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ممنوعیت صادرات 
پیاز و سیب زمینی لغو شد

وزیر صنعت معدن و تجــارت اعالم کرد که 
ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی لغو شده 
است. به گزارش ایسنا، در روزهای ابتدایی سال 
جاری و به دنبال افزایش قیمت دو محصول سیب 
زمینی و پیاز در بازارهای داخلی، دولت اعالم کرد 

صادرات این کاالها ممنوع شده است.
حال چند هفته پس از این تصمیم و به دنبال 
بازگشت ثبات نسبی به بازار این دو محصول، رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اعالم کرده که صادرات این دو کاال در حال حاضر 
آزاد است. بر اســاس نامه ای که وزیر صمت به 
رئیس کل گمرک ایران زده آمده است: » با توجه 
به استمرار تولید و تنظیم بازار کشور ممنوعیت 

صادرات پیاز و سیب زمینی رفع خواهد شد”.
بر این اســاس با انجام مقدمات الزم امکان 
صادرات این دو محصول از ســوم خرداد ۱۳۹۸ 

فراهم شده است.
کشورهای همسایه، آســیای میانه و اروپای 
شــرقی اصلی ترین مقصد کاالهای کشاورزی 

ایران به شمار می روند
    

واردات غذای سگ و گربه 
ممنوع شد

مدیــر کل دفتر مقررات صــادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوع شــدن 

واردات غذای سگ و گربه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مهدی 
نیازی گفت: از ۸ اردیبهشت امسال ۱4۳ ردیف 
تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شد که غذای 

سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد.
وی با بیان اینکه واردات غذای سگ و گربه صرفا 
برای مصارف لوکس نبوده است، گفت: از برخی 
سگ ها در حوزه ماموریت های نیروی انتظامی، 
هالل احمر و آتش نشانی و به منظور استفاده از 
حس بویایی یا چشایی آن ها استفاده می شود که 
خوراک خاص مصرف می کنند از این رو ممکن 

است این خوراک در کشور تامین نشود.
نیازی افزود: ســال ۹6 ارزش میزان واردات 
غذای سگ و گربه ۱0 میلیون دالر بود که در سال 
۹7 با اعمال سیاست های مدیریت واردات به هفت 
میلیون دالر کاهش یافت ضمن اینکه امسال با 
توجه به اعمال ممنوعیت واردات در این بخش 

کاهش واردات بیشتر هم خواهد بود.
    

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
عرضه شکر تنظیم بازاری

 در خرده فروشی ها 

 مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
از عرضه شــکر تنظیم بازاری در ســطح خرده 
فروشی های کشــور خبرداد و گفت: این عرضه 
عالوه بر عرضه شکر در سطح میادین میوه و تره 
بار و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور است.

یزدان ســیف در نشســت خبری در زمینه 
وضعیت بازار شکر کشــور افزود: با توجه به باال 
بودن حجم واردات شکر طی یک ماه اخیر، هیچ 
محدودیتی در تامین شکر صنف، صنعت و خانوار 

نداریم.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، روزانه 
نزدیک ۲ هزارتن شکر برای تهران در حال تامین 
است که تا به امروز ۳۵0 تن شکر فقط در میادین 

میوه و تره بار تهران توزیع شده است.
وی با بیان اینکه بازار شــکر از آرامش نسبی 
برخوردار است اما برای رسیدن به آرامش مطلوب 
مورد نظر ما هنوز فاصله داریم افزود: اکنون برخی 
از استان های کشوردر دریافت حواله شکر خود 
دچار مشکالتی هســتند اما ما اعالم می کنیم 
آمادگی ارایه شــکر برای همــه مصارف صنف، 
صنعت و خانــوار و حتی مســاجد و هیات های 
مذهبی ایام قدر را داریم به طوری که متقاضیان 
با مراجعه به شرکت های غله و خدمات بازرگانی 
استان ها و ستاد شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر 

مورد نیاز خود را تحویل بگیرند.
ســیف با تاکید براین که ما هیچ مشکلی در 
تامین شکر کشــور با توجه به تمهیداتی که در 
بخش دولتی و خصوصی اتفاق افتاده است نداریم؛ 
گفت: دو کشتی تامین شکر بخش خصوصی از 
هفته گذشته وارد بنادر کشور شدند که ورود این 
کشتی ها باعث کاهش فشار روی دولت می شود.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

براســاس جدیدتریــن گزارش 
مرکز آمار ایران، نرخ تــورم ماهانه 
در اردیبهشــت ماه با ثبت رقم ۱/۵ 
درصد به کمترین میــزان طی ۱۲ 
ماه قبل از آن رسیده است. همچنین 
بررســی ها حاکی از آن است که از 
سرعت رشــد تورم نقطه به نقطه در 

اردیبهشت ماه کاسته شده است. 
این آمارها نشــان می دهند که 
نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه روند 
کاهشــی را ثبت کرده و به کمترین 
میزان طی یک ســال اخیر رسیده 
اســت. کارشناســان بر این باورند 
که چنانچه رخــداد غیر منتظره ای 
برای اقتصاد ایران رقم نخورد، نرخ 
تورم نقطه به نقطه با روند نزولی به 
کانال 40 و ۳0 درصد بازمی گردد، اما 
نباید انتظار داشت که این بازگشت 
در ســال ۹۸ اتفاق بیافتد زیرا نرخ 
متوسط تورم در سال جاری همچنان 
در مدار صعــودی باقی خواهد ماند 
و پیش بینی می شــود کــه تا پایان 
ســال در کانال ۵0 درصــدی باقی 
بماند. البته این در شــرایطی است 
که ابرتورم و سیاســت های ارزی بر 
مدار کنترلی پیش بروند و تغییرات 
قابل مالحظه ای نداشــته باشــند 
در غیر ایــن صورت نرخ تــورم در 
مسیر جدید قرار خواهد گرفت که 
می تواند برای اقتصــاد کالن ایران 

یک زنگ خطر باشد.
در اقتصــاد ســه نــرخ از باقی 
نرخ ها و شــاخص ها دارای اهمیت 
بیشتری است. این سه نرخ عبارتند 
از نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد 
اقتصــادی. در ســال ۹7، وضعیت 
نرخ تــورم بعد از مدت هــا از کانال 
تک رقمی خارج و دو رقمی شــد، 
اما به همین نیز بســنده نکرد و هر 
ماه رکورد جدیــدی را برای خود به 

ثبت رساند.
سیاست جدید پولی 

بانک مرکزی و انتظار تورمی
این رویکــرد جدید سیاســت 
پولی بانک مرکزی در رشد شاخص 
قیمت  ها، موافقان و مخالفان بسیاری 
داشت. موافقان معتقدند اجرای این 
سیاســت اگر چه می تواند منجر به 
رشد نقدینگی شود، اما اگر در بستر 
عملیاتی به خوبی هدایت و مدیریت 
شــود می تواند انتظارات تورمی را 
کاهش دهــد. بر مبنای اســتدالل 
این گــروه، رشد شــاخص قیمت 
می تواند از دو طریق مهار شود، اول 
آن که تقاضا برای کاالهای اساسی 
را کاهش می دهد که در مقطع فعلی 

به دلیل یارانه تخصیصی به کاالهای 
اساســی حدود ۱4 هــزار میلیارد 
تومــان را به خود اختصــاص داده 
است. بنابراین با کاهش ۲۵ درصدی 
تقاضا در بــازار کاالهای اساســی 
عقب نشینی از دریافت دالر 4۲00 
تومانی نیز رقم می خورد که با شروع 
این کاهش تقاضا، زمینه برای توقف 

رشد تورم فراهم می شود.
در قدم بعدی در صورت مدیریت 
انتظار توسط بازارساز، بخش زیادی 
از تقاضای تورم ساز از میان می رود 
زیرا در حالی که اکنون به واســطه 
سیاست دالر4۲00 تومانی و رانت 
پیوســت آن، انتظــار تورمی ایجاد 
می شود اگر رویکرد سیاست جدید 
بانک مرکزی بتواند بــه بازار بدهی 
و عملیــات بازار باز رســمیت دهد 
می توانــد انتظارات تورمــی را نیز 

کاهش دهد. 
دو سناریو برای تورم

 سال 98
ن  ا صاحب نظــر پیش بینــی 
اقتصــادی پیش از این دو ســناریو 
بــرای تورم ســال  ۹۸ بــود. اولین 
سناریو را بر پایه ارز 4۲00 قرار دادند 
که همچنان مورد مناقشــه دولت و 
فعاالن اقتصادی اســت. بعد از بروز 
آثــار مخــرب ارز 4۲00 تومانی بر 
اقتصاد ایران بسیاری بر این باورند 
که ارز باید تک رقمی و آزاد شــود و 
دولت ما به ازای آن را به صورت یارانه 
پرداخت کند. در این صورت چنانچه 
دولت بتواند تعیین تکلیف ارز دولتی 
را به سرانجام برساند و نظام توزیع، 
نظارت و تولید را به سامان برساند در 
این شرایط تورم بیش از ۲0 درصد 
برای اقتصاد ایران در ســال ۹۸ رقم 
نخواهد خورد اما در غیر این صورت 
بایــد انتظار بروز تــورم بیش از 40 
درصــد را در بازارهــای اقتصادی 

داشته باشیم.
همچنین پیش بینی می شود در 
سال جاری رشد اقتصادی به دلیل 
کاهش صادرات نفت، موانع تولید، 
به ویژه تولیدات صنعتی و تشــدید 
رکود در بخش صنعت بین منفی 6 و 

منفی ۱0 درصد باشد. 
رکود تورمی در راه است

بسیاری از اقتصاددانان سال ۹7 
را سال نوسانات ارزی و تشدید تورم 
ارزیابی کردند که براساس آن سال 
جاری نیز با یک نرخ تورم افزایشی تا 
حدود ۳0 درصد مواجه خواهد شد 
اما اثرگذاری آن نسبت به جهش های 
تورمی و نوسانات ارزی سال گذشته 
کمتر خواهد بود زیــرا حباب های 
قیمتی در حال تخلیه شــدن است. 

علت کاهش رشــد تورم در ســال 
جاری رکود احتمالی اســت که به 
عنوان یکی از مهمترین چالش های 
اقتصادی از آن یاد می شــود. رکود 
تورمــی در صورت تــداوم کاهش 
قابل توجه نرخ رشد اقتصادی را نیز 
به همراه دارد کــه این امر در جذب 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
بسیار تاثیرگذار اســت، چراکه در 
شرایط رکود سرمایه گذاری بسیار 

آسیب پذیر می شود.
براین اساس شــیوه حکمرانی 
و ســاختار قــدرت می توانــد در 
مســیر تعامل با بخش خصوصی و 
دریافت دیدگاه های کارشناسی از 
پدیده شــوم و مخرب رکود تورمی 
پیشگیری کند. برخی از دیدگاه های 
کارشناســی می گویند به واســطه 
تحریم هــا محدودیت های تجاری 
ایران در صادرات محصوالت نفتی و 
غیرنفتی و همچنین واردات افزایش 
می یابد که این موضوع در جای خود 
شــوک منفی جدیدی را به  اقتصاد 
تحمیل خواهد کرد که خروجی آن 

نیز گسترش فقر خواهد بود. 
در این زمینه مرکز پژوهش های 
مجلــس بــا اشــاره به سیاســت 
فاجعه ساز و مخرب افزایش قیمت 
دالر برای واردات کاالهای اساسی 
آورده است که اجرای این سیاست 
۲ هزار میلیارد تومــان برای دولت 
درآمد کسب خواهد کرد که متعاقب 
آن نیز حداکثر 6 درصد تورم ایجاد 

می شود.
مطالعــه ای که اخیــرا از منظر 
بررســی پیامدهای سیاست های 
تورم زا توســط مرکز پژوهش های 
مجلس انجام شده، نشان دهنده این 
است که سیاســت های تورم زا ابعاد 
فاجعه ســازی دارند که برای افراد 
غیرمتخصص قابل تصور نیســت. 
تورم عالوه بر کاهش بهره وری کل 

تولید، باعث آسیب دیدن صادرات 
غیر نفتی نیز می شــود. همچنین 
این موضوع باعث می شــود دارایی 
شرکت ها دچار فرســودگی شوند. 
بخش غیررسمی اقتصاد گسترش 
و سرمایه گذاری های مولد در دولت 
و در بخش خصوصــی کاهش یابد 
و منابع انســانی از بخش های مولد 
به بخش مالی کشــیده شود که در 
نتیجه آن پدیــده حجم نقدینگی و 
شــکاف در آمدی حاصل می شود و 
وقوع این امر به گسترش ابعاد تورم 

کمک می کند.
نامه های اقتصاددانان

 با 20 راهکار
سال گذشته اقتصاددانان کشور 
در دو نوبــت نامه هایی را با اشــاره 
به خطر ســقوط اقتصــاد و با هدف 
عبور از بحــران بــه رئیس جمهور 
نوشــتند. دراین نامه الگوی اقتصاد 
کشور»غیرمولد و غیرمردمی« اعالم 
شده که از طریق انتقال دارایی های 
دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و 
سرمایه در دست گروه هایی متمرکز 
شــد که از امتیازهای درون قدرت 
بهره گرفته انــد. امضاکنندگان این 
نامه، برخی ویژگی های اقتصاد ایران 
را چنین برشمرده اند که در آن ترویج 
و اشاعه فساد در سطح قوای سه گانه 
با ایجاد البی های سیاسی و اقتصادی 

مشهود است و تشــکیل سه وجهی 
آهنین بین دولت یعنی بوروکرات ها 
)دولت(، مجلــس )قانون گذاران( 
و گروه های اقتصاد رفاقتی بســیار 

نمایان است.
این اقتصاددانان در دومین نامه با 
استناد به گزارش های رسمی اعالم 
کردند که موضوع رکود عمق یافته به 
ابعاد فاجعه آمیز و غیر قابل بازگشت 
در کشور می رسد و گواه این ادعا را 
در گزارش های رسمی بانگ مرکزی 
درباره تولید ناخالص داخلی در سال 
۹6 عنوان کردند که در آن به وضوح 
از کل اضافه تولید و واردات در سال 
۹6 نســبت به ســال ۹۵ حکایت 
می کرد، که براســاس آن نزدیک به 
حدود 74 درصد به موجودی اموال 
بنگاه ها انتقال پیدا کرده بود. براین 
اصل تردیدی وجود ندارد که پیامد 
این شرایط منجر به افزایش نرخ در 
ســال ۹۸ و تشــدید بحران در نرخ 

تورم شود.
افت سرعت 

و تغییر مسیر تورم 
براســاس آمار اعالم شده توسط 
مرکز آمــار ایران، نرخ تــورم نقطه 
به نقطه در اردیبهشــت ماه به رقم 
۵۲/۱ درصد رســیده در حالی که 
در فروردین ماه معادل ۵۱/4  درصد 
ثبت شده براین اصل نرخ تورم نقطه 
به نقطه در اردیبهشــت ماه افزایش 
0/7 واحد درصــدی را تجربه کرده 
و این در حالی است که در فروردین 
ماه این رقم ۳/۹ واحد درصد را نشان 

می دهد.
براین اســاس آمــار پیش گفته 
نشــان می دهد که بر میــزان نرخ 
تورم اضافه شــده اما سرعت  رشد 
آن کاسته شده است. همچنین نرخ 
تورم متوسط یا ۱۲ ماهه اردیبهشت 
سال جاری نســبت به مدت مشابه 
سال قبل، نشان می دهد که این نرخ 
به رقم ۲/ ۳4 درصد رسیده در حالی 
که این رقم در نخســتین ماه سال 
جاری معادل بــا 6/ ۳0 درصد ثبت 

شده است.
مرکــز آمــار در این گــزارش 
شاخص بهای مصرف کننده را در ۱۲ 
گروه اصلی تقسیم بندی کرده است. 
بر اســاس آمارها نرخ تــورم ماهانه 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 
اردیبهشــت ماه منفی ۸/ 0 درصد 
بوده است. البته هنوز در بازه یکساله 
نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه ۸۲ 
درصد است که نشان می دهد قیمت 
اکثر کاالهای خوراکی نســبت به 
ســال قبل دو برابر شــده است. در 
این زمینه برخی از این کاالها مانند 
میوه حتی بیش از ۲ برابر رشــد را 
تجربه کــرده و گوشــت و مرغ مرز 
دوبرابری قیمت را رد کرده اند. روغن 
نیزحدود ۵0 درصد افزایش را ثبت 

کرده است.
آیا خطر بروز ابرتورم 

وجود دارد؟
تیمور رحمانی، اقتصاددان در 
این زمینه طی یادداشــتی اعالم 
کرده  است که پس از جهش های 
نرخ ارز بســیاری پیش بینی وقوع 
ابر تورم را در این داشتند، اما باید 
گفت در مورد اینکه اقتصاد ایران 
در حال حاضر دچار ابرتورم است 
یا به زودی وارد ابرتورم می شــود، 
بســیار جای بحث وجــود دارد. 
به طور معمول، ابرتورم به شرایطی 
گفته می شود که نرخ تورم ماهانه 
از ۵0 درصد فراتر رود. آشکار است 
که چنین چیــزی در اقتصاد ایران 
نه تنهــا واقعیت نــدارد، بلکه نرخ 
تورم ماهانه بســیار پایین تر از این 
عدد اســت و اگــر از جاروجنجال 
سیاسی حول  تورم خود را به دور 
نگه داریم، ایــران به هیچ وجه در 

وضعیت ابرتورم قرار ندارد. 

وی در ادامه یادآور می شــود که 
نشــانه ها نیز محتمل بــودن آن را 
اندک می دانند. بــرای آنکه بدانیم 
در چه صورت اقتصاد ایران می تواند 
با خطر ابرتورم روبه رو شــود، الزم 
است اشاره کنیم که وقوع ابرتورم ها 
فقط در صورتی امکان پذیر است که 
انتشار پول توســط بانک مرکزی یا 
افزایــش پایه پولی شــروع به روند 
فزاینده و خارج از کنترل کند. تقریبا 
در تمام ابرتورم هایی که در دنیا رخ 
داده است، نیاز مالی دولت و اتکا به 
انتشار پول برای تامین مالی دولت 
عامل وقوع ابرتورم بوده است. دلیل 
نیز روشن است، دولت از محل انتشار 
پول نوعی درآمد کسب می کند که 
حق الضرب نامیده می شود؛ چراکه 
حق انحصاری انتشــار پــول از آن 
دولت اســت. حتی هنگامی که نرخ 
تورم صفر باشــد نیز دولت از محل 
انتشــار پول درآمد کسب می کند؛ 
اما هرچه نرخ تورم باالتر باشد کسب 
درآمد دولت از محل انتشــار پول 
بیشتر اســت. به همین دلیل، گفته 
می شود که تورم سبب کسب نوعی 
مالیات از ســوی دولت تحت عنوان 
مالیات تورمی می شود. هنگامی که 
پایه پولی ۱000 ریال باشــد و نرخ 
تورم ۱0 درصد باشــد، گویی ۱00 
ریال از پایه پولی کــه بدهی دولت 
به مردم است کاســته شده است؛ 
چون از قدرت خریــد ۱000 ریال 
حدودا همین میزان کاســته شده 
است و چون پایه پولی بدهی دولت 
است گویی تورم مانند مالیات عمل 
کرده و ســبب کاهش بدهی دولت 
به مردم شــده اســت. هنگامی که 
نرخ تورم شروع به افزایش می کند، 
تمایل مردم به نگهداری پول کاسته 
می شود اما با کاهش تمایل مردم به 
نگهداری پول، دولت ناچار اســت با 
نرخ بیشتری از آنها مالیات بگیرد 
یا به عبارت دیگر تورم باالتری ایجاد 
کند.  این مســابقه کاهش تمایل به 
نگهداری پول و تشدید تورم آنقدر 
ادامه می یابد کــه ابرتورم رخ دهد و 
تورم ارقام ســاالنه سه رقمی، چهار 
رقمی، پنج رقمی و بیشتر را تجربه 
کند و تنها زمانی خاتمه می یابد که 
دولت در بخــش بودجه اصالحات 
اساسی را انجام دهد. اما در شرایط 
کنونی، حتی اگرنــرخ ارز چند برابر 
شــود تا زمانی که نیاز مالی دولت از 
کنترل خارج نشــود، منجر به بروز 

ابرتورم نمی شود.
تنها خطری کــه در این زمینه 
وجود دارد آن اســت کــه دولت و 
مجلس در تدوین بودجــه و متاثر 
از تالش برای جبــران پیامد تورم 
در رفاه دهک های پاییــن و میانی 
اقدام به افزایش پی در پی حقوق و 
دستمزدها و سایر هزینه ها کنند و به 
این ترتیب نیاز مالی دولت را تشدید 
کنند. با توجه به اینکه تشــدید نیاز 
مالی دولت درنهایت شــرایطی را 
شــکل می دهد که بدون خواست 
بانک مرکزی بــه افزایش پایه پولی 
منجر می شــود، آن گاه تشدید نیاز 
مالی دولت به تشدید رشد پایه پولی 
منجر شده و زمینه افزایش نرخ تورم 
و احتمال ابرتورم را فراهم می کند. 

افق اقتصاد کشور در سال 98 و طرح یک پرسش؛

رکود تورمی یا شبه َاَبر تورم در راه است؟

 رکود تورمی در صورت 
تداوم کاهش قابل توجه 
نرخ رشد اقتصادی را نیز 
به همراه دارد که این امر 
در جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی بسیار 

تاثیرگذار است، چراکه در 
شرایط رکود سرمایه گذاری 

بسیار آسیب پذیر می شود

 نباید انتظار داشت که 
بازگشت تورم به کانال 
۴0 و 30 درصد در سال 

98 اتفاق بیافتد زیرا نرخ 
متوسط تورم در سال 

جاری همچنان در مدار 
صعودی باقی خواهد ماند 

و پیش بینی می شود که 
تا پایان سال در کانال 50 

درصدی باقی بماند


