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روستاهای زی ِر آب اطراف گتوند غیرقانونی هستند

بهروز مرادی ،مدیر عامل شــرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایــران گفــت :اکنــون که قیمــت زمین اطراف ســد بــاال رفته،
گزیده
روســتاییان ادعــای ارقــام باالتــری دارنــد و میگوینــد دوباره
اراضــی باید توســط دولــت خریداری شــود .اما ما از نظــر قانونی و حقوقی
نمیتوانیم پول بیشــتری بپردازیم .وی درباره به زیر آب رفتن دو روستا در
حاشــیه ســد گتوند اظهار کرد :این دو روســتا و همه روســتاهای اطراف سد
بــه ایــن خاطر که در فراز آبگیری ما قرار داشــتند ،قبالً تملک شــده بودند،
اکنــون اختــاف داخلی بین خود روســتاییان اســت .وی افزود :بــا توجه به
آبگیریهای ســال  91و  92اراضی اطراف ســد و انتهای مخزن تملک شــد
و مــا پــول را بــه اداره ثبت واریــز کردیم اما اکنون که قیمــت زمین باال رفته
ادعــای ارقــام باالتری دارنــد و میگویند دوبــاره اراضی باید توســط دولت
خریداری شــود .مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یادآور
شد :این افراد در جاهایی که ما قبالً تخریب کرده بودیم ،اقدام به ساخت و
ساز کردهاند و اکنون همان بناها آسیب دیدهاند/.ایلنا
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تحلیل اقتصاددانان از علل کاهش تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه

ترمزهای تورم
سیاوش رضایی
خبرنگار

نــرخ تــورم در اردیبهشــت مــاه  1395پــس از  25ســال
تکرقمــی شــد ،روندی که بــرای  28مــاه و تا مرداد ســال
گذشــته حفظ شد .اما اتفاقاتی که در ســال گذشته در بازار
ارز رخ داد و بســیاری از بازارهــای دیگــر را متالطــم کرد در
کنار بازگشت تحریمهای امریکا ،باعث شد تا این دستاورد
مهم از دست برود .برهمین اساس از شهریور سال گذشته
با ورود دوباره شــاخص تورم به محدوده دو رقمی بتدریج
بر این نرخ افزوده شد به طوری که در مرداد ماه سالجاری
شاخصتورمساالنهبه 42.2درصدرسید.اماازاردیبهشت
ماه امســال یک بار دیگر نشانههای افول نرخ تورم نمایان
شــد .دراین ماه با افت تورم ماهانه نسبت به فروردین ماه

امیدها به کاهش فشار تورمی بیشتر شد .تا اینکه در خرداد
مــاه عــاوه بر تورم ماهانه؛ شــاخص تــورم نقطه به نقطه
(نسبت به ماه مشابه ســال قبل) هم روند کاهنده به خود
گرفت و تا مرداد ماه نیز تداوم داشــته اســت .اما در مرداد
ماه روند کاهشی شتاب نرخ تورم بیش از ماههای قبل بود.
به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص تورم
مصرفکننده نســبت به ماه قبل تنها  6دهم درصد رشد
داشت که 2.2درصد از تیرماه کمتر بود.بدین ترتیب میزان
رشد تورم ماهانه در مرداد ماه کمترین رقم در  16ماه اخیر
بهشمارمیرود.همچنیننرختورمنقطهبهنقطه(نسبت
به ماه مشابه سال قبل) نیز با افت  6.4درصدی نسبت به
تیرماه به  41.6درصد رسید .نرخ تورم ساالنه نیز در مرداد
ماه  42.2درصد اعالم شده که  1.8درصد نسبت به تیرماه
رشــد نشــان میدهد .در شــاخص تورم نقطهبهنقطه نیز

پیشبینی تورم در پایان سال

ل جاری حاکی از کاهش
بررسی شاخص تورم در سا 
1
شــتاب نــرخ تورم اســت و با تــداوم این روند ،رشــد این
یادداشت شــاخص متوقف خواهد شــد .دراین میان دولت نیز از
طریــق سیاســتهای خود تــاش کرده اســت تا جلوی
افزایــش نــرخ تــورم را بگیرد .یکــی از سیاســتها ثبات
نســبی در بــازار ارز و به تبــع آن در بازارهایی مانند طال،
خــودرو و ...اســت .بــا افــت جذابیــت ایــن نــوع بازارها
محمد صادق علی پور
استاد دانشگاه زمینــه ورود نقدینگــی به بــازار ســرمایه و فعالیتهای
تولیــدی فراهــم شــده اســت ،اتفاقــی کــه تأثیــر مثبت
زیــادی روی تورم خواهد داشــت .دراین زمینه دولت حتــی به بهای افزایش
بدهی خود ســعی کرده اســت تا رونق را به بخشهای اقتصــادی بازگرداند.
درهمین راســتا سیاســتهای جدید مالیاتی کارساز بوده اســت .بهطوری که
بهجای افزایش نرخ مالیاتی به سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی رفته است.
بدیــن ترتیب هدف افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناســایی مؤدیانی
کــه تاکنون مالیــات نمیپرداختند ،محقق میشــود و افــت درآمدهای ارزی
س از منفی شــدن نرخ رشــد اقتصادی
در ســایه تحریمها را جبران میکند .پ 
در ســالهای اخیر ،پیشبینی میشود تا در ســال آینده به رشد درونزا دست
یابیــم .در شــرایطی که تحریم باعث شــده اســت تا درآمدهــای ارزی و نفتی
افــت کند ،تغییر سیاســتهای اقتصــادی به رشــد درونزای اقتصــاد منتهی
خواهد شد .برهمین اساس بخش تولید دراین شرایط خود را بازسازی کرده
و زمینههــای رشــد دوباره اقتصــاد را فراهم میکنــد .در زمینه نــرخ تورم نیز
پیشبینی میشــود تا انتهای ســال هر چند هنوز با تورم تک رقمی سالهای
اخیر فاصله داریم از فشار تورمی کاسته شود.

میزان رشــد در مرداد ماه کمترین رقم در شــش ماه اخیر
بوده اســت .در مرداد ماه شاخص قیمت مواد خوراکی که
در ماههای قبل پیشتاز بوده است نیز با افت زیادی همراه
شــد .دراین ماه تورم ماهانه مواد خوراکی و آشــامیدنی به
منفــی نیــم درصد رســید .در تــورم نقطهای نیز شــاخص
خوراکیها از  71.8درصد در تیرماه به  56.6درصد رسیده
که  15.2درصد افت نشان میدهد .شاخص نقطهای مواد
غیرخوراکــی نیــز در مــرداد ماه بــه  35.2درصد رســید که
نسبتبه 38.4درصدتیرماهافتقابلتوجهیدارد.اینکه
چه عواملی باعث کاهنده شدن شتاب نرخ تورم در دومین
ماه فصل تابســتان شــده اســت و آیا این رونــد در ماههای
آتی ادامه خواهد یافت ،پرسشهایی است که با سه نفر از
اقتصاددانانمطرحکردهایمکهپاسخهایآناندرادامهدر
قالب یادداشت آمده است.

راز کاهش شتاب

پساز آنکه در ســال گذشته افزایش نرخ ارز باعث کاهش
2
ارزش ریال شده بود ،ثبات نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر
یادداشت باعث شــده است تا از تضعیف پول ملی جلوگیری شود،
موضوعی که مهمترین دلیل کاهش شــتاب نرخ تورم در
ماههای اخیر است .البته اینکه کاهش نرخ تورم را روندی
پایدارفرضکنیمبهشرایطبستگیدارد.هماکنونبهدلیل
محدودیتهــای تحریــم درآمدهای ارزی کشــور بشــدت
بهمن آرمان
اقتصاددان محدود شده است و از سوی دیگر نسبت سرمایهگذاری به
تولید ناخالــص داخلی در منطقه منا افت زیادی دارد که
این روند در  10سال اخیرآغاز شده است .با این حال در این شرایط دولت توانسته
اســت سرعت گردش پول را کاهش دهد .درحالی که در گذشته ضریب تکثیری
پایه پولی  4بوده ،این عدد هماکنون به یک کاهش یافته است .با این اتفاق میزان
خرید و فروش و گردش پول کاهش یافته و روی شاخص تورم تأثیرگذاسته است.
به معنای دیگر دولت قدرت خرید پول ملی را در حدی نگه داشته است تا باعث
افزایــش نرخ تورم نشــود ،اما تــداوم طوالنی مدت این سیاســت باعث تعمیق
رکود میشــود و برهمین اساس دولت باید همزمان سیاستهایی برای مقابله
با رکود اجرا کند .یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با رکود در شــرایط تحریم
تقویت بخش ریالی اقتصاد است .زمانی که بخش ارزی کشور بهدلیل تحریم با
محدودیت مواجه شــده است ،دولت میتواند با فعال کردن بخشهایی مانند
مســکن که ســاالنه به ســاخت یک میلیون واحد مســکونی نیاز دارد و همچنین
زیرساختها مانند حمل و نقل و انرژی زمینه خروج از رکود را فراهم کند .عالوه
براین به کارگیری سیاســتهای «کینزی» ،از طریق فروش اوراق مشارکت برای
فعال کردن پروژههای مهم میتواند تأثیرگذار باشد.

شاخص نرخ تورم از اسفند  97تا مرداد ( 98درصد)

تورم ماهانه

تورم نقطهای

تورم ساالنه

افت انتظارات تورمی

در ماههــای اخیــر شــتاب نرخ تــورم کاهش یافته اســت.
3
یکی از دالیل این کاهش شتاب ،افت انتظارات تورمی در
یادداشت جامعه اســت .همواره انتظارات یکی از مهمترین دالیل
برای تغییر شاخص تورم است ،زمانی که جامعه انتظار
افزایش قیمتها در آینده را دارد ،انتظارات تورمی شکل
گرفته و زمینههای افزایش نرخ تورم را فراهم میکند ،اما
در ماههای اخیر با ثبات نســبی نرخ ارز ،انتظارات تورمی
عبداهلل طاهری
عضو هیأت علمی جامعــه نیــز فروکش کرده اســت .عــاوه برایــن عرضه و
دانشگاه عالمه تقاضا در اقتصاد نقش مهمی در شاخص نرخ تورم دارد.
درماههای گذشــته بهدلیل رشــد نقدینگی ،میزان تقاضا
در بسیاری از بازارها افزایش یافت وهمین رشد تقاضا باعث افزایش قیمتها
شــد ،اما هماکنون با آرام شــدن بازارها و افت انتظــارات تورمی میزان تقاضای
مردم برای خرید بیش از نیاز کاال نیز کاهش یافته و موجب جلوگیری از افزایش
قیمت برخی از کاالها شــده اســت که ثبات قیمتی همین کاالها روی سبد تورم
تأثیرگذاشته است .هرچند در ماههای اخیر از شتاب رشد نرخ تورم کاسته شده
اســت ،ولی همچنان تورم وجود دارد و مقایســه آن با ســال گذشــته رشد نشان
میدهد ،ولی تحوالت ماههای اخیر باعث شده است تا از شتاب رشد نرخ تورم
که در برخی از ماهها افزایش یافته بود ،کاســته شــود و در صورت ادامه این روند
بتدریــج تورم نزول خواهد کرد .با بازگشــت تحریمهای امریکا ،بهدلیل کاهش
درآمدهای ارزی و همچنین صادرات غیرنفتی ،فشــار بیشــتری روی شــاخص
تورم وارد شد ،با این حال با گذشت چندین ماه ازاین تحریمها و ثبات نسبی در
بازار ارز ،تأثیر تحریمها کاهش یافت .از سوی دیگر همواره شرایط سیاسی تأثیر
زیادی روی شاخصهای کالن اقتصاد از جمله تورم دارد.

با هدف کاهش قیمت گوشت قرمز

دامداران برای عرضه مستقیم دام پیشقدم شدند

سهیال یادگاری  /با افزایش تعداد دام زنده و انباشت دام در دامداریها
قیمت هرکیلو دام زنده  10هزار تومان کاهش یافته است ،اما این کاهش
گزارش قیمت در نرخ نهایی گوشتی که به دست مصرفکننده میرسد ،تأثیری
نداشــته اســت ،بههمین جهت دامداران عرضه مستقیم گوشــت را برای رعایت حقوق
تولیدکننــده و مصرفکننــده بــه وزارت جهــاد کشــاورزی پیشــنهاد کردهانــد .حاال بخش
خصوصی پیش قدم شده و در انتظار پاسخ وزارت جهادکشاورزی است .بعد از افزایش
قیمت گوشــت از ســال گذشــته ،صــادرات دام زنده از کشــور ممنوع شــد .از طــرف دیگر،
نظارتها بهمنظور جلوگیری از قاچاق دام زنده ،که از سوی متولیان تولید و عرضه گوشت
یکی از علتهای افزایش قیمت گوشت عنوان میشد ،نیز سختگیرانه شد .این دو اقدام
موجــب انباشــت دام زنده در دامداریها شــده اســت ،بهطوری که بنابــر آخرین گزارش
مرکز آمار در اردیبهشــت ماه امسال تعداد گوسفند و بره موجود در دامداریهای کشــــور
 47.9میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله  17.7میلیون رأس بوده ،که نسبت به مهر ماه 97
بهترتیب  ٢٧و ٢٢درصد افزایش یافته است.
ëëدامزندهارزانشد
توگوبا«ایران»
سیداحمدمقدسی،رئیسهیأتمدیرهانجمنصنفیگاوداراندرگف 
بــا تأییــد افزایش تعداد دام زنده در دامداریها گفت :در حال حاضــر  300هزار رأس دام
سبک و  60هزار رأس دام سنگین تعداد انباشت دام در دامداریها است .بههمین دلیل
قیمــت دام زنده  8تا  10هزار تومان کاهش یافته اســت .مقدســی عالوه بر انباشــت دام،
ممنــوع بودن صادرات و واردات گوشــت را دو دلیل دیگر بــرای کاهش قیمت دام زنده و
انباشــت دام عنــوان کرد و گفت :واردات گوشــت بــا ارز  4200تومانی و ادامــه واردات با ارز
نیمایی موجب افزایش عرضه گوشــت شده اســت و بههمین دلیل دام زنده در کشور در
حال انباشــت اســت .از طرف دیگر ،قیمت دام زنده در حال کاهش است که این موضوع
موجب ضرر و زیان دامداران شده است.
ëëعرضه گوشت بدون کاهش قیمت
مقدسی در همین حال ،گفت :با اینکه قیمت هر کیلو دام زنده تا 10هزار تومان کاهش
داشــته اســت ،اما ما این کاهش قیمت را در گوشــتی که بهدست مصرفکننده میرسد،
شاهد نبودیم .مقدسی افزود :وقتی قیمت هر کیلو دام زنده تا 10هزار تومان کاهش داشته
قیمت گوشت عرضه شده در بازار حداقل باید 18هزار تومان ارزانتر باشد و قیمت واقعی
گوشت گوساله در حال حاضر باید کیلویی 75هزار تومان باشد ،اما این گوشت همچنان با
قیمتی حدود 100هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
ëëپیشنهادبهجهاد
رئیــس هیــأت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشــاره به قیمت دام زنــده افزود :برای
حمایتازتولیدکنندگانوهمچنینحمایتازمصرفکنندگان،پیشنهادعرضهمستقیم
گوشــت به بــازار را به وزارت جهاد کشــاورزی ارائه کردهایم که با ایــن اقدام عالوه بر کاهش
قیمت ،انباشــت ایجاد شده در جمعیت دام نیز متعادل خواهد شد .بهگفته مقدسی در
پیشنهاد به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردیم دامداران تولیدات خود
را بهصورت الشه یا بستهبندی در فروشگاههای زنجیرهای و غرفههای میادین عرضه کنند،
اما وزارت جهاد نپذیرفت .بهدلیل مشــکالت و ســختیهایی که برای عرضه در این اماکن
وجــود دارد ،بــار دیگــر از معاونــت امور دام درخواســت مجدد کردیم یکی از ســردخانهها
و فروشــگاههای متعلق به شــرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در
آنجا محصول خود را به مردم عرضه کنیم که در انتظار جواب هستیم .وی با ابراز امیدواری
نســبت به اینکــه با هماهنگیهای ایــن معاونت ایــن کار را بتوانند انجام دهنــد ،افزود:در
این طرح گوشــت گوساله بدون اســتخوان کیلویی  ٧٥هزارتومان و با استخوان کیلویی ٦٥
هزارتومان به مصرفکننده عرضه خواهد شــد .در صورت موفقیت فــاز اول اجرای طرح،
در مرحله بعدی گوشــت گوســفندی به مردم عرضه میشود .مقدســی با بیان اینکه ٥٥
درصد نیاز کشور به گوشت از طریق دام سنگین تأمین میشود ،افزود :با عرضه مستقیم
دام سنگین ،هم قیمت بازار میشکند و هم انباشت زیادی که در زمینه این نوع دام اتفاق
افتاده ،از بین خواهد رفت .مقدسی همچنین گفت :شورای تأمینکنندگان دام کشور برای
کشتاروبستهبندیدامیکهبهطورمستقیمازطرفدامدارانعرضهمیشوداعالمآمادگی
کرده است و هیچ مشکلی برای کشتار و بستهبندی عرضه مستقیم دام وجود ندارد .اینکه
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دامداران را برای عرضه مستقیم گوشت
پذیرفتهیاخیر؟مرتضیرضاییمعاوناموردامحاضربهپاسخگویینشد.

