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 پس از فراز و نشــیب های فراوان، 
ســرانجام در نیمه اردیبهشت 1401 
دولت سیزدهم حذف ارز 4200 تومانی 
را آغاز کرد و برای گــذر از دوران فراهم 
ساختن بسترهای مناسب اجرای این 
طرح، مقرر شد که ماهانه به دهک های 
مختلف درآمدی یارانه ها 300 و 400 

هزار تومانی پرداخت شود. 
به گزارش »توسعه ایرانی«؛ از سال 
1397 و همزمان با اعمال تحریم های 
شــدید از ســوی دولت آمریکا علیه 
ایران، ارز 4200 تومانی با هدف واردات 
کاالهای اساسی و تامین آنها با قیمت 
مناسب آغاز شد اما در این سال ها این 
برنامه از هدف اصلی خود فاصله فراوانی 
گرفت و همواره دالالن و واسطه گران و 
سودجویان بودند که از مواهب فراوان 
ارز 4200 تومانی بهره مند شدند و مردم 

هیچ سودی از این موضوع نبردند. 
دولتمــردان ســیزدهم از ابتدای 
تصدی امور همواره بر حذف ارز 4200 
تومانی تاکیــد کردند و بــا همراهی 
مجلس شورای اســامی، مجوز این 
کار در بودجه 1401 صادر شد و اینک 
دولت با آزادسازی قیمت آرد و ... این کار 
را کلید زده؛ هرچند اقدام اخیر دولت 
سیزدهم با واکنش های فراوانی همراه 
شــده و مردم را دچار ترس و اضطراب 
کرده اما ابراهیم رئیســی در روزهای 
گذشته سعی کرد از مزایای این طرح 
با هدف چشــاندن مزه عدالت به تمام 

اقشار جامعه سخن گوید. 
انحراف منابع ارز 4200 تومانی 

 هرچند به نظر می رسد اجرای این 
طرح با تبعاتی همراه باشــد که در این 
باره وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان 
و عضو هیات علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه خوارزمی به »توسعه ایرانی« 

گفت: بحث حــذف ارز 4200 تومانی 
ضرورتی بــود که از همــان زمان آغاز 
طرح هم مشــاهده می شــد؛ یعنی از 
ســال 1397 نظام چند نرخی ایراددار 
زاده شــد که موجود ناقص الخلقه ای 
بدون زیرســاخت ها و الزامات نظامات 
چند نرخی متولد شــد؛ همــان اوایل 
مشــخص بود که انحــراف منابع رخ 
خواهد داد زیرا سیســتم های نظارتی، 
اعتبارسنجی، وثیقه و ضمانت مناسب را 
از واردکنندگان دارای ارز 4200 تومانی 

اخذ نکردند. 
دولت منابع کافی در اختیار ندارد 
وی ادامه داد: ایــن ارز برای 25 کاال 
اختصاص یافت و بــه تدریج دولت پی  
برد که این طرح باید اصاح شــود در 
نتیجه برخی کاالها از لیســت این ارز 
حذف شــد و در نهایت اختصاص ارز 
4200 تومانی به 7 قلم کاالی اساسی 
محدود شد؛ اکنون مســاله اصلی این 

است که دولت ســیزدهم منابع کافی 
برای ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی 
این کاالها را در اختیــار ندارد و اگر قرار 
بر ادامه این روند باشد، امسال به بیش از 
25 میلیارد دالر نیاز داریم که بخشی از 
این مبلغ حیف و میل می شود و به دست 

مصرف کننده نمی رسد. 
این اقتصاددان گفت: دولت این منابع 
را در اختیار ندارد و در زمینه تامین ذرت، 
کنجاله و گندم کشورهای مختلف دنیا با 
مشکاتی مواجه است بنابراین تامین 
این اقام برای دولت سیزدهم نیز بسیار 
سخت خواهد بود. با توجه به این موارد 
دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را 
با روش دیگری به دست مردم برساند و 
مانع انحراف منابع و قاچاق کاال شود و 
اثربخشی کار را نیز ارتقا دهد که تا اینجا 
طرح دولت مقبول است و ایرادی ندارد 
و سیاست درستی اســت که در پیش 

گرفته شده است. 

بدترین زمان برای جراحی بزرگ 
اقتصاد انتخاب شد

وی خاطرنشان کرد: اما مساله مهم 
این است که این سیاســت درست در 
بدترین زمان در حال اجراست، ما سه 
گزینه داریم که شامل سیاست اقتصادی 
درست؛ زمان اجرای درست سیاست و 
روش درست اجرای سیاست می شود؛ 
اما اکنون در گزینه دوم و شرایط کنونی 
اقتصاد ایران زمان بسیار نامناسبی برای 
اجرای این طرح محسوب می شود. در 
ضمن هنوز روش های جایگزین برای 7 
قلم کاال اجماع نشده و بحث کارشناسی 
در مــورد آنها اتفاق نیفتاده اســت. به 
عبارت دیگر طرح های جایگزین روی 
میز نیست و هنوز دولت هم در روش اجرا 
دچار ابهام است. شقاقی شهری تصریح 
کرد: بنده نگرانم که این سیاست درست 
نتایج نامطلوبی را به  بــار آورد و اوضاع 
تورمی را بدتر کند هرچند باید منتظر 

تصمیمات دولت ماند؛ اما در اینکه زمان 
درستی برای اجرای این طرح نیست، 
اصا شــکی ندارم. وی عنوان کرد: ما 
اکنــون دارای شــرایط تورمی باالیی 
هســتیم و بدترین زمان اجــرای این 
پروژه اســت و ای کاش دولت این طرح 
را 3 ماه قبل آغاز می کرد، در هفته های 
اخیر شرایط ملتهب اقتصادی رخ داده، 
قیمت دالر دوباره روند صعودی گرفته 
و به بیش از 28.5 هزار تومان رســیده 
و وضعیت برجام به هم خورده و آینده 
مطمئنی را نمی توانیم برای برجام تصور 
کنیم؛ در حال نزدیکتر شدن به انتخابات 
میان دوره ای آمریکا هستیم و شواهد 
حکایت از این دارد که جمهوری خواهان 
برنده سنا و کنگره آمریکا خواهند شد و 
باید توجه داشت که هر 22 نفر معرفی 
شده از سوی دونالد ترامپ در انتخابات 
درون حزبی رأی آورده اند که نشــان 
می دهد احتماال جمهوری خواهان در 
آبان ســال جاری برنده انتخابات سنا و 

کنگره خواهند شد. 
وی افزود: اکنــون انتظارات تورمی 
مشخص اســت و بودجه 1401 بسیار 
ضعیف و شکننده بوده و با کسری فراوانی 
همراه اســت، اضافه برداشت ها بسیار 
افزایش یافته، شــرایط تورمی اقتصاد 
ایران دوباره آغاز شــده و در این شرایط 
تورمی اجرای این پروژه بسیار سخت و 
مشابه این است که فردی با قند و فشار 
خون باال باید عمل جراحی شــود که 
کار برای کادر درمان بســیار ســخت 

خواهد بود. 
اجرای این پروژه دارای بار تورمی است

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه خوارزمی درباره میزان افزایش 
نقدینگی و تورم در ماه های آتی اظهار 
کرد: اجرای این پــروژه در هر حالتی 
دارای بار تورمی است، اگر شرایط ثبات 
اقتصادی بود بار تورمی این طرح پایین 

می آمد اما در شــرایط فعلی بار تورمی 
باال خواهد رفت و در ضمن موتور تمام 
عوامل تورمی نیز روشن شــده و این 
مساله کار را برای دولت سخت خواهد 
کرد؛ بنده پیش از آغاز سال 1401 و بر 
اساس به نتیجه رسیدن برجام و بدون 
حذف ارز 4200 تومانی نرخ تورم را بین 
25 تا 30 درصد پیش بینی کرده بودم 
اما به نتیجه نرســیدن برجام و حذف 
ارز 4200 تومانــی امســال نرخ تورم 
را به باالی 40درصد خواهد رســاند و 
شرایط بسیار حساس و سختی است. 
وی تصریح کرد: در ماه های اخیر دولت 
تصمیماتی گرفته که دارای بار تورمی 
بوده که از این موارد می توان به رشــد 
57درصدی حقوق و دستمزد کارگران، 
افزایش حقوق گمرکی، صدور بخشنامه 
عوارض صادراتی، رفتار التهاب آفرین 
دولت در قیمت گذاری های دستوری 
و ... اشــاره کرد که ســبب تشدید بار 
تورمی در کشور شده است. باید توجه 
داشت که ابهام در سرنوشت مذاکرات 
برجام بار تورمی فراوان و ســنگینی را 
به اقتصاد تحمیل می کند و حذف ارز 
4200 تومان در این شــرایط می توان 
التهاب آفرین باشــد لذا موتور رشــد 
قیمت ها روشــن شــده و کار دولت را 
برای این جراحی بزرگ اقتصادی بسیار 

سخت کرده است. 

شقاقی با اشاره به زمان نامناسب و تبعات حذف ارز 4200 تومانی: 

تورم باالی 40 درصد در انتظار اقتصاد است
وحید شقاقی شهری 

در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«: مساله مهم در 

خصوص حذف ارز ترجیحی 
این است که سیاست 

درست در بدترین زمان 
در حال اجراست و این 

خطرناک ترین اتفاق ممکن 
تلقی می شود

گفتوگو

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: روسیه 
نقش موثری در اقتصاد جهانــی به خصوص در 
اروپا داشته ولی ایران این نقش را ندارد و می توان 
گفت؛ وضع اقتصادی روسیه نسبت به ایران یک به 
ده است. ایران به راحتی ایزوله می شود و می توان 
نفت از آن نخرید اما به این راحتی نمی توان نفت و 

گاز روسیه را جایگزین کرد.
جمشید عدالتیان در گفت وگو با ایلنا درباره 
تاثیر تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه گفت: به 
هر حال تاثیراتی که هوشمندانه بر علیه روسیه به 
کار می رود، ممکن است در کوتاه مدت خودش را 
نشان ندهد ولی بتدریج در آینده نمایان می شود. 
برای مثال در مورد نفــت، اتحادیه اروپا گفته در 
6 ماه آینده به جز یکی دو کشــور، نفت از روسیه 
نمی خرنــد و این خودش باعــث کاهش درآمد 
روسیه در حدود 90 میلیارد دالر در سال می شود.

وی افزود: در حوزه گاز هم به هر حال سعی خود 
را می کنند اما کوتاه مدت نیست و حداقل میان 
مدت خواهد بود که در آن روزانه یک میلیارد یورو 

درآمد نفت و گاز باهــم دارد و درصورت موفقیت 
صدمات ســنگینی به اقتصاد روسیه می زند. اما 
روسیه در سطح جهانی هم تولیدکننده غات و 
فلزات است و بسیاری از منابع مواد اولیه روسیه 
در سطح جهانی اثر می گذارد .عدالتیان با تاکید بر 
اینکه تحریم روسیه مثل تحریم ایران نیست، ادامه 
داد: ایران در اقتصــاد جهانی نقش خیلی بزرگی 
نداشت و کل صادراتش 2 میلیون بشکه نفت و یک 
مقدار مواد پتروشیمی بود. ولی روسیه به اتحادیه 
اروپا غیر از نفت و گاز، فلزات و خیلی چیزهای دیگر 
صادر می کرد که اثرات خودش را اکنون در اقتصاد 
جهانی نشان می دهد. روسیه هم در این تحریم ها 
بی دست و پا نخواهد بود اما بازنده اصلی اقتصاد 
دنیا نیست بلکه روسیه خواهد بود، از نظر کمبود 

درآمدهایی که به دنبال آن خواهد داشت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره راهکار 
روسیه برای مقابله با این تحریم ها گفت: راهکارش 
این اســت که روسیه چون یک کشــور اروپایی 
محسوب می شود، اکنون باید بیشترین تمرکزش 

روی بازار چین و هند و بازارهایی شبیه این باشد که 
البته نمی شود به راحتی آنها را جایگزین بازار بزرگ 
اتحادیه اروپا کرد. البته تا حــدودی این بازارها 

می توانند این زیان را جبران کنند
عدالتیان با بیان اینکه باید دید این تحریم ها تا 
کی ادامه دارد و آیا باالخره راه حل سیاسی در مورد 
روسیه، اوکراین، اروپا و ناتو پیدا می شود یا خیر؟ 
خاطرنشان کرد: کمی خوشبین هستم که باالخره 
در5 سال آینده این مشکل به گونه ای حل خواهد 
شد و روسیه در اتحادیه اروپا جا پای خود را محکم 
خواهد کرد، گرچه به روسیه خیلی اعتمادی نیست 
ولی در کل اتحادیه اروپا هم بدون روسیه مشکل 
خواهد داشت.این کارشناس مسائل اقتصادی در 
ادامه افزود: روسیه هم می تواند در مواردی غرب 
را تحریم کند ولی کا نســبت تحریم های غرب 
نسبت به تحریم های روسیه بسیار کم اثرتر است. 
فعا اثرش در این حد است که با تورم های ترکیه 
حدود 68 تا 70 درصد، در اروپا و امریکا 8 درصد 
تاثیرات خود را گذاشته است اما غرب بعد از یکی 

دو سال می تواند جایگزین و این مشکل را با تحت 
فشار گذاشتن روسیه حل کند.

وی افزود: در آن طرف هم روسیه خاک اوکراین 
را در تصرف خــود دارد و باالخــره به این نتیجه 
خواهند رســید که باهم مصالحه کنند. روسیه 
احتماال قســمتی از اوکراین را تخلیه و آنها هم 
قسمتی از تحریم ها را لغو کنند و در نهایت به یک 
راه حل سیاسی باهم برســند. اما سوال این است 
که چرا از اول یک کار دیپلماسی انجام نمی شود 
و می گذارنــد کار به جنگ برســد بعد تصمیم 

می گیرند؟ که باید از سیاستمدارها پرسید.
وی در ادامه تصریح کرد: این نقش مهم را ایران 

در اقتصاد جهانی نداشت و باید تحمل می کرد. به 
نوعی اقتصاد ایران در تحریم بیشتر مقاومتی بود و 
اقتصاد روسیه می تواند به نوعی تهاجمی باشد. از 
نظر مقاومتی هم اگر بررسی کنیم روسیه دارای 
تکنولوژی و دانشمندان بزرگی است که می تواند 
با یک ترفندی از لحاظ ســرمایه گذاری و غیره 
مشکات تحریم غرب را جبران کند. نکته ای که 
در این میان وجود دارد این است که روسیه، چین، 
ایران، هند، ونزوئا و چند کشور دنیا متوجه نقش 
دالر شدند و احتماال به این سمت می روند که یک 
سیستم مالی نه به قدرت دالر ولی به دنبال یک 

تبادل مالی جهانی باشند.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی:

تهران بر سر دوراهی برجام و روسیه قرار دارد

محمد میرزایی

خبراقتصادی

رئیس جمهور با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار:
هیچ کوتاهی در زمینه نظارت 

پذیرفتنی نیست
رئیس جمهور گفت: نظارت بر زنجیره تأمین و 
توزیع کاال مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصاح 
اقتصادی است که فعالیت جدی، مداوم و میدانی 
همه نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی 
در این زمینه پذیرفته نیســت.به گزارش ایســنا، 
سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز  با حضور در 
جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: نقش آفرینی مردم 
مانند همه عرصه های خطیر گذشته در این اصاح 

اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید به شبهات و 
گره های ذهنی مــردم در خصوص این طرح حتما 
پاسخ داد، افزود: اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف و 
نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای 

این طرح، بسیار مهم و ضروری است.
    

کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت 
میوه و صیفی در میدان مرکزی

ایسنا- رئیــس 
اتحادیه بارفروشــان 
تهــران از کاهــش 
10تــا20 درصدی 
قیمت برخی از اقام 
میــوه و صیفــی در 

میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد.مصطفی دارایی 
نژاد، با بیان اینکه قیمت میــوه و صیفی در داخل 
میدان مرکزی میوه و تره بــار در این هفته کاهش 
داشته است، گفت : در میدان مرکزی  گوجه فرنگی با 
قیمت هر کیلو 6 تا 10 هزار تومان ، پیاز سفید 5000 
تا 6000  تومان، پیاز زرد 5500 تومان ، سیب زمینی 
کهنه 6000 تا 7000 تومان  و سیب زمینی نو 10 تا 

11 هزار تومان خرید و فروش می شود.
وی ادامه داد: توت فرنگی و زردآلو نیز 10 تا 20 
درصد کاهش قیمت داشته اســت؛ به طوری که 
قیمت زردآلو از کیلویی 100 هزارتومان در روزهای 

گذشته به کیلویی 65 هزار تومان رسیده است.
    

آغاز واردات نفت سنگین ایران 
به ونزوئال

ایسنا- ونزوئا واردات نفــت سنگین ایران را 
برای تامین خوراک پاالیشــگاه های داخلی خود 

آغاز کرد.
طبق توافقی سواپی که سال میادی گذشته 
میان دو کشــور عضو اوپک منعقد شــد، شرکت 
PDVSA ونزوئا، میعانات ایران را برای تبدیل 
نفت فوق ســنگین خود به گریــد صادراتی، وارد 
خواهد کرد و در مقابل، شرکت ملی نفت ایران نفت 
ونزوئا را دریافت می کند.اسناد شرکت نفتی دولتی 
PDVSA نشان داد نفت سنگین ایران که کیفیت 
مشابه گرید نفتی مسا30 ونزوئا را دارد، خوراک 
نفت پاالیشگاه های این شرکت را افزایش خواهد داد.

    
آغاز عملیات اجرایی یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

صداوسیما- وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
عملیات اجرایی یک میلیون و 200 هزار واحد در 
کل اســتان ها آغاز و برای ساخت 2 میلیون و 400 

هزار واحد زمین آماده شده است.
رستم قاســمی افزود: برخی از پروژه های اقدام 
ملی پیشرفت 8 تا 9 درصدی داشته که این پروژه ها 

با نهضت ملی ادغام شد.
    

 عراق بزرگترین تامین کننده 
نفت ترکیه شد

دیلی صبــاح- 
ه  مــا ر  د کیــه  تر
فوریــه اکثــر نفت و 
فرآورده هــای نفتی 
مــورد نیاز خــود را از 
عــراق وارد کرد که در 

مجموع 1.04 میلیون تن بود. روسیه و قزاقستان به 
ترتیب با 803 هزار و 447 تن و 489 هزار و 43 تن در 

رتبه های بعدی قرار گرفتند.
بر اساس داده های منتشر شده توسط ناظر انرژی 
ترکیه، کل واردات نفت ترکیــه در فوریه 2022 با 

31.1 درصد افزایش به 3.2 میلیون تن رسید.
 )EPDK( سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی
در گزارش ماهانه خود اعام کرد، واردات نفت خام، 
بخشی که بیشترین حجم واردات نفت را دارد، در 
ماه فوریه با 46.9 درصــد افزایش به 2.34 میلیون 
تن رســید.در این مدت واردات انــواع گازوئیل با 
1.4 درصد کاهش به 670 هزار و 906 تن رســید. 
ســوخت های حمل و نقل هوایی و دریایی، انواع 
بنزین و نفت کوره و سایر فرآورده ها بخش باقی مانده 

واردات را تشکیل می دادند.

پرداخت یارانه نقــدی جدید به مردم ایران، 
طی دو مــاه تزریق نقدینگی حــدود 50 هزار 

میلیارد تومان را به همراه خواهد داشت.
به گزارش قرن نو،  با احتساب پرداخت یارانه 
400 هزار تومانی به 30 درصد از جمعیت ایران، 
در هر ماه 10 هزار و 80 میلیارد تومان یارانه به این 
گروه پرداخت می شود. پرداخت این یارانه در دو 
ماه تزریق نقدینگی برابر با 20 هزار و 160 میلیارد 
تومان را به دنبال خواهد داشت. بر اساس اعام 
رئیس جمهور سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر 

400 هزار تومان یارانه می گیرند.
در این میان شــش دهک، یعنی نزدیک به 
50 میلیون نفر یارانه ای 300 هــزار تومانی را 
دریافت می کننــد. پرداخت ایــن یارانه در دو 
ماه، 30 هزار میلیــارد تومان برای دولت هزینه 
دربردارد. رئیس جمهوری اعام کرده اســت 

دهک های چهارم تا نهم مشمول دریافت یارانه 
300 هزار تومانی هســتند.بر اساس اعام وزیر 
امور اقتصادی و دارایــی 10 درصد از جمعیت 

ایران یعنی در حــدود 8. 4 میلیون نفر یارانه ای 
دریافت نخواهند کرد.   در حال حاضر یارانه دو ماه، 
یعنی یارانه اردیبهشت و خرداد به مردم پرداخت 
شده اســت. پرداخت این میزان یارانه نقدی در 
کل، طی دو ماه 50 هزار و 160 میلیارد تومان بار 

مالی به همراه دارد. 
باال بودن حجم نقدینگی یکی از مهمترین 
دالیل بروز تورم در ایران اســت بــه طوری که 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعام 
کرده است دولت ســیزدهم با انتشار 142 هزار 

میلیارد تومان پول جدید عنوان سلطان چاپ 
پول را از آن خود کرده است.  

به گفته همتی رشد شــدید نقدینگی یکی 
از دالیل مهم گرانی ها و افزایــش نرخ تورم در 
ایران است.مجلس در بودجه ســال جاری در 
مصوبه ای این اختیار را به دولت داد که درباره ارز 
ترجیحی تصمیم گیری کند در ابتدا مقرر بود 9 
میلیارد دالر بابت واردات کاالهای اساسی و دارو 
تخصیص یابد.نرخ دالر در سامانه نیما در حدود 
24 هزار 735 تومان اعام شده است. پیش از این 
دولت با ارز 4200 تومانی نسبت به واردات اقام 
اقدام می کرد و حاال با پرداخت این مابه التفاوت 
قرار است با ارزی در محدوده قیمتی 24 هزار و 
700 تومان نسبت به واردات اقدام کند. این بدان 
معنی است که قیمت ارز واردات کاالهای اساسی 

20 هزار و 500 تومان افزایش خواهد یافت.

در ســال گذشــته حداقل 14. 7 میلیارد 
دالر بابــت واردات هفت قلم کاالی اساســی با 
ارز ترجیحی هزینه شــده است. در قالب الیحه 
بودجه نمایندگان تخصیــص 9 میلیارد دالر را 
برای ارز 4200 تومانی پیش  بینی کرده بودند. 
این بدان معنی است که به طور متوسط قرار بود 
هر ماه 750 میلیون دالر بابت واردات کاالهای 
اساسی تخصیص یابد.در صورتی که ماک سال 
گذشته باشد، هر ماه چیزی در حدود یک میلیارد 
و دویســت میلیون دالر بابت واردات کاالهای 

اساسی هزینه خواهد شد.
 به این ترتیــب مابه التفاوتی که از این تغییر 
حاصل می شــود رقمی بین 15 هزار و 500 تا 
24 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد بود. دولت 
هنوز اعام نکرده است میزان ارز تخصیصی برای 

واردات کاالهای اساسی را چقدر در نظر دارد. 

نگاهی به کم وکیف و آثار یارانه های واریزی به حساب سرپرستان خانوار

 50  هزار میلیارد تومان نقدینگی
 به  اقتصاد تزریق شد


