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توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت برای محکم قدم برداشتن در راه اصالح اقتصادی

درمان دورهای بحران را شدیدتر میکند
دغدغه دولتمردان بعد از ارائه الیحه بودجه درخصوص اجرای روند اصالح قیمتها
و تأکید آنها بر این امر موجب شد که نگرانیهایی از سوی نمایندگان مجلس و برخی
کارشناسان در مورد تند شدن شیب فشارهای احتمالی ناشی از اجرایی شدن این
طرح در جامعه مطرح شود.
به موازات این انتقادات ،بحرانهای اجتماعی نیز پدیدار شد که در گام اول نشان
میداد این تجمعات برای اعتراض به شرایط بد اقتصادی است ،اما دیری نپایید که
ردپای تفکرات سیاسی نیز چاشنی آن شد و مسیر تحرکات اعتراضی را تغییر داد.
البته اجرای اصالحات ساختاری در هیچ زمانی آسان نبوده ،زیرا در کنار برندگان،
بازندگانی نیز خواهد داشت ،حتی اگر در بلندمدت کلیه افراد جامعه از آن منتفع
شوند .زیرا تغییرات با چالشهای ساختاری اساسی روبهرو است که رفع آنها بدون
جراحی اقتصادی و تحمل درد عمومی غیرممکن است.

10
پوستکنی خبر

اما اظهارات روز گذش�ته روحانی در جلسهای با رؤسای کمیسیونهای تخصصی
مجلس مبنی بر اینکه اقتصاد ما بهتر از متوسط دنیاست و مشکالت را با همراهی
مردم حل میکنیم به گونهای نشان از عزم دولت برای اجرای تغییر ساختار اقتصادی
و روند اصالح قیمتها داش�ت .او قاطعانه اعالم کرد« :اولین پاس�خ به بدخواهان،
وحدت ملی اس�ت .البته دش�من در برابر پیش�رفتها و عظمتهای ملت ساکت
نمیماند ،اغفالشدههایی هم در جمع معترضان هستند که خواست بهحق دارند،
حاال مشکل دارند .مؤسسات غیرمجاز و تعاونیها که ربطی به این دولت نداشته و
حتی مجوز بانک مرکزی را هم نداشتند ،اینها مجوزهایشان مجوزهای تعاونی برای
دهه  80و قدیمی است ،اشکاالت و مشکالتی داشتند ،دولت برای اینکه این مسائل
را حل کند ،تاکنون  11هزار میلیارد تومان ،پول گذاشته ،این بار سنگینی بر دوش
دولت است .ما این کار را کردیم .به عهده ما نیست .مگر باید این را دولت حل کند؟»

حرفها و داوریهای
غالمرضا و پدرام
از تور چین کمونیست
محمدصادق جنانصفت
سردبیر سایت ساعت24

 -1مراد از غالمرضا و پدرام در تیتر این نوشته به
ترتیبغالمرضامصباحیمقدموپدرامسلطانی
است.غالمرضاعضوبلندپایهتشکیالتسیاسی
به نام روحانیت مبارز و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام اس��ت .پدرام س��لطانی اما یک
بازرگان جوان ایرانی است که منصب شناخته
شده او نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران است.
 -2ای��ن دونفر ایرانی در روزهای تازه س��پری
ش��ده به دالیل گوناگون جداگانه به سرزمین
پررم��ز و راز چین رفته و به ایران برگش��تهاند.
نگارن��ده ازکجا اطالع پیدا ک��رد این دو نفر به
چی��ن رفتهاند؟ خبر رفتن ب��ه چین غالمرضا
را رس��انههای رس��می (ایس��نا  -ک��د خبر:
 )96091709031و خب��ر پ��درام را خ��ود
ایشان در یادداش��ت گزارش به چین (http://
)/320349/news/news.www.saat24
داده است.
 -3غالمرضا به افکار عمومی گزارش و توضیح
نداده اس��ت ،هدف از حض��ورش در چین چه
بوده،بابودجهوهزینهشخصیدولتی،حکومتی
و یا دعوت حزب کمونیست چین به این کشور
رفته است؟ این مقام بلندپایه روحانی به افکار
عمومی توضیح نمیدهد آیا حزب کمونیست
چی��ن او را به به لحاظ ش��خصی دعوت کرده
اس��ت؟ یا بنابر مقامی که در مجمع تشخیص
مصلحت دارد یا ب��ه دلیل حضورش در جامعه
روحانیت مبارز؟ غالمرض��ا در جایی که افکار
عمومی دسترسی داشته باشد یادآوری نکرده
با کدام مق��ام حزبی حزب کمونیس��ت چین
دیدارکرده و چه گفته و چه شنیده است .او به
ش��هروندان توضیح نمیدهد چرا او که لباس
مبلغان دینی بر ت��ن دارد و بای��د برای تبلیغ
دین کار کند به مرکز حزبی میرود که اساس
اندیش��هاش ضددینی اس��ت .پدرام سلطانی
اما با نگارش یک یاداش��ت و انتش��ار آن برای
افکارعمومی مینویسد برای چه کاری به چین
رفته است و سابقه حضورش در چین چیست و
درآنجابابازرگانانچینیکههمتاهایاوبودهاند
گفتوگو کرده است .
 -4بنابر آنچه از غالمرضا نقل ش��ده او معتقد
اس��ت« :چین و ایران در لحظهای از تاریخ قرار
گرفتهاند که میتوانند درخششی خیره کننده
به روابط دو کشور ببخشند و پروژهای تاریخساز
را رقم بزنند ...این دو کشور میتوانند با برقراری
پیمان دوجانبه و چندجانب��ه پولی به ارتقای
س��طح مبادالت تجاری اقدام کنند» اما پدرام
مینویس��د« :چین عزیز» آرام آرام ایران ،این
شریک وفادار خود را به حاشیه میراند ...دولت
چین سرمایهگذاری ش��رکتهای چینی در
ایران را تقریب ٌا ممنوع کرده اس��ت و به سختی
مجوز سرمایهگذاری خارجی در ایران را صادر
میکند ...در اولین جلسه کاریام دریافتم که
حسابهای ش��رکتهای ایرانی ثبت شده در
چین یک به ی��ک در بانکهای چینی در حال
بسته شدن است و موضوع ،بر خالف آنچه که
در اخبار ایران انعکاس یافته است ،منحصر به
دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نیست.
حتی ش��رکتهایی که از  ١٠-١٥سال پیش
در چین ثبت شدهاند مشمول این رفتار جدید
بانکهای چینی شدهاند»
تبصره – از این دستنوش��تهها بازهم خواهم
نوشت.
کوتاه

مدیرکل سازمان توسعه تجارت:

ثبت  ۲۰۰۰سفارش
در اولین روز

ایسنا :مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه
تجارت گفت طبق ماده هفت آییننامه ضوابط
فن��ی واردات خودرو الزم اس��ت که برای ثبت
س��فارش و واردات ان��واع خ��ودرو بیش از یک
سال از زمان س��اخت آنها نگذشته باشد .علی
علیآبادی ،به ارائه آماری درباره ثبت سفارش
خودرو پس از وقفه  6ماهه پرداخت و اظهار کرد:
در اولین روزی که سایت ثبت سفارش باز شد،
روز گذشته حدود ۱۹۰۰سفارش واردات خودرو
به ثبت رسید که از این میان شاید حدود ۱۲۰۰
تا  ۱۳۰۰سفارش مربوط به خودروهای ساخت
سال  ۲۰۱۶بوده باشد .او افزود :با توجه به قرار
گرفتن در س��ال نوی میالدی تنها روز گذشته
زمان ثبت سفارش برای واردات خودروهای سال
 ۲۰۱۶در نظر گرفته بود و طبق قوانین واردات
خودروهایی که بیش از یک سال از ساخت آنها
گذشته باشد ،ممنوع به شمار میرود.

مهناز اعتدالی
روزنامهنگار

وضعیت امروز صندوقهای
بازنشستگی نشاندهنده
مسکنهای موقت اقتصاد است

ه��ادی حقش��ناس ،اقتص��اددان ،در
گفتوگو با «جامعه فردا» معتقد است
به هر دلیلی اگر مجلس و دولت نسبت به
اصالح ساختاری دیر عمل کند و سعی
داشته باشد که مش��کالت اقتصادی را
نگــاه

با مس��کنهای کوتاهمدت درمان کند،
نشانه این است که هنوز دولتمردان ما
نپذیرفتهاند که اقتصاد ایران بیمار و در
حوزههای مختلف دچار بحران است.
وی با اش��اره به نرخ بیکاری بیش از 20
درصد جوانها اعالم کرد :برای اصالح
اقتصاد ایران بای��د تمامی قوا و مجلس
همصدا ش��وند .هی��چ درمان��ی بدون
درد نخواهد بود .بنابراین نس��خههای
متعددی برای اقتص��اد ایران میتواند
ارائه شود که در نهایت دولت و مجلس
بهترین آن را ک��ه در کوتاهمدت نیز به

نتیجه مورد قبول میرس��د میتوانند
انتخ��اب کنند ،اما باید هم راس��تای با
یکدیگر عمل کنند تا به کاهش عوارض
احتمالی آن کمک شود.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه همواره
درمان اقتص��اد ای��ران افزایش قیمت
نیست یادآورش��د :هر چند سال یکبار
قیم��ت حاملهای ان��رژی ،ارز و کاال و
خدماتی که دولت عرضه میکند گران
میشود ،اما این راه حل نیست .بنابراین
برای عبور از این بح��ران دولت باید به
اصالح س��اختار اقتصاد با نگاه افزایش

بهرهوری بپردازد.
حقش��ناس ادام��ه داد :از منظر دیگر
ش��اخصهای پولی باید اصالح ش��ود.
واقعی��ت این اس��ت که در پنج س��ال
گذش��ته نرخ ت��ورم در کنت��رل دولت
درآمد یعنی ت��ورم  45درصد نقطه به
نقطه در س��ال  92ام��روز به حدود 10
درصد رس��یده ک��ه این نش��ان از گام
بلند دولت برای اصالح ش��اخصهای
پولی است.
وی ب��ا بیان اینک��ه کاهش نرخ س��ود
تسهیالت بانکی و یا کنترل فعالیتهای

رئیسجمهور تأکید کرد« :اگر مشکل فقط اشتغال است ،چند تا کشور میتوانند
در س�ال  700هزار شغل درس�ت کنند؟ تعداد انگشتشماری هس�تند .اما ما این
کار را کردیم ،عنوان کرد که کش�وری هس�تیم که حقوق ثاب�ت کارگر ،کارمند و
مس�تمریبگیر ما از تورم س�االنه باالتر است .یعنی هر س�ال افزایش حقوقی که
داریم ،با تورم سال یا معادل است یا باالتر است .این کار بسیار عظیم و بزرگی است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه در بحث اشتغال هنوز تا زمانی که مشکل بیکاری را
حل کنیم ،فاصله داریم تصریح کرد که مردم مشکالت دارند .طبیعی است ،باید این
مشکالت را حل و فصل کنیم .بنابراین یک عده اعتراض یا انتقاد دارند .به حق انتقاد
دارند ،منتها باید طریق و مس�یر درست و قانونی را برای بیان انتقاد انتخاب کنند.
یک عدهای در این وسط آمدند دارند با تحریک دیگران سوءاستفاده میکنند .آن
هم معلوم است که برای چیست؟»

مؤسسات غیرمجاز نیز در بهبود شرایط
تاثیر بسزایی داش��ته است عنوان کرد:
حجم ب��االی دول��ت و اس��تفاده آن از
بودج��ه ج��اری یک��ی از بزرگتری��ن
معض�لات اقتصادی اس��ت .در همین
زمینه در دولت قب��ل حدود  500هزار
نفر نیز ب��ه حجم کارکنان دولت افزوده
ش��د و همچنان نیز روبه افزایش است
ک��ه این تعداد تنها ب��رای مقطع  4یا 8
ساله نیس��ت بلکه برای مدت  30سال
هزینه آنه��ا به بودجه عمومی کش��ور
تحمیل شده اس��ت .بنابراین میتوان
گفت که بخش��ی از مشکالت محصول
دو دهه گذش��ته در بخش هزینههای
جاری است.
حقشناس با اشاره به این که فرارهای
مالیاتی به همراه معافیتهای مالیاتی
منج��ر ب��ه این اتفاق ش��ده اس��ت که
درآمده��ای مالیاتی نتوان��د جوابگوی
هزینههای جاری باشد ،افزود :دولت در
این وضیت مجبور است هزینههای مورد
نیاز خود را از منابع دیگر تأمین کند که
در اینجا میطلبد که اصالح ساختاری
اقتصاد هر چه زودتر اجرایی شود ،زیرا
با تجویز مس��کنهای دورهای و موقت،
قطعا بحرانهای بعدی شدیدتر خواهد
بود؛ مثال ب��ارز این م��وارد را میتوان
در وضعیت صندوقهای بازنشس��تگی
دنبال کرد.
این اقتصاددان تأکید کرد که دولت برای
عبور از این بحرانه��ا باید بنگاهداری
خ��ود را به بخ��ش خصوص��ی واقعی
واگذار کند و به چابکس��ازی نهادهای
تحت مس��ئولیت خود بپردازد ،ضمن
اینک��ه در کنار آن اص�لاح قیمتها را
در اولوی��ت قرار دهد ،زی��را اگر این دو

در کن��ار یکدیگر پیش بروند میتوانیم
در بلندمدت به اص�لاح اقتصاد ایران و
بازگشت آن به ریل اصلی امیدوار باشیم.
دولت در برنامه اصالح قیمتها
شفافیت ندارد

اما حس��ین رجبپ��ور ،اقتص��اددان و
پژوهشگر ،در گفتوگو با « جامعه فردا»
در ای��ن زمینه معتقد اس��ت که اصالح
قیمتها حلکننده مشکل نیست.
وی با تأکید براینکه دولت باید مشخص
کن��د که ب��ه چ��ه منظوری ب��ه اصالح
قیمته��ا روی آورده اس��ت؟ عن��وان
میکن��د :این اق��دام تنها ب��ه این دلیل
اس��ت که دولت کس��ری بودجه دارد و
تنها ریشه تغییر قیمتها را باید در این
نکته جستوجو کرد .زیرا بودجه که قرار
است از این مسیر آزاد شود شفاف نیست
و معلوم نیس��ت چگونه قرار است بعد از
آزادسازی از این محل در خدمت اصالح
ساختارها در بیاید.
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه دولت
باید در این زمینه شفافس��ازی کند تا
در صورت اجرای برنامه اصالح قیمتها،
در آینده دوباره با مشکالتی از این قبیل
مواجه نش��ویم یادآور ش��د :اگر این کار
به ص��ورت زیربنای��ی انجام ش��ود و در
این زمین��ه برنامه و شفافس��ازی الزم
ارائه ش��ود جای امیدواری دارد در غیر
این ص��ورت نتیجهبخ��ش نخواهد بود،
زیرا فشاری که روی بودجه است نشان
میدهد که دولت باید تمرکز بیشتری را
روی کم کردن هزینههای جاری و ریخت
و پاشهای من��درج در الیح��ه بودجه
داشته باشد و از این طریق کسری خود
را جبران کند.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی:

برخی جناحها فکر میکنند با تخریب دولت گرهی باز میشود
آنچه وزارت
کار تحت
برنامه اشتغال
فراگیر منتشر
کرده مبتنی بر
هشت خطای
توهمآلود
راهبردی
است و با آن
عنصر گوهری
مبارزه با فقر
و نابرابری
یعنی اشتغال
مولد روبه جلو
نخواهد رفت

بــازار

ایس�نا :عضو هیأت علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبای��ی با بیان اینک��ه هیچ چیزی مهمت��ر از ارتقای بنیه
فکری دولت روحانی نیس��ت تاکید ک��رد :برخی جناحها فکر
میکنند با تخریب دولت گرهی باز میش��ود اما راه این است
که بنیه فکری هر دولتی که س��رکار است باال برود تا کشور رو
به بهبود رود.
فرشاد مؤمنی در نشست «بودجه  ،97تشدید یا کاهش فقر؟»
که با حضور میدری ،معاون رفاهی وزیر تعاون در پژوهش��گاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با بیان اینکه تفاوت
عملی حسن روحانی با احمدی نژاد در چیست؟ گفت :احمدی
نژاد هتاک��ی و بیاعتنایی میکرد ،اما حس��ن روحانی احترام
میگذارد و بیاعتنایی میکند.
او افزود :حداقل مثل دولت قبل نگران دریافت احضاریه نیستم،
ام��ا در مجموع به لحاظ عمل��ی چه تفاوتی را ش��اهد بودیم؟
اینک��ه حرفهای خودم��ان را بزنیم و آنها هم حرف خودش��ان
را بزنند و به ما توج��ه نکنند و بعد موقع بحران انتقاد کنند که
ما س��کوت کردیم که نمیش��ود ،اینچه طرز حکومت داری
است؟
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با
بیان اینکه احمدی نژاد از عدالت اجتماعی بد دفاع کرد و شما
در این دولت با بی اعتنایی همان سرنوش��ت را رقم میزنید و
بیاعتنایی به عدالت اجتماعی روی دیگر بد دفاع کردن است
گفت :راه نجات ایران از توس��عه عادالنه میگذرد و اگر این در
مرکز توجه دولت نباشد هم خودش بدنام میشود و هم اوضاع

کشور را نابسامان تر خواهد کرد.
مؤمن��ی افزود :چرا از س��ال  1368ت��ا امروز با توج��ه به تمام
تفاوت در س�لایق رؤس��ای جمه��ور ،چرا همه آنها به بس��ته
سیاس��تی تعدی��ل س��اختاری اینق��در اهتمام دارن��د؟ باید
اندیش��ه های منح��ط ضد توس��عهای در یک اقتص��اد رانتی
سیاس��ی را برمال کنیم .رویکرد دکتر میدری در این جلس��ه
حس��ابدارانه اس��ت و میگوی��د اگ��ر مش��کلی حل نش��د به
علت بودجه بوده اس��ت .در حال��ی که رویکرد سیاس��تی در
زمین��ه ارزش پ��ول ملی ،تج��ارت خارجی ،رفتاره��ای مالی
دولت و مابقی محورها ،موتور پمپاژ کننده و بس��ط دهنده فقر
را در س��ال  97از سال های پنجگانه قبلی دولت روحانی تندتر
میکند.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید کم��ک کنیم خطاه��ای راهبردی
دوره ه��ای قبل��ی که م��ردم را به فقر گس��ترده دچ��ار کرده
در مرک��ز توجه قرار گیرد عن��وان کرد :کان��ون اصلی بحران،
جهتگیریهایسیاسیدولتاست.هرچندافشاگریهایبودجه
بهت��ر از بیان نش��دن اس��ت؛ ام��ا ای��ن متنزلترین س��طح
سیاستگذاری است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
با بیان اینکه اگر حسن روحانی فریب کارشناسانی را میخورد
که به غلط میگویند اگر نرخ ارز و حاملهای انرژی را گران کنید
به ازای آن فالن قدر تولید و اشتغال رشد مییابد ،بر او حرجی
نیس��ت گفت :ولی از دکتر میدری انتظار اس��ت همه تجارب
خسارت بار اشتغالزدایانه بسته سیاستی تعدیل ساختاری را

روزهای طالیی ارز

بازار متشنج ارز ،دالر  4300را پشت سر گذاشت

جامعه فردا :دالر  4300تومان را هم پشتسر گذاشت تا
نوسانهای قیمتی روزهای اخیر ،رکوردی جدید را از خود
ثبت کرده باشد .روز گذشته روز تاریخی برای قیمت دالر
بود و رکورد قیمت دالر زده ش��د .در طول  10-15س��ال
گذشته ،این نخستین بار است که قیمت ارز و بهخصوص
دالر ب��دون دخالته��ای پول��ی و عوامل بیرون��ی از مرز
چهارهزار تومان گذشته است .نخستین جهش گرانی ارز
در سالهای  89تا  91-90رخ داد که قیمت ارز از یکهزار
تومان به سههزار و  500تومان رسید.
روز گذش��ته نیز قیمت ارز با گذر از مرز چهارهزار و 300
توم��ان ب��ه  4308تومان رس��ید .دالر ب��ازار ارز با قیمت
چهارهزار و  297تومان ش��روع ش��د اما در میانههای روز
و اوج معامالت بازار قیمت دالر به چهارهزار و  232تومان
رسید اما در ساعتهای پایانی با وجود کاهش قیمت دالر،
بازار با قیمت هر دالر بهازای چهارهزار و  308تومان بسته
شد .به این ترتیب هر دالر نسبت به روز ماقبل خود معادل
 20تومان ( 0.47درصد) افزایش یافت.
در مورد دیگ��ر ارزهای مه��م مانند یورو و پون��د نیز این
وضعیت تا حدود زیادی وجود داشت .قیمت یورو در شروع

بازار پنجه��زار و  310تومان بود که از همان ابتدای بازار با
افزایش قیمت شروع شد .روز ماقبل قیمت یورو با پنجهزار
و 290تومان بسته شد و ابتدای بازار دیروز با افزایش قیمت
یورو همراه بود.
قیمت هر ی��ورو در بازار ارز دیروز پنجه��زار و  435تومان
بود که نسبت به روز ماقبل خود حدود  140تومان (2.64
درصد) افزایش قیمت داشته است .البته حوالههای ارزی
یورو و دالر در بخش شرکتی و شخصی همچنان قیمتی
پایینتر از قیمت ارز در بازار آزاد داشتند .اما ارزهای دیگر
مانند پوند ،درهم امارات ،لیر ترکیه ،یوان چین و ...بهنسبت
یورو نوسان چندانی نداش��تند هرچندکه اندک افزایش
قیمتی نیز در مورد این ارزها وجود داشت .در مجموع روز
گذشته برای ش��اخص قیمت ارزها همگی نشان از رشد
قیمتها و افزایش نرخ برابری داشت.
رونق طال

روز گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز ،قیمت طال و سکه
افزایش یافت و این درحالی بود که قیمت اونس جهانی طال
هیچ افزایش قیمتی را نشان نمیداد .اونس جهانی طال با

به ایشان گوشزد کند.
مؤمنی افزود :بر اساس بررسیهایم فشارهای مافوق طاقت بر
فقرا افزوده میشود و باید سیاستها را افشا کنیم نه آمار و ارقام
بودجه را .آنچه وزارت کار تحت برنامه اش��تغال فراگیر منتشر
کرده مبتنی بر هشت خطای توهم آلود راهبردی است و با آن
عنصر گوهری مبارزه با فقر و نابرابری یعنی اشتغال مولد روبه
جلو نخواهد رفت.
عض��و هی��أت علم��ی دانش��کده اقتص��اد دانش��گاه عالم��ه
طباطبایی با اش��اره به اینکه تعداد حاش��یه نش��ینان شهری
در حال افزایش اس��ت و اینها بازتاب سیاست های غلط است
گفت :باید نظام تصمیمگیری و متقاعد ش��ود؛ 30س��ال خطا
کافی اس��ت و یک بار باید جلوی راه بس��ته سیاس��تی تعدیل
س��اختاری ترمز کرد و دلمان میخواس��ت حس��ن روحانی
این ترمز را در برنامه شش��م بکش��د .در دولت احمدینژاد بی
س��ابقه ترین مناس��بات رانتی حاکم بود که آسیب بزرگ آن
تضعیف احساس ملی بود .تصور کردیم برنامه ششم باید جدی
گرفته شود .متاسفانه برنامه ششم بیکیفیتترین برنامه بعد
انقالب است.
او تاکید کرد :هیچ چیزی مهمت��ر از ارتقای بنیه فکری دولت
روحانی نیس��ت .برخی جناحها فکر میکنند با تخریب دولت
گرهی باز میشود اما راه این است که بنیه فکری هر دولتی که
سرکار است باال برود تا کشور رو به بهبود برود.
وقت��ی این صحبت ه��ای مومنی مطرح ش��د ،احمد میدری،
مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی

یکهزار و  303دالر در روز نخست سال  2018میالدی به
افزایش اندک قیمت که در روزهایی پایانی سال 2017رخ
داده بود بسنده کرد .اما در داخل با توجه به افزایش قیمت
دالر قیمت مثقال طال و سکه طال افزایش قیمت داشت.
هر گرم طالی  18عیار با قیم��ت  136هزار و  441تومان
معامله شد که نسبت به روز ماقبل یکهزارو  893تومان
افزایش قیمت داش��ت .مثقال طال نیز با هفتهزار و 300
تومان افزایش نس��بت به روز ماقبل ب��ه پانصد و  91هزار
تومان رسید.
دیروز نیز سکه طرح قدیم با  35هزار و  500تومان افزایش
قیمت نس��بت به روز ماقبل رکورددار افزایش قیمت طال
بود .روز گذشته هر قطعه سکه طرح قدیم با 35هزار و500
تومان به حدود یکمیلیون و  486هزار رس��ید .سکه بهار
آزادی طرح جدید نیز با  33هزار تومان افزایش قیمت به
یک میلیون و  463هزار تومان رسید .نیم سکه با  19هزار
تومان افزایش به  737هزار تومان ،ربع سکه با هشتهزار
تومان افزایش به  433هزار تومان و سکه گرمی با پنج هزار
تومان افزایش به 281هزار تومان رسید.
براساس بررس��یهای بازار به نظر میرس��د ناآرامیهای
چند روز اخیر در افزایش قیمت ارز و طال بسیار موثر بوده
است .هرچند نمیتوان موضوع بررسی بودجه و تاثیر آن بر
افزایش کاالهای سرمایهای را نادیده گرفت.

در واکن��ش به اظهارات مومنی در این جلس��ه ب��ا بیان اینکه
نمیش��ود از بیرون انتقاد کنیم و جلو نیاییم ،گفت :برخی این
اخالق را دارند که به حکومت نمیش��ود نزدیک شد و باید در
دانش��گاه نشس��ت و در مطبوعات نوش��ت اما اینه��ا به گوش
دولتمردان نمیرسد.
او ادام��ه داد :در جامعهای که حزب ندارد و دانش��گاههایی که
مکتب فک��ری ندارند ،نتیجه این میش��ود که سیاس��تمدار
سرگردان میشود .ما باید هزار کار مدنی انجام دهیم تا کارمان
پیش برود.
میدری افزود :واقعا برنامه ششم بدتر از دولت های قبل بود؟ اگر
میخواهیم کاری انجام شود باید به این سمت برویم که چه طور
میتوانیم نهادهای تولید اندیشه را تقویت کنیم.
این در حالی اس��ت که مؤمنی در واکنش ب��ه اظهارات احمد
می��دری در این جلس��ه گفت :وقت��ی با مبن��ا صحبت نکنید
اظهاراتتان متناقض میش��ود .در دوره اصالحات ،خس��ارات
اقتص��ادی کمتر بود؛ زیرا رئیس جمهور کمتر س��راغ ش��وک
درمانی رفت و اندازه شوک کمتر بود و بیثباتی کمتر شد و در
نتیجه کارنامه اقتصادی بهتری ارائه کرد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با
بیان اینکه دستکاری قیمت حاملهای انرژی آخرین مرحله از
یک فرآیند بسترسازی و زیرساختی  47مرحلهای است گفت:
وقتی  46مرحله قبل اجرا نمیشود قطعا زیان به بار میآید .چه
کسی گفته مطلقا نباید قیمتهای کلیدی حاملها دستکاری
نشوند؟ ما میگوییم ابتدا باید مقدمات آن فراهم شود.

عنوان

قیمت (تومان)

مقدار تغییر (درصد)

دالر

4308

0.47

یورو

5435

2.64

پوند

5864

0.76

لیر ترکیه

1166

0.87

درهم امارات

1179

-

یوان چین

673

0.75

عنوان

قیمت (تومان)

تغییر (درصد)

گرم طالی  18عیار

136.303

1.15

سکه طرح قدیم

1.486000

2.28

سکه طرح جدید

1.463000

2.31

نیمسکه

737.000

2.65

ربع سکه

434500

1.88

سکه گرمی

282000

2.55

