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 در حالی که دیــروز رکورد افزایش 
قیمت دالر شکست و بهای هر دالر بار 
دیگر در بازار آزاد از 28 هزار تومان عبور 
کرد، وعده پرداخت یارانه جدید از سوی 
معاون اقتصــادی رئیس جمهوری به 

مردم داده شد. 
ایران در آستانه  موج جدید افزایش 
تورم قرار دارد. رشد بهای دالر همزمان 
با برنامه  دولت برای حــذف ارز 4200 
تومانی و پرداخت یارانه جدید به مردم 
در کنار کاالبرگ، همگی عواملی است 
که سرعت رشد تورم در ایران را تسریع 
کرده است و این وضعیت می تواند منجر 

به رشد بیشتر تورم در ایران شود. 
 تورم ایران یکی از دیرپاترین تورم ها 
در جهان تلقی می شــود. ایران بیش 
از پنج دهه اســت که بــا بحران جدی 
تورم روبروســت و در برخی ســال ها 
رسیدن تورم به محدوده 35 تا 40 درصد 
مشــکالتی را بیش از گذشته متوجه 
اقتصاد کرده است. نکته مهم اینجاست 
که در این دوره افزایش تورم، ایران یکی 
از استثنائی ترین دوره های تاریخی را 
شاهد اســت. در این دوره زمانی ایران 
می رود که برای چهارمین سال متوالی 
با تورم باالتر از 30 درصد روبرو باشــد و 
خوشــبینانه ترین ارزیابی ها نیز نشان 
می دهد نــرخ تورم در ســال جاری در 
محدوده 40 درصــد باقی خواهد ماند 
چراکه حتی عبدالملکی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تورم ناشی از افزایش 
دستمزد را حدود 2 درصد اعالم کرده و 
برخی برآوردها نیز تکانه تورمی ناشی از 
حذف ارز 4200 تومانی را در محدوده 5 
تا 7 درصد ارزیابــی کرده اند. طبق آمار 
رسمی تورم در ایران حدود 39 درصد 
است و این امر نشــان می دهد رسیدن 
تورم به میانه کانال 40 درصد از سوی 
سیاستگذار امری عادی تلقی می شود. 

 حاال دالر با عبــور از کانال 28هزار 
تومان، بار دیگر رکــوردی جدید را در 
کارنامه خود به جا گذاشت و بیشترین 
قیمت را در چهارماه گذشته تجربه کرد. 
این بدان معناســت که سیاست های 
اجرایی دولت ســیزدهم در رشد بهای 
ارز که مقیــاس و معیــار مهمی برای 

اقتصاد ایران تلقی می شود، تاثیرگذار 
بوده است . 

چراقیمتهاباالمیرود؟
شــاید ماجرا به فعالیت بیش از حد 
چاپخانه بانک مرکزی بــاز می گردد. 
همتی گفته دولت سیزدهم رکورد چاپ 

پول را شکسته است.
از سوی دیگر حذف ارز 4200 تومانی 
که به افزایش عجیب و غریب قیمت آرد 
و نان و ماکارونی و بیسکوییت و شیرینی 
و محصوالت مرتبط با آرد منجر شــد، 
هنوز در بازار ته نشین نشده است. بهای 
هر کیلو برنج به آستانه صد هزار تومان 
رسیده و در کنار آن رشد شگرف قیمت 
گوشت سبب شده اســت مصرف این 
ماده پروتئینی کاهــش قابل توجهی 
را تجربه کند. رصــد بازار مواد خوراکی 
نشان می دهد که کمبود روغن در بازار 
امری جدی اســت. همواره کمبودها، 
افکار عمومی را برای گران کردن آماده 

می کند. 

 قیمت هر بطــری روغن یک و نیم 
لیتری در صورت موجود بودن افزایشی 
در محدوده 10 هــزار تومان را تجربه 
کرده و در عین حــال این وضعیت در 
سایر کاالها نیز به چشــم می خورد و 
هر چند قیمت ماکارونی و محصوالت 
وابسته دســتخوش افزایش شده، اما 
همچنان کمبود در بازار به قوت خود 

باقی است.
یارانهمشکلراحلمیکند؟

هنوز افکار عمومی سرگرم حالجی 
مســاله خرید نان بــا کارت بانکی بود 
که محســن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور اعالم کــرده که »یارانه 
400 هزار تومانی برای هر نفر در راه است 
و این یارانه قرار اســت کمک هزینه ای 

برای حذف ارز 4200 تومانی باشد.«
وی تاکید کرده است: »در دو ماه اول 
ارزش کاالبرگ به صورت نقد و اعتباری 
به حســاب مردم واریز می شود تا فشار 
ناشی از گرانی ها کاهش یابد ولی پس از 

دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح به 
صورت کاالبرگ ادامه می یابد.«

معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
گفت: »به منظور اجرای توزیع عادالنه 
یارانه ارز 4200 تومانی، پیشنهاد شد 
ماهیانه 400 هزار تومان به حساب هر 
نفر از سه دهک اول و 300 هزار تومان 
به حساب پنج دهک بعدی واریز شود. 
نکته قابل ذکر این اســت که پرداخت 
مبلغ 400 هزارتومان و 300 هزارتومان 
که اعالم کردم، برآورد کارشناســان 
است و هنوز قطعی نشــده و به زودی 
رقم قطعی یارانه پرداختــی را اعالم 

خواهیم کرد.«
این در حالی اســت که بسیاری از 
کاشناسان معتقدند افزایش یارانه ها در 
شرایطی که ایران با تورم فزاینده ناشی 
از رشــد عجیب نقدینگی روبروست 
می تواند به شــعله ور شدن تورم منجر 

شود. 
 قنبری، معاون اسبق وزیر کشاورزی 
معتقد است که افزایش یارانه ها مانند 
ریختن بنزین در آتش شعله ور است و 
خطراتی بسیار جدی به همراه خواهد 

داشت. 
 در این شرایط نیز با توجه به شکسته 
شدن رکورد چاپ اسکناس از یک سو 
و نبود چشم اندازی برای دستیابی به 
توافق برجام از سوی دیگر در کنار برنامه 
دولت برای حــذف ارز 4200 تومانی، 
انتظارات تورمی روندی افزایشــی را 

تجربه می کند. 
 رشــد عجیب قیمت ها نه فقط در 
بازار خوراکی ها، بلکه در بازار کاالهای 
ســرمایه ای نیز آغاز شــده و بار دیگر 
بهای خودرو تغییراتی روزانه را شــاهد 
است. در عین حال معامله گران از بازار 
مســکن خبر می دهند که بسیاری از 
فروشندگان به استناد احتمال افزایش 
قیمت ها پاپس کشیده و می گویند از 

فروش منصرف شده اند. 

 ســایر تولیدکنندگان نیز با استناد 
به افزایش دستمزد، افزایش مالیات ها 
و همچنیــن باال رفتن هزینــه تولید، 
قیمت ها را افزایش داده اند و بازار لوازم 
خانگی نمونه عینی این وضعیت است. 

 نرخ تورم در حالی تاخت و تاز خود را 
ادامه می دهد که طبقه متوسط ایران در 
فشار مضاعف سه سال اخیر به مرحله ای 

بحرانی رسیده است. 
 پیش بینی ها نشــان می دهد که 
سیاســت های مالــی و ارزی دولــت 
سیزدهم تاکنون نتوانسته است دامنه 

بحران اقتصادی را جمع کند. 
هشــدارهای فراوانــی از ســوی 
کارشناسان و فعاالن سیاسی خطاب به 
دولت اعالم شده است که رشد بهای نان 
می تواند به فراگیر شدن فقر در جامعه 
منجر شود چرا که با افزایش شدید قیمت 
برنج و محصوالت پروتئینی، استفاده 
از نان در دهک هــای پایین درآمدی با 

افزایش مواجه می شود. 
 حاال اما هنوز روشــن نیســت که 
سیاست دقیق دولت درباره جایگزینی 
یارانه ارزی چیســت. از یک سو گفته 
می شــود تا پایان خــرداد ارز 4200 
تومانی تامین شــده و از ســوی دیگر 
افزایش بهــای اقالم در بــازار توفان 
تورمی را در ســبد هزینه ها به وجود 

آورده است. 
 هر چه هست اقتصاد ایران در اولین 
سال قرن در تنگنایی شدید و بی سابقه 
قرار دارد و باید دیــد دولت می تواند با 
اتخاذ سیاست هایی از این گردنه عبور 

کند یا خیر؟ 

ایراندرآستانهموجتازهتورمی

وعده یارانه جدید در روز رکوردشکنی دالر
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در پی پیش بینی امتیازات ویژه برای مادران 
جهت دریافت خودرو بدون نوبــت از واحدهای 
خودروسازی، اگهی های فروش حواله  خودروی 

مادران در فضای مجازی افزایش یافت. 
به گزارش قرن نو، داللی حواله خودرو، تجارتی 
بسیار پرسود تلقی می شود و قیمت های اعالمی 
برای حواله ها افزایشی قابل توجه را با رشد بهای 

خودرو تجربه کرده است. 
با توجه بــه آخرین تصمیمات اتخاذ شــده 
قرعه کشی خودرو تا زمان وجود عدم تعادل بین 

تولید و تقاضا باقی خواهد ماند.
چراطرح»قرعهکشیخودرو«

یکشکستکاملبود
در وهله اول طرح »قرعه کشی خودرو« نه تنها 
قیمت خودرو را در بازار تعدیل نکرد بلکه به نوسانات 
قیمتی در بازار دامن زد؛ دولت در این مســیر به 

شــرکت کنندگان در طرح قرعه کشی خودرو 
وعده سود 50 تا 100 میلیون تومانی را می دهد و 
به همین ترتیب افرادی که خواستار خرید خودرو 
نبوده اند نیز مشتاق به شرکت در طرح قرعه کشی 
خودرو می شوند و تقاضا برای خرید خودرو بیش از 

پیش افزایش پیدا خواهد کرد.
بررســی های میدانی حاکی از آن اســت که 
اختالفات قیمتی خودرو از در کارخانه تا بازار روز 
به روز در حال افزایش است، اتفاقی که دالالن را به 
این بازار سرازیر خواهد کرد؛ در حال حاضر خودرو 
پژو پارس LX ساده مدل 1401 در کارخانه 1۶0 
میلیون و 547 هزار تومان قیمت خورده است و 
این خودرو در بازار به قیمت 289 میلیون تومان 
خرید و فروش می شود و این اختالف قیمتی به 
معنای سود 129 میلیون تومانی دالالن در این 
مسیر است.تقاضا در حالی در بازار روز به روز برای 

خودرو افزایش پیدا می کنــد که طبق آمارهای 
منتشر شده، در سال 1400 تعداد 9۶3 هزار و 179 
دستگاه خودرو تولید شده است که نسبت به سال 

99، افت 2.9 درصدی را نشان می دهد.
مشاهدات حاکی از آن است که سیاست های 
غلط موجب شده است تا تقاضا برای خودرو از یک 
میلیون و 500 هزار دستگاه در سال های اخیر به 
فراتر از 8 میلیون دســتگاه خودرو برسد و رقابت 
دالالن خودرو با متقاضیان واقعی شانس متقاضیان 
واقعی را برای صاحب خودرو شدن کاهش داده 
و از طرفی موجب ســرخوردگی تعداد زیادی از 
متقاضیان خودرو شده است که از اولین مراحل 
قرعه کشی خودرو در این فرآیند همراه بوده اند اما 

موفق به خریداری خودرو نشده اند.
در همین راستا وزیر صمت در بهمن ماه 1400 
از برگزاری حداقلی قرعه کشــی خودرو در سال 

جاری در راســتای برنامه تحولی افزایش میزان 
تولید متناسب با تقاضا و تقریبا برابر با  آن خبر داد.
دالالنبرندهاصلیطرحقرعهکشی

شاید طرح » قرعه کشــی خودرو« در کوتاه 
کردن دست دالالن خودرو از بازار موفق عمل کرد 
اما موجب شکل گیری گروه دیگری از دالالن با 
عنوان دالالن حواله خودرو در بازار شــده است؛ 
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که این روزها 
حواله خودروهای طرح قرعه کشی خودرو و حتی 
طرح مادران در بازار توسط دالالن خرید و فروش 

می شــوند و حتی وبســایت هایی برای این کار 
طراحی شده و در دسترس مردم قرار گرفته اند.

در این بیــن دالالن از خریــد و فروش حواله 
هر خودرو 5 تا 10 میلیون تومان ســود می برند؛ 
ســود باالی داللی حواله های خودرو بازار اجاره 
کارت ملی را نیــز داغ کرده  اســت و در این بین 
دالالن با اجاره کارت ملی افرادی اقدام به ثبت نام 
گسترده در طرح های قرعه کشی کرده و شانس 
متقاضیان واقعی برای خرید خودرو را بیشــتر 

کاهش می دهند.

اختالفاتقیمتازدرکارخانهتابازارروزبهروزدرحالافزایشاست

پای دالالن به حواله خودروی مادران رسید

بارانزرینقلم

خبر اقتصادی

همتی:
 دولت سیزدهم رکورد تاریخی 

چاپ پول را شکست
رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: همان طور که قبال 
پیش بینی کرده و هشدار داده بودم متاسفانه دولت 

سیزدهم رکورد تاریخی چاپ اسکناس را شکست.
به گــزارش خبرآنالین، عبدالناصــر همتی، در 
اینستاگرام خود با انتشار ویدئویی گفت: در سال 1400 
دولت سیزدهم با چاپ 142 هزار میلیارد تومان عنوان 
فوق سلطان چاپ پول را از آن خود کرد.وی در ادامه 
افزود: من به مشکالت دولت واقفم و می دانم مشکالت 
زیادی سر راه آنها است تنها این مطالب را به این دلیل 
مطرح کردم که حامیان آقای رئیســی و امپراطوری 
رسانه ای دست از فرافکنی بردارند و به جای این حرف ها 
ریشه مشکالت را بررسی و شناسایی کنند و بدانند که 

پشت پرده گرانی ها همین چیزها است.
    

عضوهیأتمدیرهانجمنانبوهسازان:
 هزینه ساخت مسکن معمولی

 به متری ۱۰ میلیون تومان رسید
عضو هیأت مدیره 
انجمــن انبوه ســازان 
استان تهران از افزایش 
هزینه ساخت مسکن به 
متری 10 میلیون تومان 
بدون احتساب قیمت 

زمین خبر داد.بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
قیمت تمام شده ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن 
به طور متوسط متری 4.5 میلیون تومان اعالم شده که 
ممکن اســت در طول دوره ساخت تعدیل )افزایش( 
هایی به آن وارد شــود.این رقم )متری 4.5 میلیون 
تومان( در حالی است که در هفته های اخیر نهاده های 
ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شده و هزینه تمام 

شده ساخت و ساز را بیشتر کرده است.
با توجه به تــورم عمومی بــاالی 40 درصدی 
در ســال 1400، به نظر می رســد روند افزایش 
نهاده های ســاختمانی در ماه هــای پیش رو نیز 

ادامه دار باشد.
ضمن اینکه قرار است هزینه زمین در طرح نهضت 
ملی مسکن بر اســاس قانون جهش تولید مسکن به 
صورت تقریباً رایگان محاسبه شده و با احتساب اجاره 
99 ساله به متقاضیان واگذار شــود که این موضوع 
با توجه به اختصــاص بیش از نیمــی از هزینه های 
ساخت به زمین، می تواند در کاهش قیمت تمام شده 

ساخت وساز مؤثر باشد. 
    

 همکاری جدید اقتصادی ایران
 با چینی ها

ایسنا-رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق 
بازرگانی تهران، با اشاره به استقبال زیاد فعاالن بخش 
خصوصی و نهادهای دولتی از فراخوان تشکیل اتاق فکر 
مشارکت ایران در ابرپروژه کمربند-جاده که توسط 
کشور چین طراحی و با همکاری کشورهای زیادی 

اجرا می شود خبر داد.
فریال مستوفی با تاکید بر این که رویکرد سیاسی و 
اقتصادی ایران بیانگر تمایل به توسعه همکاری با چین 
اســت، گفت: ابتکار عظیم کمربند-جاده که توسط 
کشور چین معرفی شده یک پروژه عظیم بین قاره ای 
اســت و ایران با برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و 
به دلیل موقعیت بالقوه استراتژیک خود می تواند به 
عنوان هاب منطقه و نقطه اتصال چین و کشورهای 
کمربند-جاده با غرب آسیا و اروپا در این ابتکار نقش 

مهمی ایفا کند.
    

 اعالم جزئیات توافق
 ایران و عراق بر سر گاز

ایلنا-ســخنگوی 
وزارت برق عراق گفت: 
براساس تفاهمات اخیر 
واردات گاز ایــران از 8 
میلیون متر مکعب به 
30 میلیون مترمکعب 

در روز می رسد.عراق علیرغم اینکه دومین تولیدکننده 
بزرگ نفت خام در ســازمان )اوپک( است، عمدتاً به 
گاز وارداتی از ایران برای بهره بــرداری از نیروگاه ها 

متکی است.
 وزارت برق عراق به دنبال دستیابی به عرضه پایدار 
در تابستان است، احمد موسی العبادی، سخنگوی 
رسمی این وزارتخانه به الصباح گفت: توافقات پیشین 
عراق و ایران دربــاره واردات گاز به این ترتیب بود که 
عراق در فصل زمســتان 50 میلیون متر مکعب و در 
فصل تابســتان 70 میلیون متر مکعــب گاز از ایران 

وارد کند.
وی تصریح کرد: در دوره گذشته شاهد ناهماهنگی 
در عرضه گاز ایران بودیم، و عرضــه آن به بین 5 تا 8 
میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت که موجب فشار 
شدید بر شــبکه برق عراق و از کار افتادن بسیاری از 

نیروگاه ها به علت نبود سوخت شد.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهــرا گفت: 
استالل هایی که برای توجیه حذف ارز ترجیحی 
اعالم می شود نخ نماست و مثل همیشه مساله 

قاچاق و ... اعالم شده است. 
حســین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره 
تبعات حذف ارز ترجیحی گندم اظهار داشت: 
دولت با استدالل های نخ نما نسبت به حذف ارز 
ترجیحی گندم اقدام کرد، استدالل هایی که 
در دهه های بعد ازجنگ هر بار توسط مقامات 
دولتی، صرف نظر از اینکه چــه دولتی و با چه 

شعاری سر کار است، مطرح می شود.
وی افزود: اگر طبق گزارش های اعالم شده 
امسال روزی یک میلیون بشکه صادرات نفت 
داشــتیم، انتظار داریم که سال جاری چیزی 
حدود 100 میلیارد دالر درآمد ارزی داشــته 
باشیم. حال سوال این است که چرا این درآمد 

دیده نمی شود و اثرگذار نیست؟
این اســتاد اقتصاد ادامه داد: دولت ها هر 
بار که می خواستند قیمت بنزین را باال ببرند، 

مدعی شدند این افزایش قیمت برای کاهش 
قاچاق بنزین است یا اینکه پرمصرف ها از قشر 
ثروتمندان جامعه هستند و چیزی از این یارانه 
عاید فقرا نمی شود، بنابراین مجبوریم قیمت 
بنزین را افزایش دهیم و پــس از مدتی اعالم 
می کنند با توجه به قاچاق بنزین در کشور باید 
قیمت ارز را هم باال ببریم چراکه ارز بنزین برای 
کشورهای همسایه بسیار ارزان است و همین 

موضوع انگیزه برای قاچاق را باال می برد.
دولتمدامآمارهایغیرواقعی

بهمردماعالممیکند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همین 
موارد برای حذف ارز ترجیحــی گندم اعالم 
شــد، گفت: در این مدت دولت مدام آمارهای 
غیر واقعی به مردم اعالم کرد از جمله اینکه دو 

میلیون تن قاچاق گندم از کشور انجام می شود. 
این اظهــارات در واقع همان اســتدالل های 
بی پایه و نخ نمایی هستند که دولت ها همواره 
در دهه های گذشته مطرح کرده اند و می کنند. 
با همین استدالل ها اقتصاد کشور به سمتی رفته  
است که هر روز شاهد فربه تر شدن ثروتمندان و 

نحیف تر شدن فقرا در کشور هستیم.
راغفر ادامــه داد: این بار هــم دولت همان 

سناریوی گذشته را تکرار می کند اما جالب این 
است که اقدامات و رفتارهای دولت سیزدهم در 
همین 9 ماه دقیقا ناقض وعده ها و شعارهایی 

بوده که در دوران انتخاب مطرح می کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دالیل 
حــذف ارز ترجیحی اظهار داشــت: هر چند 
اســتدالل های بی پایــه ماننــد جلوگیری 
از قاچاق اعالم می شــود اما دلیــل اصلی به 
بی انضباطی هایی مالی دولــت  برمی گردد و 
موضوع این است که اگر دولت منابع ندارد چرا 
بودجه 1401 نســبت به بودجه سال گذشته 
۶0 درصــد افزایش پیدا کرده  اســت؟ هر بار 
به آنها تاکید شــد که اگر ارز ندارید باید ارز را 
سهمیه بندی و بودجه بندی کنید و برای موارد 
اساسی تخصیص دهید اما اقدام موثری دیده 

نمی شود به طوری که در چند ماه  از سال گذشته 
رقم قابل توجهی کاالهای غیرضروری از جمله 
غذای سگ و گربه وارد کشور شده  است. دولت 
اگر ارز ندارد چرا این میــزان از ریخت و پاش و  

خروج ارز از کشور را مهار نمی کند.
وی تاکید کرد: در واقع یکی دیگر از دالیل 
اصلی، مساله خروج ارز از کشــور است و این 

استدالل هایی که می آورند، بهانه است.
راغفر ادامــه داد: معلوم نیســت پس از 
حذف یارانه گنــدم و به دنبال افزایش قیمت 
آرد، چه اقدام دیگری باقــی مانده که انجام 
دهند؟متاسفانه شــاهد طرح استدالل های 
نخ نمایی هســتیم که مدت زیادی اســت 
مشخص شده که این اســتدالل ها تنها برای 
حفظ منافع گروه خاصی بیان می شود، وگرنه 
حاکمیت مبالغ بسیار بزرگی را به عنوان یارانه 
می پردازد، اما وقتی زمــان پرداخت و توزیع 
یارانه بین فقرا می شود چنین استدالل های 

نخ نمایی را تکرار می کند.

راغفر:

 استدالل ها برای حذف ارز ترجیحی نخ نماست


