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تنها موضوع توزیع و کنترل قیمت کاالهای اساسی مطرح نیست

وزیر صنعت معدن و تجارت:

بانیان توسعه و تحول اقتصادی کشور

بازگشت دوباره کوپن

خودروسازهای بزرگ
یشوند
واگذار م 

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از افزایش سه
برابری تولید خودرو در کشور در اواخر سال
گذشته خبر داد و گفت :پیشبینی میشود
امسال یک میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه خودرو
در کشور تولید شود.
به گزارش ایسنا ،رضا رحمانی با بیان اینکه
سال گذشته  ۹۵۰هزار دستگاه خودرو در
کشور تولید شد ،افزود :امسال هم به مانند
ماههای پایانی سال گذشته ،افزایش تولید
خودرو را با جدیت دنبال میکنیم و پیشبینی
میکنیم میزان تولید خودرو در کشور به یک
میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه برسد.
وی خودروسازی و صنایع وابسته به
آن از جمله قطعهسازی را از صنایع مهم
کشور برشمرد و خاطرنشان کرد :قرار است
خودروسازهای بزرگ کشور که دولت در آن
سهام دارد ،بهتدریج واگذار شود.
وی در ادامه از نامگذاری امسال به عنوان
سال رونق تولید یاد کرد و افزود :رونق تولید
باید سرلوحه کار همه بخشهای کشور و حتی
مردم قرار گیرد و هرکس در حوزه کاری خود
برای رقمزدن رونق تولید تالش کند .هر واحدی
که تعطیل شود یعنی دشمن به موفقیت
رسیده است و نباید در عرصه جنگ اقتصادی
اجازه چنین اتفاقاتی را بدهیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه
افزود :یکی از مهمترین مواردی که در سال ۹۸
پیگیری میکنیم حوزه معادن و تکمیل زنجیره
ارزش افزوده فلزات است .با برنامههایی که
داریم حوزه معدن امسال دچار تحول اساسی
خواهد شد .رحمانی همچنین حمایت از حوزه
صادرات و تولید را نیز از دیگر اولویتهای سال
 ۹۸برشمرد و خاطرنشان کرد :برای این منظور
باید سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای
تولیدی تأمین شود .سرمایه در گردش برای
واحدهای تولیدی به منزله خون در رگهای
این واحدها است.
وی در ادامه از بسته حمایتی دولت برای
صنایع سیلزده هم یاد کرد و ادامه داد :عالوه
بر کمکهایی که برای جبران خسارت این
واحدها در نظر گرفته میشود ،حمایتهای
دیگری از جمله استمهال وامها ،معافیتهای
مالیاتی و… نیز پیشبینی شده است.
وی سپس به استان کرمانشاه اشاره کرد و
افزود :کرمانشاه میتواند از طریق دو بخش
صادرات و صنعت خودروسازی به رونق برسد
و باید استارت این رونق از هماکنون زده شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه در آمایش سرزمینی صنعت کشور
نیز کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای
قطعهسازی در نظر گرفته شده ،تاکید کرد:
باید تا جایی که امکان دارد قطعات موردنیاز
کارخانه خودروسازی کرمانشاه از واحدهای
قطعهسازی داخل استان تأمین شود .عالوهبر
این دو بخش ،کرمانشاه طرحهای صنعتی
قابلتوجهی در دست احداث دارد که حدود
 ۱۳۸مورد از آنها پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰
درصد دارد .باید برای راهاندازی این طرحها
برنامهریزی و اولویتبندی صورت گیرد و ابتدا
طرحهایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند
به بهرهبرداری برسد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به موضوع
واحدهای صنعتی زیرمجموعه شستا در استان
کرمانشاه از جمله کارخانه اسید سیتریک
هم اشاره و عنوان کرد :جلسه ویژه ملی برای
تعیینتکلیف این طرحها برگزار خواهیم کرد.

بازاروسرمایه

طبق نظر کارشناسان ،تورم باال در ماههای گذشته
و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم بهویژه اقشار
کمدرآمد ،دولت و علیالخصوص وزارت تعاون را بر
آن داشت تا طرح «کوپن الکترونیک» را به مجلس
ارائه کند.
به گزارش ایرنا ،همچنین ،به نقل از رسانههای
مختلف محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامهوبودجه با اعالم اینکه دالرهای  4٢٠٠تومانی
نتوانسته است قیمت کاالهای اساسی را پایین نگه
دارد ،از حذف یارانه ارزی واردکنندگان و رساندن
آن به شیوههای خاص به دست مردم خبر داده
است.
از طرف دیگر بانک مرکزی نیز در راستای چنین
رویدادی طراحی کوپنهای الکترونیکی برای توزیع
کاالهای اساسی را در دستورکار خود قرار داده
است .کوپنیشدن برخی از کاالهای اساسی بر
اساس وظیفه دولت جهت حمایت از معیشت
مردم رخ میدهد که در قانون بودجه سال 1398
آمده است .در جلسه تعیین بودجهسال  ٩٨و طبق
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه دولت مکلف است
در منابع حاصل از صدور نفت ،سهم خود را صرف
حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
بر همین اساس قرار شد سامانهای از طرف بانک
مرکزی برای اعطای این کوپنهای الکترونیکی به
مردم ایجاد شود.
کوپن و حذف رانت
با افزایش ناگهانی نرخ ارز ،کمبود و افزایش قیمت
انواع کاالها بهویژه کاالهای اساسی پیش آمد .طبق
گفته مسئوالن ،دولت برای ایجاد تعادل در بازار،
18میلیارد دالر را به واردات کاالهای اساسی از جمله
برنج ،گوشت و تخممرغ اختصاص داد .با اینکه
ارز تخصیصیافته به کاالهای اساسی با نرخ 4200
تومان بود اما قیمت کاالهای اساسی نه تنها کاهش
نیافت بلکه بیش از سایر کاالها با افزایش روبهرو
شد .این افزایش از یک طرف ناشی از عملنکردن
واردکنندگان به تعهدات خود و عرضه کاالهای
اساسی با قیمتی بسیار باالتر از قیمت تمامشده و از
طرف دیگر ورود دالالن و واسطهها در فرآیند توزیع
کاالهای اساسی بود .در حال حاضر امید دولت
آن است که با اجراییشدن طرح کوپن الکترونیک،
رسیدن کاالهای موردنیاز به دست مردم و بهویژه
افراد کمدرآمد و با قیمت مناسب از طریق یک
سازوکار توزیعی درست تحقق یابد.
کوپن و تنگنای تحریم
موضوع دیگر به دلیل وجودی ِ کوپن بازمیگردد.
کوپن زمانی ظاهر میشود که کاال بهاندازه کافی
برای توزیع وجود نداشته باشد .بنابراین تنها موضوع
توزیع و کنترل قیمت کاالهای اساسی مطرح
نیست .کارشناسان معتقدند که تحریمها میتواند
واردات کاالهای اساسی را با مشکل مواجه سازد.
از این رو دولت باید سازوکاری برای واردات مقدار
موردنیاز کاالهای اساسی در نظر داشته باشد.
طبق گفته کارشناسان اقتصادی ،در حال حاضر
مشکل اصلی کشور ،تحریمها است .در دوران
جنگ ،دولت برای واردات کاالهای اساسی مشکل
نداشت ،اما در حال حاضر کشور ما نمیتواند

کمکهای بالعوض
بانک قرضالحسنه مهر ایران
به دانشجویان نیازمند

بازگشت کوپن ضمن داشتن برخی ایرادات ،به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی میتواند به تقویت جنبه نظارتی و رفاهی دولت در توزیع کاالهای
اساسی کم کرده و بدینترتیب اقشار ضعیف و کمدرآمد با تکیه بر آن منتفع شوند.

کوپن در حال
حاضر صرف ًا
اقدامی است
برای اعمال
کنترل و نظارت
بیشتربر
توزیع کاالهای
اساسی و نه
راهحلی کوتاه یا
بلندمدتبرای
جلوگیری از
تورم!
بسیاری از کاالها را وارد کند ،از اینرو هرچند دولت
مدعی است که بهاندازه کافی کاالهای اساسی در
انبارها وجود دارد اما میتوان حدس زد که دستکم
در بلندمدت با تداوم تحریمها برای تأمین کاالهای
اساسی در تنگنا قرار میگیرد .بنابراین ممکن است
موضوع جیرهبندی کاالهای اساسی نیز پیش بیاید.

کوپن و شکلگیری بازار سیاه
کوپنیکردن کاالهای اساسی میتواند
دونرخیشدن بهای این کاالها را به همراه داشته
باشد .زیرا طبق گفته مسئوالن ،دولت از یک طرف
میخواهد کوپن را تنها به افراد نیازمند اختصاص
دهد و از طرف دیگر کاالهای اساسی را با نرخ ارز
نیمایی وارد بازار کند .بنابراین ،در عمل با دو نرخ
و بلکه با بیش از دو نرخ در بازار کاالهای اساسی
مواجه خواهیم شد .زیرا در حال حاضر قیمت
این کاالها در بازار فراتر از ارز نیمایی بوده و رشد
قیمتها بیشتر منطبق با نرخ ارز آزاد است .ورود
کاالهای اساسی بر مبنای ارز نیمایی از یک طرف و
ارز  4200تومانی از طرف دیگر ،در عمل منجر به
چندنرخی خواهد شد.
همچنین ،از آنجایی که میزان مصرف خانوارهای
مختلف متفاوت است ،ولی دولت به یکسان بین
آنها کاال توزیع میکند ،ممکن است بازار سیاه برای
آن دسته از افرادی که مصرف بیشتری دارند راه
بیفتد .در این بازار قیمت کاالهای موردنیاز چندبرابر
قیمت اصلی عرضه خواهد شد.
کوپن ِ کاالیی به جای کوپن ِ پولی
طبق گزارش رسانهها ،رئیس سازمان
برنامهوبودجه از سه روش پرداخت یارانه کاالی
م برده و گفته است که مجلس این
اساسی نا 

روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش

مجوز را به دولت داده است ،هر راهی که به نفع
مردم باشد را در سال جاری اجرا کند .یکی از این
سه روش که اختصاص ارز  4200تومانی از طریق
واردکنندهها به تامین کاالهای اساسی است ،توسط
دولت امتحان شده و ظاهر امر نشان میدهد که
موفق نبوده است .راه دوم این است که بودجه
اختصاصیافته این کار که حدود  56هزار میلیارد
تومان است بین مردم توزیع شود و آنها به هر
روشی که میخواهند از این پول استفاده کنند.
این راه نیز به نوعی در حال حاضر از طریق
پرداخت یارانههای نقدی در حال انجام است.
تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی به
نوعی به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور
است که آثار تورمی زیادی برای جامعه در پی دارد.
برای نمونه ،از زمان شروع پرداخت نقدی یارانهها
تاکنون قیمت گوشت بیش از  10برار شده است.
درواقع در سال  1389با  45500تومان میشد
حدود  4کیلو گوشت گرفت ،اما اکنون در بازار آزاد،
با این مبلغ کمتر از نیمکیلو گوشت میتوان خرید.
یک راه دیگر این است که به مردم کاالبرگ (کارت
الکترونیکی) داده شود .به عبارت دیگر در سیستمی
که قرار است برای کمک دولت به کمدرآمدها
طراحی شود ،ب ه جای پول مانند کوپنهای قدیمی،
عنوان کاال تعریف شود .مثال ً 3کیلو برنج 2 ،کیلو
گوشت و . ...به اعتقاد کارشناسان این سیستم
باید طوری باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط
بتواند روغن بگیرد ،برنج بگیرد ،شکر بگیرد نه اینکه
قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف
غیرضروری برسد.
کوپن ،راهی برای تقویت جنبههای رفاهی دولت

کوپن میتواند راهی باشد برای حمایت از اقشار
ضعیف و کمدرآمد جامعه .منظور این است
که همانند یارانههای نقدی به همه مردم داده
نشود .درواقع به گفته کارشناسان اقتصادی ما هم
میتوانیم مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته با
ارائه کارت هوشمند به فقرا و افراد کمدرآمد کمک
کنیم تا ضمن استفاده از کاالهای اساسی توزیعشده
از سوی دولت ،فشار معیشتی کمتری را متحمل
شوند و نوسانات قیمت را کمتر احساس کنند.
هرچند بازگشت کوپن را میتوان یکی از
نشانههای ضعف سیستم اقتصادی کشور
تلقی کرد ،اما در صورت رفع مشکالت کنونی و
رسیدن به شرایط نرمال اقتصادی باز هم میتوان
برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و در قالب
سیاستهای رفاهی دولت از آن استفاده کرد.
برای مثال افراد ازکارافتاده ،افراد معلول و کمتوان
و همچنین کسانی که بیکار میشوند (تا زمانی
که بتوانند مجددا ً به سر کار بازگردند) میتوانند
از این حمایتها برخوردار باشند .اما طبق نظر
کارشناسان ،نباید این واقعیت را فراموش کرد که
اقتصاد کشور دچار مشکالت عدیدهای است و
رفع این مشکالت نیازمند اصالحات ساختاری و
بهویژه درپیشگرفتن رویکردهای تعاملی در روابط
بینالملل است و برقراری سیستم کوپنی نمیتواند
به عنوان یک راهکار مطرح باشد .کوپن در حال
حاضر صرفا ً اقدامی است برای اعمال کنترل و
نظارت بیشتر بر توزیع کاالهای اساسی و نه راهحلی
کوتاه یا بلندمدت برای جلوگیری از تورم .زیرا تورم
بهویژه در کاالهای اساسی متأثر از عوملی است که
رویارویی با آنها تمهیدات جدیتری میطلبد.

نشست تکنولوژی بتن با هدف مدیریت کیفی مصالح با حضور
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی در جزیره کیش برگزار
شد.

نرخ حقالوکاله بانک سینا
نرخ حقالوکاله بانک سینا برای انواع سپردههای
سرمایهگذاری در سال مالی  1398معادل 3
درصد خالص منابع سپردهگذاران اعالم شد.
به گزارش روابطعمومی بانک سینا ،با عنایت به
بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،نرخ حقالوکاله بکارگیری سپردههای
مشتریان در بانک سینا در سال  ،1398به میزان
 3درصد خالص منابع سپردهگذاران برای هر
یک از انواع سپردههای بکارگرفتهشده جهت
مصارف مشاع ،تعیین و جهت اطالع عموم اعالم
میگردد .حقالوکاله مبلغی است که بانکها
میتوانند در قبال بکارگیری منابع سپردهگذاران،
از آنان دریافت کنند.

برندگان جشنواره همراهبانک تجارت

اسامی برندگان دو هفته آخر
جشنواره همراهبانک تجارت

نشست تکنولوژی بتن با هدف مدیریت کیفی مصالح در کیش
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش،
یزاده رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
با حضور محمد شکرچ 
شهرسازی و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان و مصطفی
خانزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران
و کارشناسان این معاونت با هماهنگی مدیریت فنی و زیربنایی
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشستی با موضوع تکنولوژی بتن
22فروردین در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد.
مدیریت مصالح ورودی به جزیره کیش از نظر کیفیت و تضمین
کیفی ،برنامهریزی در خصوص حضور تیم متخصص و تحقیقاتی
برای مطالعه وضعیت معابر کیش ،اصالح و بازسازی بر اساس
شاخصههای کیفی ،دوام و حفظ محیطزیست و برگزاری دورههای
آموزشی برای فعاالن حوزه عمرانی و شهری در سازمان منطقه آزاد

بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی خود و بهمنظور حمایت
از دانشجویان بهعنوان بانیان توسعه و تحول
اقتصادی کشور در آینده ،طی همکاری با دانشگاه
عالمه طباطبایی به پرداخت کمكهای بالعوض به
دانشجویان نیازمند اقدام خواهد كرد .به گزارش
روابطعمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،طبق
این همکاری ،دانشگاه عالمه طباطبایی مسئول
شناسایی و معرفی دانشجویان مستعد و نیازمند
به بانک قرضالحسنه مهر ایران است و بانک
در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود
برای حمایت از دانشجویان و بر اساس مجوزها،
قوانین و مقررات بانك از آنان حمایت میكند.
بر این اساس ،یک میلیارد ریال اعتبار برای
پرداخت کمکهای بالعوض به دانشجویان این
دانشگاه توسط بانک قرضالحسنه مهر ایران
اختصاص داده شده است كه با معرفی دانشگاه
به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.
شایان ذکر است ،تا کنون بیش از  ۱۲۰نفر از
دانشجویان مستعد و نیازمند توسط دانشگاه
عالمه طباطبایی شناسایی و معرفی شده است
تا از کمکهای بالعوض بانك بهرهمن د شوند.
دانشجویاننیازمندمیتوانندباداشتنمعرفینامه
از سوی دانشگاه از تسهیالت قرضالحسنه این
بانک تا سقف  ۲۰میلیون ریال استفاده کنند و ۱۰
میلیارد ریال اعتبار از طرف بانک قرضالحسنه مهر
ایران برای این منظور اختصاص داده شده است.
افتتاح باجه بانک قرضالحسنه مهر
ایران در پردیس مرکزی دانشگاه عالمه
طباطبایی از دیگر زمینههای همکاری
میان این دو مجموعه به شمار میرود.
حمایت از آموزش عالی یکی از برنامههای اصلی
بانک قرضالحسنه مهر ایران بوده و در این راستا
تفاهمنامههایی با صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم و تحقیقات ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی ،دانشگاه پیام نور و سایر مراکز آموزشی
و دانشگاهی منعقد شده است.

کیش و شرکتهای تابعه ،مهندسان ،مشاوران و پیمانکاران جزیره
کیش با اعطای گواهی دوره بهمنظور بهروزرسانی اطالعات و دانش
معماری و عمرانی از مهمترین دستاوردهای این نشست بود .در
یزاده رئیس
ادامه این نشست ،جمعه  23فروردین محمد شکرچ 
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،خانزادی معاون عمرانی
سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از معاونان و مدیران ،از دو پروژه
بهبهرهبرداریرسیده بازار ماهی و پژوهشکده محیطزیست کیش و
دو پروژه در حال اجرای ترمینال جدید فرودگاهی و پالژ آقایان کیش
دیدن کردند .گفتنی است بهبود کیفی فعالیتهای معماری و عمرانی
به لحاظ ساخت و مصالح ،افزایش دوام مصالح در سازهها و معابر
شهری و کاهش آسیبهای محیطزیستی از مهمترین موضوعات
مدنظر مدیران عمرانی و شهری سازمان منطقه آزاد کیش بود.

قرعهکشی هفته ششم و هفتم جشنواره
همراهبانک تجارت برگزارشد .به گزارش
روابطعمومی بانک تجارت ،مراسم قرعهکشی
ششمین و هفتمین هفته جشنواره همراهبانک
تجارت روز سهشنبه بیستم فروردینماه بهصورت
پخش زنده از طریق صفحه مجازی اینستاگرام
این بانک پخش شد و برندگان جوایز این
قرعهکشی شامل 20 ،جایزه 10میلیون ریالی و 30
نِخرید  5میلیون ریالی دیجیکاال به قید قرعه
ب
با استفاده از گوی و گردونه مشخص شد .برنامه
زمانبندی قرعهکشی سه جایزه بزرگ یک میلیارد
ریالی این جشنواره نیز بهزودی از طریق سایت
رسمی بانک تجارت اعالم میشود.

یک کارشناس اقتصادی:

ادغام بانکهای نظامی پوششی برای مشکالت است
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد :انتقال و هدایت نقدینگی در سیستمی
که نرخ بهره آن دستوری و کنترل شده است اصال در اختیار بانک مرکزی
نیست و اینکه کسی بخواهد از درون دولت و مجموعه حکومت نقدینگی را
هدایت کند با منطق اقتصاد سازگار نیست.
به گزارش ایلنا ،داود سوری در مورد وضعیت سیستم بانکی در سال پیشرو
گفت :مشکل عمده سیستم بانکی که چند سال است گریبان آن را گرفته،
وامها و تسهیالت غیرفعال است .به این مفهوم که بانکها داراییهای خود
را بهعنوان وام و تسهیالت در اختیار افرادی گذاشتهاند که این افراد در حال
حاضر توان بازپرداخت آن را ندارند ،از همین روی بانکها دارایی کافی جهت
تسهیالتدهی الزم را ندارند .نبود این قدرت باعث میشود تا نتوانیم نقدینگی
و سرمایه در گردش بخشهای دیگر اقتصاد را تامین کنیم.
وی در مورد تعداد بانکهای موجود در شبکه بانکی کشور گفت :اینکه
بیاییم و تعداد بانک و تعداد شعب برای هر بانک تعیین کنیم هیچ مبنای
علمی ندارد .آنچه در دستورکار مسئوالن باید قرار بگیرد ،نظارت بر اصول
صحیح بانکداری و بازار بانکداری است .به عبارت دیگر ،اگر مسئوالن بانک
مرکزی وظیفه نظارت خود را انجام دهند آنگاه بازار تصمیم میگیرد که بانکها
و شعب آنها چه تعداد باشد .در واقع اینگونه تصمیمها باید در سطح خرد

و بنگاه اتخاذ شود و قرار نیست که سیاستگذار کالن در این مورد تصمیم
بگیرد بلکه وظیفه آن نظارت بر فعالیت بانکداری است که عمدهترین بحث در
این امر مدیریت ریسک و اجرای برنامههای مربوط به مدیریت ریسک است.
این کارشناس اقتصادی ادغام بانکهای نظامی را امری ناگزیر دانست و
افزود :این بانکها شروع مناسبی نداشتند و نظارت کافی هم بر عملکرد آنها
صورت نگرفت تا در شرایط شکنندهای قرار بگیرند .از همین روی ،هیچ چارهای
جز ادغام برای دولت و سیاستگذار وجود ندارد البته ادغام به معنای رفع
مشکل این بانکها نیست بلکه پوششی برای مشکالت و گمکردن رد آن است.
اگر این ادغام همراه با نظارت مناسب باشد میتوان امیدوار بود که پس از
چندسال بانک سپه و کال سیستم بانکی ما وضعیت مناسبی داشته باشند.
اما اگر نظارت سیستم بانکی ما به همان شکل سابق باقی بماند شاهد تغییری
نخواهیم بود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت نقش سیستم بانکداری در اقتصاد
گفت :بانک و سیستم مالی همانند رگهای بدن انسان هستند و کشور ما
نیز همانند هر کشور دیگری در دنیا و تجارت بینالملل نیازمند این شبکه
بانکی است .به عبارت دیگر ،همانطور که رگها خون را به تمام نقاط بدن
میرسانند سیستم بانکی نیز همین نقش را در یک اقتصاد دارد .اینکه اقتصاد

ما بانکمحور یا سرمایهمحور باشد بحث دیگری است اما اگر ما اقتصاد
بانکمحور نداشته باشیم باید بسترهای بازار سرمایه را فراهم کنیم ،چون در
حال حاضر بازار سرمایه ما نوپا است و هزار و یک مشکل دارد .ما باید تالش
کنیم تا سیستم بانکی نیرومندی داشته باشیم در عین حال به بازار سرمایه
هم توجه کنیم و باید دانست که با بستن و محدودکردن بانکها به جایی
نخواهیم رسید .باید توجه داشت که بستن یا اعالم ورشکستگی آخرین گام
در این موضوع است و بهندرت اتفاق میافتد مگر اینکه یک اتفاق خاص
باعث آن شود.
وی در مورد پست اخیر اقای همتی در مورد هدایت نقدینگی مبنی بر تغییر
کمیتهای پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق گفت :یکی از
مباحث اقتصاد کالن کنترل کلهای پولی مانند پایه پولی جهت کنترل تورم
است ،بحثی که در این مورد مطرح است این است که ما کنترل پایه پولی
را رها کنیم به این معنا که پول را منتشر و آن را در اختیار مردم قرار دهیم
البته این اقدام از زاویه پوشش کسری بوجه مطرح میشود بنابراین به جای
کنترل حجم پول ،سرعت یا مسیر گردش پول را بگونهای تغییر دهیم که این
پول به سمت تولید حرکت کند که البته این کار امکانپذیر نیست .باید توجه
داشت که انتقال و هدایت نقدینگی در سیستمی که نرخ بهره آن دستوری

و کنترلشده است اصال در اختیار بانک مرکزی نیست .هنگامی میتوانیم
نقدینگی را هدایت کنیم که بخش تولید فعال داشته باشیم که در بازار رقابتی
کارای پول برای کسب نقدینگی رقابت کند.

