
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت به عنوان 
يك�ي از متغيرهاي اثرگ�ذار در ت�ورم كل در حالي 
در س�ال 92 در محدوده 150 واحد قرار داش�ت كه 
در تابستان س�ال 97 اين ش�اخص به 340 رسيده 
است. در اين ميان اين نماگر نسبت به تابستان سال 
96 در حدود 52 درصد جهش و رش�د بهاي ارز در 
رشد ش�اخص مذكور اثر داشته است و تحليلگران 
اقتصادي بر تداوم رش�د ش�اخص مذك�ور اعتقاد 
دارن�د؛ چراكه ت�ورم نقطه ب�ه نقط�ه توليدكننده 
صنعت�ي به مح�دوده 88 درص�د در آب�ان ماه 97 
رسيده اس�ت كه ركورد تاريخي به ش�مار مي رود.
 به گزارش »ج��وان«، هر چقدر فش��ار هاي هزينه اي 
به بخش هاي توليد وارد ش��ود و توليد كننده با رش��د 
هزينه هايي چون زمين و ساختمان، اجاره بها، ماليات، 
بيمه، تأمي��ن مالي، نوس��ان و جه��ش ارز و مجوزها، 
بوركراس��ي و... روبه رو ش��ود، بالطبع شاخص قيمت 
توليد كننده رش��د كرده و متعاقباً نيز شاخص قيمت 
مصرف كننده افزايش مي يابد. اين فرآيند چون عموم 
مردم اي��ران از محل دس��تمزد و يارانه درآمد كس��ب 
مي كنند و بخش دولت و شوراي عالي كار در كنترل و 
گاهي سركوب دستمزدها اهتمام اشتباه داشته اند، عماًل 

تعادل ها در اقتصاد را برهم مي زند. 
بررسي شاخص بهاي توليد كننده و شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي طي سال هاي 92 تا مهرماه 97 بيانگر 
آن است كه حركت اين دو ش��اخص به طور تقريبي با 
هم هماهنگ و صعودي بوده است. اين در حاليست كه 
رشد هزينه هاي توليد به هر علتي به طور مستقيم خود 
را روي قيمت كاال و خدمات نشان مي دهد؛ از اين رو بايد 
روي كاهش هزينه هاي توليد در ايران به طور جدي كار 
كرد تا شاهد كاهش تورم باشيم، البته كنترل و اصالح 
بخش پول در اقتصاد نيز براي كاهش تورم مهم است. 

  شاخص بهای مصرف كننده
 طبق گزارش بانك مركزي، سال ۱۳92 شاخص بهاي 
كاال و خدمات مصرفي در مرز 70 واحد قرار داشت كه 
اين ش��اخص در مهر ماه 97 به مرز ۱50 واحد رسيده 
اس��ت، نكته قابل تأمل آن اس��ت كه اين ش��اخص در 
س��ال 95 در مرز ۱00 واحد قرار داش��ت كه گويا بعد 
از انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري دوره دوازدهم تورم 
تك رقمي كه پيوس��ته به عنوان يك دستاورد از سوي 
دولت عنوان مي شد از دست رفت و تورم روند جهشي 

به خود گرفت. 
گفتني است، ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 

 (CPI) معي��ار س��نجش تغيي��رات قيم��ت كاالها و 
خدماتي است كه توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني 
به مصرف مي رسد. اين شاخص به عنوان وسيله اي براي 
اندازه گيري سطح عمومي قيمت  كاالها و خدمات مورد 
مصرف خانوارها، يكي از بهترين معيارهاي س��نجش 

تغيير قدرت خريد پول داخل كشور به شمار مي رود. 
  شاخص بهاي توليد هم صعودي است 

از س��وي ديگر، براس��اس گزارش هاي بانك مركزي، 
ش��اخص بهاي توليد كننده ني��ز كه در س��ال 92 در 
محدوده79 واحد قرار داشت در مهر ماه 97 به محدوده 
۱58 واحد رسيد. اين در حاليست كه اين شاخص نيز تا 
سال 95 در محدوده ۱00 واحد قرار داشت و بعد از اين 

تاريخ رشدش شتاب گرفت. 
در بين بسياري از اقتصاددانان ايران اين نگرش وجود 
دارد كه رشد شاخص قيمت توليدكننده و كارخانجات، 
پيشراني براي تورم شاخص قيمت مصرف كننده است. 
طبق اين دي��دگاه، افزايش (كاهش) ش��اخص قيمت 

توليدكننده عالمتي است در جهت افزايش (كاهش) 
تورم شاخص قيمت مصرف كننده. 

به طور نمونه وقت��ي در ايران به دليل ع��دم بهره وري 
بخش دولت و پاداش هايي كه با بودجه ريزي هاي غلط 
ساالنه به بخش دولت و ش��ركت هاي دولتي و وابسته 
غير بهره ور ارائه مي شود و بالطبع مخارج غير عمراني يا 
همان جاري دولت جهش مي يابد و دولت براي تأمين 
بودجه به افزايش به��اي ارز، ماليات ها و بدهي ها روي 
مي آورد. اين رويداد هزينه هاي بخش توليد را جهش 
داده و ش��اخص قيمت توليدكننده افزايش مي يابد و 
شاخص قيمت مصرف كننده كه به نظر مي رسد در ايران 
به تابعيت شاخص قيمت توليد كننده درآمده است ، با 

رشد مواجه مي شود. 
  كنترل درآمد به تقاضای كل آسيب  زد

نكته جالب آنكه عمده مردم ايران درآمدشان از محل 
حقوق و دس��تمزد يا اخذ يارانه اس��ت و چون دولت و 
شوراي عالي اش��تغال در كنترل دس��تمزدها اهتمام 

دارند، عماًل در ايران با رش��د فقر و همچنين آس��يب 
ديدن و ضعف طرف تقاضا در اقتصاد روبه رو مي شويم 
و توليد كننده مجبور است يا عمده كاالهايش را صادر 
كند يا اينكه از ظرفيت توليد خود كاس��ته و  يا از اين 

حوزه خارج شود. 
با توجه به اينكه در بازه زماني س��ال 92 تا نيمه س��ال 
97 شاخص قيمت توليد كننده و مصرف كننده تقريباً 
رشدشان به يك شكل بوده است، به نظر مي رسد ارتباط 
مستقيم بين رشد شاخص قيمت توليد كننده و شاخص 
قيمت مصرف كننده وجود دارد. حال بخش دولت كه در 
افزايش هزينه هاي توليد نقش مستقيم دارد بايد توضيح 
دهد كه چه زماني قرار است فشار هزينه اي را از بخش 
توليد بكاهد و به بخش داللي، سفته بازي، غير بهره ور و 

فعاالن اقتصاد زير زميني و غير رسمي وارد كند. 
  شاخص قيمت كاالی صادراتی

از سوي ديگر، شاخص بهاي مصرف كاالهاي صادراتي 
(xpi)كه تغييرات سطح عمومي كاالي هاي غير نفتي 

صادراتي را ب��ه ريال گزارش مي كند، در س��ال 92 در 
محدوده 27۳ واحد قرار داشت، اما در شهريورماه 97 
به محدوده 849 واحد رسيده است كه به نظر مي رسد 
چون مبناي محاسبه ش��اخص فوق ريال است جهش 
ارز در اي��ران صنايع صادرات محور را بس��يار پرس��ود 
كرده است. از همين رو مش��خص است كه بسياري از 
توليد كنندگان يا واس��طه گران ص��ادرات به بازارهاي 
جهاني را به جاي عرضه كاال به بازارهاي داخلي مطلوب 
مي پندارن��د. اين ام��ر بازارهاي داخلي را به ش��دت از 
ناحيه عرضه با چالش مواجه كرده است، در اين ميان 
بازنگرداندن ارز ناش��ي از صادرات غير نفتي همچنان 
مسئله اي است كه از سوي مسئوالن مطرح است و اين 
امر يك جفا به ميليون ها ايراني به ش��مار مي رود، زيرا 
هم به دليل برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا با مشكل 
تورمي مواجه شده اند و هم اينكه ارز ناشي از صادرات به 
اقتصاد بازنمي گردد تا آثار مثبت در اقتصاد رؤيت شود. 

   شاخص قيمت عمده فروشی به روز شود
متأسفانه از سال 86 به بعد در داده هاي بانك مركزي 
ديتايي ثبت نشده اس��ت تا بتوان تغييرات در شاخص 
قيمت در بخش عمده فروشي را گزارش كرد كه جا دارد 
بانك مرك��زي كه هزينه هاي جاري اش بي ش��ك بايد 
قابل مالحظه باش��د در رابطه با اين موضوع به بيش از 
82 ميليون ايراني پاسخ دهد و اگر در دهه 80 اقدام به 
محاسبه چنين شاخصي نمي كرده است از سال 90 به 

بعد را در گزارش كند. 
شاخص كل بهاي عمده فروشي؛ نشان دهنده تغييرات 
قيمت كاالها در س��طح توليدكنندگان و فروشندگان 
عمده اس��ت    كه از طريق جم��ع آوري اطالعات قيمت 
عمده فروشي از كارخانه ها، عامالن فروش عمده و قيمت 

كاالهاي وارداتي در مرز كشور محاسبه مي شود. 
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تورم تولید صنعتی به رکورد تاریخی 88 درصد رسید
گزارش »جوان« از شاخص قيمت دربازه زمانی 92 تا مهرماه 97

 نگاهي به بورس منطقه اي سمنان
 از دولت نهم تاکنون 

  بررس�ي اطالعات بورس منطقه اي س�منان بيانگر آن اس�ت كه طي 
س�ال هاي 84 ال�ي 96 ارزش ب�ازار ش�ركت هاي س�مناني پذيرفته 
شده در بازار س�رمايه از محدوده 154ميليارد تومان به 712ميليارد 
تومان جهش داش�ته اس�ت، در عين حال، بررس�ي ها نشان مي دهد 
كه س�ال 92 اي�ن بنگاه ه�ا س�قف ارزش خ�ود را تجرب�ه كرده اند. 
به گزارش »جوان«، گزارش عملكرد بورس هاي منطقه اي منتشره از سوي 
بازار سرمايه نشان مي دهد كه بورس منطقه اي استان سمنان در اواخر سال 
84 افتتاح و آغاز به كار كرد ه اس��ت در واقع تولد بورس منطقه اي سمنان 
به دولت نهم برمي گردد كه هر دو رئيس جمهور نيز از اين اس��تان بوده اند.  
گفتني است شركت هايي چون سيمان شاهرود، فروسيليس سمنان، معدني 
و امالح ايران و شكر شاهرود شركت هاي استاني هستند كه موفق به پذيرش 
در بورس اوراق بهادار شده اند. از سوي ديگر، شركت صنعتي و معدني شمال 
شرق شاهرود از شركت هاي منطقه اي است كه در سال 9۱ در بازار فرابورس 
پذيرش شد.  در رابطه با ارزش بازار شركت هاي سمناني پذيرفته شده در 
بازار سرمايه طي س��ال هاي 84 الي 96 اطالعات منتشره نشان از جهش 
ارزش بازاري اين بنگاه ها از مرز ۱54ميليارد تومان به بيش از 7۱2ميليارد 
تومان دارد. در عين حال انديكار تور هاي ارزش بازاري شركت هاي سماني 
حاضر در بازار سرمايه نشان مي دهد اين بنگاه ها در سال 92 ركورد ۱0۳5 
ميليارد توماني را ثبت كرده اند.  در رابطه با كارگزاران تاالر منطقه اي سمنان 
بايد عنوان داشت كه در حال حاضر چهار كارگزاري در شهرستان سمنان 
و سه كارگزاري در شهرستان شاهرود در حال ارائه خدمات خريد و فروش 

سهام به سهامداران هستند. 
كارگزاري بانك هاي س��په، كش��اورزي، توس��عه ص��ادرات و همچنين 
كارگزاري هاي بورس بيم��ه، آراد ايرانيان، مفيد و فاراب��ي در اين منطقه 
خدمات ارائه مي دهند.  ارزش معامالت بورس منطقه اي سمنان از ابتداي 

فعاليت تا پايان آبان ماه سال 97 بالغ بر 2/8 هزار ميليارد بوده است.
به طوري كه حجم معامالت از محدوده 2/7 ميليارد (چهار ماهه انتهاي سال 
84) به 402ميليارد در هشت ماهه سال 97 رسيده است و حجم معامالت 
كل سهام در اين مدت بيش از 9ميليارد بوده است كه در چهارماهه انتهايي 
سال 84 در حدود 7ميليون و 500 سهم در اين تاالر معامله شده است كه 
حجم معامالت در هشت ماهه سال 97 به بيش از ۱/5 ميليارد سهم رسيده 
اس��ت.  ركورد ارزش معامالت نيز در طول فعالي��ت كارگزاري منطقه اي 

سمنان مربوط به سال 92 با بيش از 5/۳ هزار ميليارد بوده است. 
آمار كدهاي معامالتي صادر شده در بورس منطقه اي فوق نشان مي دهد 
كه۱9 هزار و 8۳0 كد سهامداري براي متقاضيان در بورس منطقه اي صادر 
شده است. اين در حاليس��ت كه آمار نفوس و مسكن استان سمنان براي 

سال 95 جمعيت اين استان را 702 هزار نفر گزارش كرده است. 
حوزه تأمين مالي در اقتصاد ايران با مش��كل مواجه اس��ت و وجود عموم 
نقدينگي در قالب سپرده هاي بلندمدت بانكي نش��ان مي دهد كه دانش 
اقتصادي عامه م��ردم ايران اندك اس��ت و بايد با معرفي اقتص��اد ايران و 
بازار س��رمايه به مردم زمينه تقويت تأمين مالي از طريق بازار س��رمايه را 
فراهم آورد.  توس��عه بورس هاي منطقه اي بايد در دس��تور كار دولت و به 
ويژه س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، ش��وراي عالي بورس اوراق 
بهادار و س��ازمان بورس اوراق به��ادار قرار گيرد و نهاده��اي پولي و مالي 
و اس��تانداران و فرمانداران باي��د در اين باره اهتمام ورزند.  بازار س��رمايه 
و س��هامداري دريچه اي اس��ت كه مي توان از اين دريچ��ه اقتصاد ايران و 
دارايي ها و سرمايه هاي كشور در حوزه بنگاه داري را به مردم معرفي كرد. 
از اين رو توسعه بازار سرمايه منهاي توسعه گردش آزاد اطالعات اقتصادي 
و شفافيت بنگاه ها يك آسيب جدي اس��ت كه امروز بازار سرمايه ايران را 

تهديد مي كند. 
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