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مریم شکرانی

 حجم بدهی های ایران نگران کننده 
شــده اســت. تازه ترین گزارشی که 
صندوق بین المللی پول منتشر کرده، 
نشان می دهد که بدهی خالص دولت 
ایران پارسال بیش از ۳۰.۳ درصد کل 
تولید ناخالص داخلی کشــور بود، در 
حالی که این رقم طی سال های ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۱۷ به طور متوســط ۶.۵ درصد 

بوده است.
این گزارش که روز سه شــنبه ۲۷ 
مهرماه منتشر شد، تاکید می کند برای 
ســال جاری هم انتظار بر آن است که 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص 
داخلی کشــور ۲۷.۳ درصد و در سال 

آینده ۲۸.۴ درصد باشد.
این موضوع در حالی مطرح اســت 
که همین چند وقت پیش گزارشــی 
پر حاشیه از ســازمان برنامه و بودجه 
منتشــر شــد. گزارشــی که در آن 
تاکید شــده بود که در صــورت ادامه 
تحریم ، میزان بدهی هــای دولتی تا 

ســال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص 
داخلی رسیده و همین موضوع دولت 
 را در آستانه ورشکســی قرار می  دهد. 
هرچند که سازمان برنامه و بودجه زیر 
بار این گزارش نرفت. گزارشــی که در 
اواخر دولت حســن روحانی، تنظیم 
شده بود و ســازمان برنامه و بودجه آن 
را تنها یک برآورد کارشناسی دانست 
اما  داده های این گزارش با برآوردهای 
صندوق بین المللی پول تفاوت چندانی 

نداشت. 
ســازمان برنامه وبودجه نیز مانند 
صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی 
دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود 

۳۰ درصد ارزیابی کرده بود.
صندوق بین المللی پــول »تولید 
ناخالص داخلی اسمی« ایران در سال 
جاری خورشــیدی را حــدود ۱۰۸۱ 
میلیارد دالر ارزیابی کرده که نســبت 
به ســال ۹۹ حدود ۲۹ درصد رشــد 

داشته است.
البته باید دقت کــرد که این رقم به 
معنی تولید ناخالــص داخلی واقعی 

ایران نیست، چرا که در محاسبه تولید 
ناخالص داخلی اســمی، مولفه تورم 
را هــم در نظر می گیرند و بــا توجه به 
تورم ۳۶ درصدی در ایران طی ســال 
گذشته و افزایش افسارگسیخته قیمت 
محصوالت تولیدی و خدمات، رشد ۲۹ 
درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی 

اسمی در ایران دور از انتظار نیست.
صنــدوق بین المللی پول رشــد 
»تولید ناخالص داخلی واقعی« ایران 
در ســال گذشــته را تنها ۳.۴ درصد 

ارزیابی کرده است.  این موضوع در حالی 
رخ می دهد که آخرین بــرآورد بانک 
جهانی حاکی اســت تولیــد ناخالص 
داخلی واقعی ایران بر اساس نرخ دالر 
آزاد در سال گذشــته میالدی حدود 
۱۹۲ میلیارد دالر بوده که معادل نصف 
اقتصاد امارات متحده و یک سوم اقتصاد 
ترکیه و عربستان است. هرچند که این 
برآورد بانک جهانی حواشی زیادی به 
دنبال داشت و برخی کارشناسان شکاف 
بــرآورد صندوق جهانی پــول و بانک 
جهانی درباره تولیــد ناخالص داخلی 
ایران را ناشی از شفاف نبودن آمارها و 
البته دالر چند نرخی در ایران دانستند.

بــا این حــال ســقوط ارزش پول 
ملی ایران و رشــد نقدینگی ادامه دار 
شده است به طوری که مسعود نیلی، 
اقتصاددان اعالم کــرده که وضعیت 
اقتصاد کشور هیچ زمانی به اندازه هم 

اکنون وخیم نبوده است.
ارزش پول ملی کاهش نمی یابد 

در چنین شرایطی رییس سازمان 
برنامه و بودجه تاکید کرده اســت که 
در سال ۱۴۰۱، ارزش پول ملی کاهش 
نخواهد یافت .   میرکاظمی با بیان اینکه 
اگر بودجه بدون کســری بسته شود 
و خلق پولی صورت نگیــرد تورم مهار 
خواهد شد؛ اظهار داشت: دو ماه است 
که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز کرده 
و بدون خلق پول پرداخت های ماهیانه 
را انجام می دهد که ایــن آغازی برای 

موفقیت بزرگی در مهار تورم است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه 
کارهای بزرگی در کشــور انجام شده 
اســت، افزود: ولــی در افزایش درآمد 
و ســطح رفاه مــردم اتفــاق خاصی 
نیفتاده و برای خــروج از این روند باید 
بر شاخص های کالن اقتصادی تمرکز 
شــود. توجه به اثربخش کردن منابع، 
افزایش نقش اســتان ها در پیشــبرد 
برنامه ها و حرکت به ســمت برنامه ای 
شــدن و انجام توافقنامه ها به صورت 

برنامه  ضروری است.

میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین 
الیحــه بودجه بایــد بازنگری صورت 
گیرد، گفت: باید توافق نامه برنامه ای 
با وزرا، سازمان ها و استان ها امضا شود و 
منابع الزم در نظر گرفته شود و در مقابل 
آن نهادها برابر منابع دریافتی پاسخگو 
باشــند. وی اما توضیح نداده است که 
بدون استقراض و بدون کسری بوجه، 
چگونه قرار است بودجه به تعادل برسد 
. اگر قصد فروش اوراق باشد که دولت 
یاران در وضعیت بدهکارتر از شــرایط 

کنونی قرار خواهد گرفت. 
 نیلی: اوضاع خطرناک تر

 از همیشه است!
نیلی اعالم کرده است: رئیسی اگر 
می خواهد سیِل تورم رو به افزایش در 
خطرناک ترین برهه تاریخی، ایران را 
نابود نسازد، باید به جای تصمیم های بد 
اقتصادی محبوبیت آور، تصمیم های 

سخت اقتصادی محبوبیت زدا بگیرد
او تاکید کرده است که باید همه 
روی موضوع تورم تمرکز کنیم چون 
از این ناحیه خطــرات زیادی جامعه 
ما را تهدید می کند.  از ســال ۱۳۳۸ 
تا قبل از ورود بــه دهه ۱۳۹۰ یعنی 
در طول ۵۲ ســال، فقط دو ســال 
تورم باالی ۳۰ درصد داشــته ایم که 
سال های ۷۳ و ســال ۷۴ بوده است. 
در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد داشتیم 
و در ســال ۷۴ تورم بــه نزدیک ۵۰ 
درصد رسید. اما در طول دهه ۱۳۹۰ 
به تنهایی چهار ســال تــورم باالی 
۳۰ درصد داشــته ایم. در سال ۹۲ با 
تــورم نزدیک بــه ۳۵ درصد مواجه 
شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، 
مستمراً تورم های بسیار باال را تجربه 
کرده ایم و با تورمی ســنگین تر دهه 
جدید را آغاز کرده ایم. این وضعیت 
که تورم چند ســال پشــت سرهم 
باالی ۳۰ درصد باشــد و هر ســال 
مقدار قابل توجهی هم افزایش پیدا 
 کند هیچ وقت در اقتصــاد ما تجربه

 نشده است.

این اقتصاددان همچنین در ادامه 
نوشته است: تورم در فروردین ۱۴۰۰، 
حدود ۷.۲ درصد بود که در اردیبهشت 
به صورت طبیعی کاهــش یافت، اما 
در خرداد به ۵.۲ درصد، در تیر به ۵.۳ 
درصد و در شــهریور هم به ۹.۳ درصد 
رسید. این یک عالمت است که نشان 
می دهــد تحوالت سیاســی کشــور 
 روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر 
گذاشته است.   نیلی تاکید کرده است: 
سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه 
مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت 
است.  باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع 
سیل شد. سیلی که می تواند همه ما را 
از بین ببرد. هیج زمانی را به اندازه امروز 
خطرناک نمی بینم. هرچند هنوز بازهم 
فرصت برای جلوگیری از بروز تورم باال 

وجود دارد و می توان مانع از آن شد
به این ترتیب در شــرایط موجود 
در حالی که آینده مذاکرات همچنان 
در وضعیت مبهم قــرار دارد و اقتصاد 
ایران شاهد گشایشی سیاسی نیست، 
تداوم ایــن روند همراه با شــعارهای 
غیرقابل اجرا می تواند زمینه ساز بروز 
مشــکالت آتی در اقتصاد ایران باشد. 
مشکالتی که در ســایه کاهش اعتماد 
 عمومی به سخنان دولتمردان تشدید 

خواهد شد.

حجم بدهی های دولت به یک سوم تولید ناخالص ملی رسید

اقتصاد در وضعیت قرمز

آخرین برآورد بانک جهانی 
حاکی است تولید ناخالص 

داخلی واقعی ایران بر 
اساس نرخ دالر آزاد در سال 
گذشته میالدی حدود ۱۹۲ 
میلیارد دالر بوده که معادل 
نصف اقتصاد امارات متحده 

و یک سوم اقتصاد ترکیه و 
عربستان است

نیلی: تورم در فروردین 
۱۴۰۰، حدود ۷.۲ درصد بود 
که در اردیبهشت به صورت 
طبیعی کاهش یافت، اما در 
خرداد به ۵.۲ درصد، در تیر 
به ۵.۳ درصد و در شهریور 

هم به ۹.۳ درصد رسید. این 
یک عالمت است که نشان 
می دهد تحوالت سیاسی 

کشور روی انتظارات تورمی 
به هر دلیلی اثر گذاشته 

است 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید طرحی که در مجلــس به دنبال جرم 
انگاری صادرکنندگانی اســت که ارز خود را به 
کشــور بازنگردانده اند در صورت تصویب تاثیر 
عکس خواهد داشت. عباس آرگون در گفت و گو 
با ایسنا افزود: با توجه به شرایط خاصی که کشور 

چه از نظر تحریم ها و چه از نظر شیوع کرونا با آن 
رو به روست، تمام سیاست های اجرایی باید به 
سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و در 
این بین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی 
و خروج سرمایه از این بخش می شود، قطعا زیان 
آفرین خواهد بود. وی با بیان اینکه صادرکنندگان 

شناسنامه دار تمام توان خود را برای بازگشت ارز 
به کشور به کار بســته اند، توضیح داد: در تولید 
و صــادرات، از یک اتفاق کوتــاه مدت صحبت 
نمی کنیم، بلکه تولیدکننده ای که کاالی خود را 
صادر کرده، قطعا به دنبال بازگشت ارز و سرمایه 
گذاری مجدد و تداوم فعالیت هایش خواهد بود؛ از 
این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده 
از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این 
چند سال نیز به خوبی این مسئله را نشان داده 
است. عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه 

اگر ارزی به کشور نیامده، باید به سراغ علت ها و 
ریشه های اصلی آن رفت، توضیح داد: در شرایط 
تحریم، چه فرایند صادرات و چه بازگرداندن ارز 
با محدودیت ها و هزینه های باالیی رو به روست. 
از سوی دیگر محدودیت های مربوط به اف ای 
تی اف نیز خود عاملی برای دشوار شدن شرایط 
است. در دو سال اخیر کرونا نیز محدودیت های 
خاص خود را به وجــود آورده اســت. از این رو 
اگر ارزی به کشور بازنگشــت و صادرکننده ای 
شناسنامه دار آن را به کشور نیاورده بود، باید به 

 دنبال ریشه ها و مشــکالت ساختاری بگردیم.
آرگون ادامــه داد: طرحــی که بــه تازگی در 
مجلس پیگیری شــده و از جرم انــگاری برای 
صادرکنندگانی که ظرف ســه ماه ارز خود را به 
کشور نیاورده اند صحبت می کند، نه تنها در این 
فضا چاره ساز نخواهد بود که حتی خود موجب 
دلسردی و خروج سرمایه از تولید می شود. از این 
رو انتظار ما این است که تصمیم گیران به جای 
مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکالت 

کلیدی بروند.

عضو اتاق بازرگانی: 

صادرکنندگان را مجرم نکنید!

گفتوگو

استاد اقتصاد اظهار داشت: مسئوالن حامی حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در 
مجلس و هم در ســازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند 
و در تمام نهادهای اقتصــاد نفوذ و قدرت دارنــد اما باید توجه 
داشته باشند این اقدام را در شــرایطی که انجام می دهند تمام 
ظرفیت های مردم مستهلک شده اســت و باید مسئولیت این 

اشتباه را بپذیرند.
حســین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره تبعادت حذف ارز 
ترجیحــی و ۴۲۰۰ تومانی از واردات کاالهای اساســی اظهار 
داشت: منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی به 
ظاهر این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وجود دارد و از انجایی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود 
اما با ارز باالی ۳۰۰۰۰ تومانی در بازار  به دســت مصرف کننده 

می رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: تمام این افراد تایید می کنند که در این سیستم 
توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمت ها فساد را 
کنترل می کنند حال سوال این است چرا وقتی ارز ۷ هزار تومان تا 
۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟

در این شرایط نمی توان فساد را کنترل کرد
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که کشوری 
کانون های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی توان 
فساد را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان این است که از انجایی 

که فساد وجود دارد باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما با این 
راهکارهایی که عنوان شده، فساد فربه تر می شود.  

راغفر افزود: با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت ها 
فقط جریان های فاسد فربه تر می شوند بنابراین در واقع معنای 
راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه 

با فساد باشد اما قیمت ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.
وی با تاکید بر اینکه بــا افزایش قیمت ها کانون های عفونی 
فساد حذف نمی شود، اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اتفاقی که خواهد افتاد این است که دالر ۲۸ هزار تومانی به طور 
قطع افزایش پیدا می کند و در بازار مصرفی هم ارز باالتر از ۳۵ هزار 

تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می یابد.  
این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تورم زا است و  مسئوالنی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت 
می کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر 
امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی کند، 
باید آن را تضمین کنند و اگر تورم باال رفت، تمام این مسئوالن باید 

در دادگاه صالحه محاکمه شوند.
هشدار نسبت به ناآرامی گسترده

راغفر با اشاره به تبعات و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تاکید 
کرد: مسئوالن باید توجه داشته باشــند که به دنبال حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی ناآرامی های گسترده به وجود می آید و در آن زمان 
تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار 

مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی روند و وضعیت را به امپریالیسم 
و توطئه های خارجی نسبت می دهند.

وی ادامه داد: قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دی ماه ۹۶ و 
آبان ۹۸ خواهیم بود چراکه پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

برای جامعه پذیرفتنی نیست.  
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و 
حذف ۴۲۰۰ تومانی مدافعان ثروتمند بسیار زیادی دارد، اظهار 
داشت: اگر در این باره اطالع رسانی گسترده و هشدارهای الزم 
داده نشــود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد چراکه مافیای 
مســکن، خودرو، دارو و... مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی 
هســتند و مســئوالنی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد 
می دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می شوند 
وگرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را 
درک می کنند و نیتی خیری هــم از حذف ارز ترجیحی وجود 

ندارد .
راغفر افزود: مســئوالن حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حافظــان منافع مافیای اقتصــاد ایران هســتند که هم در 
مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند 
و در تمام نهادهای اقتصاد نفــوذ و قدرت دارند اما باید توجه 
داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می دهند تمام 
ظرفیت های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این 

اشتباه را بپذیرند.

وی گفت: دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت ها 
را داده اما در عمل تصمیماتی می گیرند که باعث رشد تورم 
می شود، در این میان عده ای به پیامدهای این موضوع واقف 
نیســتند اما عده ای دیگر به طور تعمدی بــه دنبال افزایش 

قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت هاست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات نشان 
می دهد که دولت دوازدهم هم عامل افزایش قیمت های ارز نبوده 

و این برنامه ها فراتر از تصمیمات دولتی است.  
وی درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت های 
یارانه و بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این پیشنهادات 
حرف های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت های اعتباری 
یا مدل های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار 
می کند که خود تورم زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور 
به سرعت هم بی اعتبار می شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش 
خود را از دست می دهد. معتقدم این پیشنهادات یا از سر جهل 
داده می شود یا منافع عده ای در آن اســت که البته دومین 

گزینه احتمال بیشتری دارد.

حسین راغفر:

تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست

خبراقتصادی

اروپا »بانک گاز« برنامه ریزی شده 
ایجاد کند

مدیرعامل  ایلنا- 
یک شرکت گاز ایتالیایی 
اعالم کرد کــه اروپا باید 
برنامه ریــزی الزم برای 
ذخیره سازی مناسب گاز 

را انجام دهد. مارکو آلورا، رئیس بزرگ ترین شبکه 
حمل ونقل گاز اروپا، روز سه شــنبه )۲۷ مهرماه( 
اعالم کرد که اروپا باید برای حل مشکالت گاز خود، 
با استفاده از فضای ذخیره ســازی استفاده نشده، 
یک »بانــک گاز« برنامه ریزی شــده ایجاد کند. 
مدیرعامل گروه زیرساخت های گاز ایتالیا )اسنم(، 
در کنفرانسی درباره انتقال انرژی گفت: به نوعی باید 
هرطور ممکن است گاز تهیه کنیم تا ذخیره سازی 
راهبردی خود را افزایــش دهیم. اشــاره آلورا به 
سخنرانی ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی 
اروپا در سال ۲۰۱۲ بود که می گفت این بانک برای 
نجات یورو هر کاری الزم باشد انجام می دهد. اسنم 
بیشــتر ظرفیت ذخیره گاز ایتالیا را به عنوان یک 

بخش نظارتی اداره می کند.
    

خرید و فروش امتیاز طرح ملی 
مسکن ممنوع است

اتاق اصنــاف ایران 
در اطالعیه ای، نســبت 
به ممنوعیــت خرید و 
فروش امتیاز طرح ملی 
مسکن و تضییع حقوق 

مشــتریان هشــدار داد.  این اتاق در اطالعیه ای، 
نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح ملی 
مسکن و تضییع حقوق مشتریان هشدار داد. در این 
اطالعیه آمده است: به اطالع عموم هموطنان گرامی 
می رساند؛ هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح ملی 
مسکن و ســایر طرح های حمایتی تأمین مسکن 
وزارت راه و شهرسازی غیرقانونی بوده و منجر به سو 
استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و تشکیل 
پرونده های حقوقی و قضائی خواهد شد. عملیات 
اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و ثبت نام متقاضیان 
آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و بر اساس اطالعات واصله 
از وزارت راه و شهرسازی، بیشتر متقاضیان این طرح 
با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه های 
شروع شده جانمایی شــده اند. اما از آنجایی که بر 
اساس شیوه نامه اجرایی آن طرح، تخصیص واحد به 
متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه انجام خواهد 
شــد، در اغلب پروژه های این طرح، فرایند انتخاب 
واحد قابل تخصیص به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد 

قرارداد واگذاری تاکنون صورت نپذیرفته است.
    

موسس علی بابا از چین خارج شد
ایسنا- جک ما، هم 
موسس علی بابا گروپ 
هولدینگ برای نخستین 
بار از زمانی که دولت چین 
به سرکوبی و شکستن 

انحصار امپراتوری فنــاوری وی پرداخت، به اروپا 
سفر کرد. ساوت چاینا مورنینگ پست که متعلق 
به گروه علی باباست، گزارش کرد که این میلیاردر 
۵۷ ساله پس از یک توقف کوتاه در هنگ کنگ، به 
اسپانیا رفت. جک ما برای سلسله دیدارهای کاری از 
جمله یک تور صنعت کشاورزی و فناوری محیط 
زیستی در اسپانیا به سر می برد. با این حال سخنگوی 
علی بابا حاضر نشــد درباره مکان حضور جک ما 

اظهارنظر کند.
    

خبر معاون وزیر صنعت درباره 
قیمت های جدید خودرو

تســنیم- رئیس 
ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایران 
خبر منتشر شده به نقل 
از خود را مبنی بر»اعالم 

قیمت های جدید خودرو به زودی« را تکذیب کرد. 
محسن صالحی نیا افزود: براســاس روال معمول، 
متولی اعالم قیمت خودروها، شورای رقابت است و 
ما در این باره مسئولیتی نداریم. وی گفت: براساس 
رویه ای که شورای رقابت در آخر هر فصل قیمت ها را 
اعالم می کند ما قیمت نرخ تورم بخشی در بخش های 
مختلف خودرو و قطعــات را به بانک مرکزی اعالم 
کردیم که بانک مرکزی پس از بررسی های خود در 
همه مولفه های تورم، نرخ نهایی تورم بخشی را به 
شورای رقابت اعالم خواهد کرد و این شورا بر اساس 
این نرخ اعالمی در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری 
خواهد کرد. صالحی افزود: هر اتفاقی که درباره قیمت 
خودرو می افتد با اعالم بانک مرکزی و توسط شورای 
رقابت خواهد بود و این یک قاعده معمول است و بنده 
هم در این باره هیچ قید زمانی برای قیمت خودرو 

اعالم نکرده ام.


