نرود.

قیمتها
در بورس
سرازیر شد
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آلبرت بغزیان
کارشناساموربانکی
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فعاالن بازار سرمایه امروز شاهد
اصالح قیمتها مخصوصاً در سهمهای
بزرگ بودند؛ به طوری که شاخص کل
 ۵۳۶واحد رشد کرد .این در حالی است
که این شاخص توانسته بود در روز
گذشته به مرز کانال  ۲۵۰هزار واحدی
راه یابد.

یکی از فعاالن بازار خودرو اعالم می
کند که با کاهش و تثبیت نسبی قیمت
ارز و نیز افزایش عرضه خودرو به دلیل
تکمیل خودروهای ناقص و نیز ترخیص
خودروهای مانده در گمرک ،قیمت ها
در بازار خودرو کاهش یافته اما مصرف
کننده عجله ای برای خرید ندارد و هم
اکنون حجم تقاضا در بازار اندک بوده و
خرید و فروشی صورت نمی گیرد.

سرمقاله

تالش برای
تکمیل طرحهای
نیمهتمام تا پایان
دولت دوازدهم

هدفگذاری بازگشت
 ۲هزار واحد راکد به چرخه تولید
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معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد؛

تامین نیاز وارداتی کشور با ارز
صادرات غیر نفتی
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ربیعی :باید به فلسفه تعاون برگردیم

سخنگوی دولت با اشاره به تاکید
قانون اساسی بر سهم  25درصدی تعاون
در اقتصاد کشور گفت :باید به فلسفه تعاون
برگردیم .فلسفه و نگاه ترکیبی از ارزش
های سنتی جامعه و نیازهای اقتصادی می
تواند این بخش را پویاتر کند.
«علی ربیعی» دیروز سه شنبه
در مراسم روز جهانی تعاون و بیست و
پنجمین سالگرد تأسیس اتاق تعاون ایران
با طرح این پرسش که چرا با وجود تاکید
قانون اساسی بر موضوع تعاون در اقتصاد،
ما به سهم  ۲۵درصدی آن دست نمی
یابیم؛ گفت :کشور سال هاست به دنبال
افزایش سهم تعاون در اقتصاد بوده و در
قانون اساسی کمتر کشوری به این موضوع
تا این اندازه پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از دالیل
استیضاح من این بود که چرا سهم تعاون
 ۲۵درصد نشده است ،گفت :اینکه چرا ما
از کیک اقتصاد نمی توانیم  ۲۵درصد به
دست آوریم سوال تکراری است؛ معتقدم
ما در جایی از مسیر به انحراف رفتیم؛ از
جایی انقطاع ایجاد شد و انحراف را به
وجود آورد .ما به تعاون دو رویکرد سنتی و
مدرن داریم .انحراف از جایی شروع شد که
ما بدون پشتوانه های سنتی و بدون توجه
به عقبه سنت های تعاون در ایران ،با روش
مدرن ،بحث تعاون را دنبال کردیم.
ربیعی ادامه داد :روح تعاون در
موسسه تعاونی جمع شدن پول های اندک
برای کارهای بزرگ است تا بتواند افراد
بیشتری را به انتفاع برساند و با صندوق
تعاون فرودستان جامعه را دستگیری کند.
اما نگاه دوم با قطع شدن فلسفه این بخش
ما را به موسسات اعتباری-تعاونی رساند که
باید سال ها جواب این موسسات را بدهیم.
سخنگوی دولت یادآورشد :شهید
بهشتی متاثر از الگوهای حمایت اجتماعی
بود .ایشان در افکار خود سنت های تعاون

در ایران را ،هم بر اساس سنت های دینی
و هم ارزش های ملی در حوزه تعاون به
عنوان ترکیبی در ذهن داشت؛ امروز هم
باید به این نگاه ترکیبی برگردیم.
وی تصریح کرد :ما نمی توانیم نگاه
مدرن را تعطیل کنیم ،ما به جامعه ای
متعادل نیاز داریم که در دل آن تعاون هم
رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت ما به
پوسته هایی از شرکت ها تبدیل می شویم که
آنها اگر مزایایی وجود داشته باشد میمانند و
در غیر این صورت کوچ می کنند.
ربیعی با اشاره به وجود نهاد اتاق
تعاون در کشور گفت :تنها نهاد مدنی
بزرگ در کشور اتاق تعاون است که باید
برای سهم تعاون بجنگد و آن را حفظ کند.
ما باید به متنی بازگردیم که نه تنها ۲۵
درصد بلکه نوع کنش های بیشتری را هم
در جامعه رقم بزند .ترکیبی از ارزش های
سنتی جامعه و نیازهای اقتصادی می تواند
با همان ترکیب مورد نظر شهید بهشتی،
این بخش را پویاتر کند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه
پیش از این سنت های تعاونی ها امری
فرهنگی بود؛ تصریح کرد :تعاونی ها پیش
از این یک کنش اجتماعی بود .در جوامع
روستایی و شهرهای کوچک تعاون بیشتر
یک نهاد فرهنگی-اجتماعی بود تا نهاد
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اقتصادی .بدون توجه به این زیرساخت
اجتماعی -فرهنگی به جایی می رسیم
که به زور از کیک اقتصاد ایران سهم یک
درصدی خواهیم خواست در صورتی که اگر
به متن اجتماعی و فرهنگی توجه می شد
می توانستیم خود به خود سهم بیشتری به
دست آوریم.
ربیعی با اشاره به سیر تحول تعاونی
ها در اروپا گفت :تعاونی ها در اروپای
پس از جنگ جهانی دوم و با توجه به
نیاز شدید اقتصادی رشد کردند و نقش
خود را نشان دادند .در همه کشورهای
توسعه یافته بخشی از نظریه های تعاون
به عادالنه کردن توزیع ثروت و مشارکت
طبقات پایین اجتماع است؛ ما هم باید به
این نیازها بازگردیم.
وی گفت :من تعاون را به مثابه یک
بخش اقتصادی فقرزدا می دانم؛ تعاون به
مثابه رشد فراگیر ابزار فقرزدا و به مثابه
درگیر کردن دهک های پایین اجتماعی
برای کسب مزایای اقتصادی .اگر افق و نگاه
اینگونه تعریف شود جهت گیری اقتصادی
ما روشن خواهد شد.
ربیعی ادامه داد :در بُعد دیگر تعاون
به مثابه زندگی بانشاط و حامیانه است.
باید دو بعد اقتصادی و اجتماعی را در
کنار هم ببینیم .بعد اقتصادی باید معطوف

به فقرزدایی و همیاری دهک های پایین
اجتماعی شود.
وی گفت :اگر چنین افقی را پیش رو
قرار دهیم؛ جهت گیری ها باید به سمت
جوامع ملی و خرد محلی پیش رود در ا
«صورت ترجمه قوانین شکل دیگری می
یابد
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در
شرایط اقتصادی سختی به سر می بریم؛
گفت :با توجه به تحوالت فکری در جامعه
ما کمتر لذت می بریم .معتقدم به جمع
های بزرگ و دورهمی ها نیاز داریم .منظور
من از تعاون ،یک شرک تعاونی نیست بلکه
روح تعاون جامعه است که اقتصاد کشور از
دل آن بیرون خواهد آمد.
ربیعی گفت :جامعه ایران در شرایطی
که با پدیده تعریف نشدنی ،غیرقابل فهم و
جاهالنه ای مانند دولت آمریکا روبروست؛
تعاون را به مثابه روشی برای مقابله با تحریم
می دانم .هدف تحریم فروپاشی ذهنی جامعه
و خسته کردن مردم است؛ ما با تعاون و
انسجام اجتماعی می توانیم تحریم را شکست
دهیم؛ باید به روح تعاون بازگردیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد :در دوران
برجام  ۵۵ماه پیشرفت و ثبات اقتصادی
را تجربه کردیم  ۱۸ماه خروج ترامپ از
برجام را هم تجربه کردیم .برای عبور از این
شرایط و بازگشت به رشد اقتصادی و نشاط
اجتماعی باید نظریه کار و تعاون را بیشتر
مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم حداقل در
 ۲۴ماه آینده این دولت ،در تامین زندگی
بهتر و حمایت از دهک های پایین را که
هدف دولت و دغدغه رییس جمهوری
است ،موفق شویم.
ربیعی در پایان تاکید کرد :باید مفهوم
کار شایسته را با تعاونی غنی کنیم و ما
قادر هستیم با فهم ،گفتگو و حرکت های
اجتماعی و اقتصادی فقر زدا در جهت
گسترش بیشتر تعاون حرکت کنیم.

نرخ تورم
 ۸درصد شد!
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بروجردی:

گامهای ایران در مقابل بدعهدی اروپا
هوشمندانه و اصولی برداشت ه شد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :گامهای ایران در مقابل بدعهدی اروپا هوشمندانه و
اصولی برداشته شده است.
عالءالدین بروجردی در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :از ابتدا
توافق هستهای در قالب برجام ،یک جاده دوطرفه بود .قرار بر این
شده بود که ایران برخی از محدودیتها را بپذیرد و طرف مقابل نیز
تحریمها را مرتفع کند اما آمریکا قرارداد را به هم زد و از این توافق
خارج شد و اضافه بر این خطای بزرگ غیرقانونی ،به اروپا فشار وارد
کرد که آنها تأسی به آمریکا کنند.
بروجردی اضافه کرد :شورای عالی امنیت ملی یک تدبیر هوشمندانه
اتخاذ کرد ۲ ،ماه فرصت بسیار خوبی برای اروپاییها بود که به تعهدات
خود عمل کنند و رسماً و بسیار شفاف اعالم کرد اگر به تعهدات خود
عمل نکنند ،ما هم بهتدریج از تعهدات خود عقب نشینی خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :این اخطار به کشورهای اروپایی داده شد اما خروجی آن به
گونهای نبود که انتظار داشتیم.
بروجردی اظهار کرد :آنها  ۱۱مورد را متعهد شدند انجام
دهند ،اینستکس بستر کار است و کاری نیست که بتواند پاسخگوی
تحریمهای ظالمانه غیرقانونی تحمیلی توسط آمریکا به جمهوری
اسالمی باشد.
وی تصریح کرد :این گامها که تصمیمگیری شد ،توسط
نمایندگان رسماً به اطالع جهان رسید و یک اقدام بسیار جدی و
عملیاتی است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :نباید طرفهای غربی انتظار داشته
باشند که بپذیریم منافع ملی ما در زیر پای تصمیمات نابخردانه
ترامپ از بین برود و ما نظارهگر این ظلم به ملت باشیم.
بروجردی اضافه کرد :گامهای ایران در مقابل بدعهدی اروپا
هوشمندانه و اصولی برداشته شده و امیدواریم که به تعهدات خود عمل
کنند اگرچه دیر است ولی ما این تسامح را انجام دادهایم که هر زمان
آنها عملی کنند ما همچنان به تعهد خود در برجام بازخواهیم گشت.
وی بیان کرد :این نشاندهنده اوج صداقت جمهوری اسالمی
ایران است و البته کشورهایی مانند چین و روسیه که جزء امضا
کنندگان هستند به تعهدات خود عمل میکنند و با جمهوری اسالمی
ایران کار انجام میدهند ولی آمریکاییها از تمام توانمندی خود
استفاده میکنند که باز فشار تحریمی ظالمانهتری را اعمال کنند.

