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{ اقتصاد}

پنجشنبه  22شهریور 1397

چرتکه

تورم بزرگ در راه است؟

بخش اقتصاد -سایه مشکالت اقتصادی روز به روز بر اقتصاد
ایران سنگینتر میشود؛ اقتصادی که از چالشهای جدی رنج
میبرد و قرار است در  6ماهه دوم سال درگیر تحریمهای تازهای
شود .اینکه در ماههای پیشرو اقتصاد ایران چه شرایطی را خواهد
گذراند و متغیرهای اقتصادی به کدام و سمت و سو حرکت خواهند
کرد ،سواالت بسیاری مهمی هستند که هم برای سیاستگذار
اهمیت دارد و هم برای بنگاههای اقتصادی که بتوانند براساس
چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد ایران ،استراتژیهای کوتاهمدت خود
را تنظیم و به روز کنند.
تردیدی نیست که مقوله تورم یکی از دغدغههای اصلی و تاثیرگذار
اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است .تمامی شواهد چند ماه
گذشته حاکی از رشد باالی سطح قیمتها در اقتصاد ایران است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ،نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم
 5.5درصد در مردادماه به بیشترین مقدار طی  20سال گذشته
رسیده است .همچنین براساس بررسیهای صورت گرفته ،نرخ
تورم نقطه به نقطه ساالنه در همین ماه به سطح  24درصد رسیده
است .این رقم یعنی سطح تورم نقطه به نقطه به دیماه سال
 1392رسیده است .در صورتی که روند سه ماهه اخیر ،یعنی سه
ماه منتهی به مردادماه  97در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد ،نرخ
تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به مرز  60درصد خواهد رسید و
نرخ تورم  12ماهه نیز از  30درصد خواهد گذشت.
چرا نرخ تورم تکان خورد؟
نرخ تورم ماهانه در تعاریف علمی تغییرات شاخص بهای
مصرفکننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است .نرخ تورم نقطه به
نقطه نیز تغییرات شاخص بهای مصرفکننده در یک ماه نسبت به
ماه مشابه سال قبل است و در حقیقت دو نقطه را در نظر میگیرد.
همچنین نرخ تورم  12ماهه یا متوسط ،تغییرات شاخص بهای
مصرفکننده در  12ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت
مشابه سال قبل از آن را در نظر میگیرد و در حقیقت دارای یک
حافظه  24ماهه است .با این توضیحات ،این سوال وجود دارد که
نرخ تورم که تعیینکننده قدرت خرید افراد و اندازه سفره خانوار
است ،در ماههای پیش رو به چه سمتی خواهد رفت و آیا احتمال
شکستن رکورد تورمهای افسارگسیخته که در اوایل دهههای 70
و  90آن را تجربه کردیم ،وجود دارد یا خیر.
با روی کار آمدن حسن روحانی ،نرخ دالر آمریکا رو به کاهش رفت
و بسیاری از کارشناسان ،آن را بهترین فرصت برای یکسانسازی
نرخ ارز میدانستند .در آن روزها بخش چشمگیری از داراییهای
بلوکه شده ایران آزاد شد .در پی این اتفاقات و ایجاد فضای
خوشبینی در فضای سیاسی و اقتصاد کشور ،دولت یازدهم
توانست با مدیریت انتظارات تورمی ،نرخ تورم ساالنه را پس از
 26سال به نزدیکیهای  9درصد برساند .البته نباید فراموش کنیم
که در کنار این فاکتورها ،باال بودن نرخ سود بانکی نیز ترکیب
نقدینگی را به نفع شبهپول تغییر داده و عمال بروز تورمهای باال را
به تعویق انداخته بود.
همانطور که قبال انتظار میرسد ،این شرایط چندان پایدار نبود و
نشانههای تورم نقدینگی فزاینده در اقتصاد با کاهش دستوری نرخ
سود سپردههای بلندمدت به  15درصد در شهریور  96ظاهر شد.
پس از اجرای این کاهش نرخ سود سپردههای دستوری ،نقدینگی
به سوی بازارهای موازی همچون ارز ،طال ،سکه و ...رفت .به دنبال
این جابهجایی مسیر نقدینگی و اعالم ترامپ مبنی بر خروج از
برجام ،فضای اقتصادی کشور متفاوت شد .افزایش غیرمنتظره نرخ
ارز تا مرز  14هزار تومان نشان داد که سیاست ارز  4200تومان
کامال غلط بوده است.
مقصر تورم به کجا رسید؟
منشا تورم در ایران همواره رشد نقدینگی و ابزار سرکوب تورم،
تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است .حال به نظر میرسد موتور رشد
نقدینگی در پرشتابترین حالت خود فعال است .نتیجه طبیعی و
قابل پیشبینی چنین شرایطی ،تورم خواهد بود .هر چند دلیل رشد
نقدینگی در دوره اخیر متفاوت از دورههای قبل بوده و به مشکالت
شبکه بانکی برمیگردد ،ولی نتیجه نهایی چندان تغییر نخواهد کرد.
حجم نقدینگی در تیرماه امسال به  1602هزار میلیارد تومان رسیده
است که البته به واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که همچنان
توسط شبکه بانکی توزیع میشود ،در حال رشد است.
خطر بزرگ افزایش نقدینگی
خطر بزرگ در این میان ،اما نه در تورم انباشته در نقدینگی،
بلکه در تصمیمات اشتباهی است که امکان دارد کشور را به
مساله ابرتورم دچار سازد .در صورت ادامه وضعیت موجود حتی
با بدبینانهترین فرضها در مورد رشد نقدینگی در سال  ،97آثار
قیمتی اشتباههای گذشته بیش از صددرصد نخواهد بود .اما آنچه
بسیار خطرناک است ،افزایش نقدینگی بیش از مقادیر گذشته در
اثر سیاستهای اشتباه است.
نقدینگی انباشته شده در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد و
کار چندانی در برابر آن نمیتوان کرد .چنانچه بانک مرکزی
برای حل مشکالت ترازنامه بانکها دست به افزایش پایه پولی
بزندد ،به طور حتم شعله تورم را بزرگتر خواهد کرد .بر این
اساس ،باید دقت کرد که مساله مهم نه در انباشت نقدینگی که
تورمی نزدیک به  60درصد را در خود ذخیره کرده ،بلکه ایجاد
نقدینگیهای جدید است.
آنطور که از تحلیلها برمیآید ،جهتدهی به نقدینگی و سوق
دادن آن به سمت تولید امری ناشدنی است .به بیان دیگر،
همانطور که تجربه نیز نشان داده ،نقدینگی به سمتی هدایت
میشود که جذابتر باشد و طی چند ماه گذشته نیز سیاستهای
دستوری و مداخلهای دولت در بازار ارز ،آن را به صندوقچهای
وسوسهانگیز برای سوداگران و دالالن ارز تبدیل کرده است.
فشار نرخ ارز بر عوامل تولید با وجود نرخگذاری دستوری ارز بیش
از پیش در حال افزایش است و در عمل تخصیص ارز با نرخ دولتی
به منبع توزیع رانت تبدیل شده است .تحت چنین شرایطی،
تورمهای باال در ماههای پیش رو دور از انتظار نخواهد بود.
به طور کلی اگرچه افزایش نرخ تورم اخیر به طور عمده از ناحیه
افزایش نرخ ارز بوده و در نتیجه با ثبات نسبی بازار ارز پس از تب
و تابهای موجود ناشی از اعمال تحریمها پیشبینی میشود رشد
تورم نیز تعدیل شود .با این حال ،بحران بزرگ سیستم بانکی و
خطر بروز تورم ناشی از آن ،تهدیدی جدی است که حتی با رفع
تحریمها نیز برطرف نخواهد شد و نیاز به درمان فوری دارد.
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دکتر معیتی ،شهردار بندر آستارا:

پیشبرد پروژههای عمرانی ،توسعهی زیرساختهای گردشگری
و رفع معضالت شهری از اولویتهای شهرداری است

گیالن امروز -مجمـوعهی شهـرداری آستـارا بـر
آن اسـت تـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف مـورد نظـر
تعریف شـده بـا استفاده از ظـرفیـتهای فـراوان تولیـد
داخـلی و مـد نظـر قـرار دادن منشور اقتصـاد مقاومـتی،
اولویـتهای مـورد نظـر عمـرانی و توسـعهای شهـر را
بـه پیـش بـرد .در همـین راستـا پیـشبـرد پـروژههـای
عمـرانیـ توسـعهی زیـرساخـتهای گـردشگـری و
رفـع معضـالت شهـری از اولویـتهای شهـرداری اسـت
کـه امیـد اسـت بـا ارایـهی نظـرات و پیشنهـادات
سازنـده از سـوی شمـا شهرونـدان فرهیخـته بتـوانـیم
بـه ایـن مهـم دسـت یابیـم .بدونشک تعامـل همیشگی
بـا اعضـای محـترم شـورای اسـالمی شهـر ،مجمـوعهی
مدیریـت شهـری را در رسیدن بـه ایـن اهـداف متعالی
یـاری کـرده و مسـیر را همـوار خواهد کرد.
* روایـت یکسـال تـالش مجمـوعـهی
شهـرداری آسـتارا بـرای خـدماترسـانیـ
عمـران شهـری و بـهبـود محیـطهای اجتمـاعی
(از شهریـور سال  1396لغـایـت شهریـور سال )1397
آستـارا سـالهای زیـادی را بـه خـود دیـده اسـت و
بیشـک منتـظر سـالهای پیـشرو نشسـته اسـت.
ایـن شهـر در مسیر توسـعهی خـود ،از گـامهای

سنگیـن زمـان و غـرش نیـرومنـد حـوادث مـوثـر و
شگفـتانگیـز کـه چـون امـواج خـزرش پیـاپی بـر روی
هـم میغلتـند ،تـاثیـر پذیرفتـه اسـت.
شهـر در زمـان حـاضـر بـه دلـیل رشـد انفجـاری
جمعـیتـ مهاجـرتهایی کـه هـدف عمدهی آن
فـرار از بـیکاری اسـت و حتـی مسافـرتهای دورهای
و فصـلی ،نـاگزیـر از رشـد هـرچـه بیـشتـر شده
اسـت کـه بیشـک بـا شکل و کـارکـردهایی کـه
توسـط کـارشناسـان و مدیـران امـور شهـری و بـر
اسـاس بـرنامهریـزی معـین شـدهاند ،در تعـارض قـرار
میگیـرد.

وسايل نويـن تـوليـدي ،تجـاري ،ترابـري و فعـاليـتهاي
جديـد شهـرنشيني و فرصـتهاي اقتصـادي ،آستـارا
را بـ ه مركـز عمـراني و تجـاری پـر جنـب و جـوش
و تحـرك مبدل ساخـته اسـت و جـز ایـن ،افزایش
جمعیـت ساکـنـ تـراكـم انفجـارآمـيزـ افزایش ساخـت
و سازـ سد معبـرـ ترافـيك و مهـمتـر از همـه مسایل

ـ احـداث پـارک محـلهای در کوچـهی پانـزدهام خیابـان
شهـید رستمیان بـه مساحـت  1200متـرمربـع.
ـ نصـب پایـههای روشنـایی در مسیـر پیـادهروی
دیـوارهی سـنگی ساحـل شـریعـتی.
ـ بـهسـازی و رنگآمیـزی مـزار شهـدای شهرستان.
ـ ادامـهی عملیـات اجـرایی خیابـان  25متـری شهـرک

ساحـل شریعتی.
ـ اصـالح تقاطـعهای ورودی خیابـان شیـخ کریـمـ
جنـب کتابخـانهی شهـید نشـاطی در خیابان رستمیـان
و تقاطع خیابـان شکـوفـه در شهـرک عبـاسآبـاد.
ـ آغـاز مطالعـات سامـاندهی جـایگـاههای تبلیغـاتی
در سطـح شهـر توسـط مهندسین مشـاور ذیصـالح.
* پـروژههای در دسـت بـررسی شهـرداری
آسـتارا بـرای اجـرا در آینـدهی نزدیک
ـ آغـاز عملیـات اجـرایی پـروژهی کنترل سیالب شهـر
آستارا شامل احـداث  2سردهـنه و لـولـهگـذاری در
امتداد بلـوار خـرمشهـر بـه طـول  1700متر و اصـالح
مقاطع و بستر رودخـانه.
ـ جـدولگـذاری و احـداث شـبکهی جمـعآوری و
هدایـت آبهای سطـحی خیابـان اصـلی شهـرک
عباسآبـاد.
ـ عملیـات احـداث کانـال هدایـت آبهای سطـحی دو
طـرف جـدول در خیابـان رسالـت شهرک عباسآبـاد.
ـ آغـاز مطالعـه و طـراحی در جهـت اصـالح و زیباسـازی
پـل فـارابی.
ـ آغـاز مطالعـه و طـراحی در جهـت تعریض و
زیباسـازی پـل ورودی شهـر در راستای ایمنسازی

مرتبـط بـا بـودجـه تـاثیـر آشکـاری را از خـود نشـان
میدهند.
بـر ایـن اسـاس شهـرداري آستـارا بـ ه عنـوان دسـتگـاه
اصـلي مدیریـت ساختـار شهـري بـا استفاده از
مهندسـين و مشاوران خـود و تحـت مـديريـت دکتـر
جـواد معیتی ،اقـدام بـه محـدودسـازي ايـن تاثيـرات
و هدايـت چـارچـوب شهـر بـ ه سمـت يك جـريـان
منسجـم و بـرنامهريـزي شـده ،کرده اسـت آنهـم در
وضعیتی کـه شهـرنشيني بـا چنـان گـامهاي بلندي بـه
جلـو ميرود كـه در چـند دهـهي گذشـته غيـر قابـل
تصـور بـود .در همیـن راستا شهـردار آسـتارا بـر ایـن
بـاور اسـت کـه «خدمـاترسـانیـ عمـران شهـری و
بـهبـود محیـطهای اجتماعی از مـا ،حفـظ و نگـاهداری
از شما» و ایـن یعنی اعتقاد بـه «مشـارکـت مـردمی»
کـه رمـز توسـعهی پـایدار اسـت .در ادامـه به پـارهای از
اقدامـات شهـرداری اشاره قـرار می شود:
ـ عملیـات آسفالـتکـاری معابـر شهـری مجمـوعا بـه
مساحـت  42000متـرمربـع.
ـ احـداث نهـر بتـونی بـا پوشـش فلـزی در کوچـههای
تابندهـ انتهای شـالیزار بـه طـرف کـوی نجـاتیـ انتهای
کوچـهی حسینیهـ کوچـهی ستارخـان و کوچـهی نـهم
شهـید خـدایی مجمـوعا بـه طـول  590متـر.
ـ اجـرای فـاز دوم احـداث کانـال هدایـت آبهای
سطـحی غالممحـله و بخشی از شهرک عبـاسآبـاد بـه
طـول  160متـر.
ـ اصـالح کـف کـانـال خیابـان خـواجـه نصیـرالدیـن
تـوسـی در فـاز دوم شهـرک عبـاسآبـاد بـه طول 210
متـر.
ـ احداث دوکـانیوو در زمیـنهای شیـالتـ کوچـههای
ضلـع جنـوبی بلـوار معـادـ بنبسـت دوم خیابـان
فرهنگ ،مینـاخـانی ،سلمـاننـژاد ،نهـانی ،شمـسینـژاد
و شهـرک نصیـرنیـا مجمـوعا بـه طـول  4200متـر.
ـ اتمـام عملیـات اجـرایی احـداث کـانیـووی بتـونی
پیشسـاخـته جهـت هدایـت آبهای سطـحی در
شهـرک ولیعصـر (عـج).
ـ تکمـیل عملیـات احـداث سـن روبـاز در طـرح
سـالمسـازی سفیـر امـید بـا ظرفیـت  400نفـر.
ـ اتمـام عملیـات احـداث پـارک کـودک در شهـرک
عبـاسآبـاد.
ـ تکمیل عملیـات اجـرایی فـاز دوم بـهسـازی و
زیبـاسـازی پیـادهروهای خیابـان شـریعتی غـربی.
ـ الیروبـی رودخـانهی مـرداب و انهـار سطـح شهـر.
ـ ادامـهی عملیـات احـداث کانـال بتـونی بـا پـوشـش
دال بتـونی مسـلح در خیابـان شهید رجـایی بـه طـول
 420متـر.
ـ تکمـیل پـل عابـر پیـاده در کـوی خلـیلآبـاد.
ـ تکمـیل احـداث پـل تقاطـع کشـاورز و شـالیزار.
ـ ادامـهی دیـوارسـازی ساحـل شـریعتی.
ـ پیـادهروسـازی در معابـر سطـح شهـر از جمـله
روبـهروی ادارهی ثبـت احـوالـ حکیـمنظامی شـرقیـ
خیابـان قـدسـ روبـهروی بانـک توسـعهی صـادراتـ
ورودی پاسـاژ عمیدی و ضلـع شمـالی بـاغ مـلی و سایـر
نقـاط سطـح شهـر.
ـ بـهسـازی و سامـاندهـی فضـای سبـز حـاشـیهی
شـرقی تـاالب اسـتیل.

عباسآبـاد شامل اجرای جوی جدولـ پیـادهروسـازیـ
ایجـاد فضـای سبـز و تـامیـن روشنـایی از جـادهی
کمربنـدی تـا تقاطـع خیابان امـام حسـین (ع).
ـ اتمـام عملیـات اجـرایی کانـال هدایـت آبهای
سطـحی در بـلوار جـانبـازان روبـهروی مسکن معلـولین
بـه طـول  130متـر.
ـ انجـام عملیـات اجـرایی بـهسـازی و زیباسـازی
پیـادهروی ضـلع شـرقی بلـوار جمـهوری اسـالمی.
ـ بازگشـایی انتهای کوچـهی پنـجام خیابـان رستمیـان
بـه طـرف جـادهی کمربنـدی.
ـ اتمـام عملیـات احـداث کانـال هدایـت آبهای
سطـحی در  8متـری اول خیابـان کشـاورز.
ـ تجهیـز شناگـاههای طـرح سالـمسازی سفیـر امیـد.
ـ احـداث کـانـال هدایـت آبهـای سطـحی داخـل
محـوطـهی گمـرک بـرای انتقال آبهای سطـحی
خیابـان شهـید حـاجی عبـاسی بـه طـرف بلـوار
جمـهوری اسالمـی بـه طـول  200متـر.
ـ آغـاز عملیـات تعریـض پـل مـرداب در خیابـان امـام
خمینی جهـت کـاهش ترافـیک و روانسـازی تـردد
خـودروها.
ـ تهـیه و نصـب پـایـهی چـراغ در طـول مسیـر سالمـت

تـردد عابـرین.
ـ اتمـام مطالعـات و تهـیهی نقشههای مربـوط بـه
بـهسـازی و زیباسـازی پیـادهراه خیابـان ملـت شـرقی
حـد فاصـل بانـک صـادرات تا ورودی پارکینگ بـازار
ساحـلی.
* پـروژههای در دسـت بررسی بلنـدمـدت
شهـرداری آستـارا
ـ دعـوت از سرمایـهگـذاران بـرای مشارکـت در بحـث
احـداث کشتارگـاه.
ـ دعـوت از سرمایـهگذاران بخـش خصـوصی جهـت
مشارکـت در پـروژهی توسـعهی پـارک جنگلی
بـیبییانلـو.
ـ دعـوت از سـرمایـهگذاران بخـش خصـوصی جهـت
مشارکـت در تکمـیل پروژههای نیمهتمـام شهـرداری.
ـ راهانـدازی سیسـتم GISشهـری.
ـ بستـرسـازی و ایجـاد زیـرساخـتهای شهـر
الکترونـیک.
ـ احـداث استـخر سـرپوشـیده.
ـ تعریـض خیابـان حکیـمنظـامی شـرقی بـا اعمال
عقـبنشینی بـر ساختمانهای بیمارستان سابـق و
شبـکهی بـهداشـت.

بخـشی از عمـلکرد عمـرانی یکسالـهی شهـرداری و شـورای اسـالمی شهـر بنـدر آسـتـارا
(شهریـور  96لغـایـت شهریـور )97

ردیـف

شـرح عملیـات

2

عملیـات پیـادهروسـازی

1

حجـم عملیـات
42000مترمربـع

عملیـات آسفالـتکـاری

 13500مترمربـع

3

احـداث جـدول کـانیـوو و تکجـدول

 2700متـر طـول

5

زیـرسـازی و عملیـات خاکی

 46000متـر مکعـب

7

احـداث نهـر و کانـال

 1500متـر طـول

4
6

 4200متـر طـول

احـداث دوکـانیـوو

 400متـر طـول

احـداث تککـانیـوو

مجـموع هزینـههای عمـرانی بـالـغ بـر ( 50/100/000/000پنجـاه میلیـارد و یکصـد میلیون)

پروژه های افتتاحی هفته دولت سال  1397شهرداری آستارا

ردیف

1

2

3

4

5

دستگاه

اجرایی
شهرداری
آستارا

شهرداری
آستارا

شهرداری
آستارا

شهرداری
آستارا

شهرداری
آستارا

عنوان پروژه/طرح

احداث خیابان  25متری شهرک
عباس آباد

طرح سالم سازی سفیر امید

پارک ضلع شرقی تاالب استیل

پارک جنگلی بی بی یانلو

پیاده رو سازی و بهسازی بلوار
جمهوری اسالمی

محل اجرا

اعتبار هزینه شده

«میلیون ریال»

اشتغال (نفر)

توضیحات

ملی

استانی

سایر

جمع کل

موقت

دایم

شهرک عباس آباد

-

-

11,000

11,000

1

1

-

بلوار سفیر امید

-

650

12,000

12,650

12

14

-

-

-

8,500

8,500

2

2

-

-

-

15,000

15,000

3

8

-

-

-

1,500

1,500

-

1

-

جاده ورودی شهر
 حاشیه تاالباستیل

کیلومتر  8جاده

آستارا  -اردبیل
خیابان پاسداران-
میدان پرستار

