
مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

تورم ۶۰ درصدی در محصوالت 
خوراکی و آشامیدنی

گــروه اقتصادی -   محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین٦٠,٥ درصد برای دهک هشتم تا ٦٤.٦ 
درصد برای دهک  اول اســت.نرخ تورم کل کشــور در آبان ماه ١٤٠١ برابر ٤٤, ٠ 
درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٤١.٧ درصد برای دهک 
دهم تا ٥٠.٢ درصد برای دهک اول نوســان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده 
ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین٦٠.٥ درصد برای 
دهک هشتم تا ٦٤.٦ درصد برای دهک اول است. هم چنین اطالع مذکور در مورد 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین٣٢.٩ درصد برای دهک چهارم، 
پنجم و ششم تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد مربوط به تورم 
در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ٨, ٥ واحد 
درصد رســید که نسبت به ماه قبل )٧.٩ واحد درصد( ٠.٦ واحد درصد افزایش 
داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 

نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشت.

اقتصادی6

گروه اقتصادی - اولین ســال 
برای پروژه نهضت ملی مســکن با 
توفیق چندانی همراه نبود اما شــاید 

در ســال دوم به تدریج موانع از میان 
برداشــته شود. آنطور که رییس بنیاد 
مسکن گفته است در سال نخست به 

دلیل مکان یابی، تامین زمین، طراحی 
و هماهنگی با ســایر دستگاه ها روند 
پروژه ها به تاخیر افتاد اما در سال دوم 

و ســوم با شتاب بیشتری کار را ادامه 
می دهیــم و تالش داریم به تعهدات 

خود عمل کنیم.
تجربــه حدود ١٥ ماه گذشــته 
نشــان می دهد پــروژه نهضت ملی 
مســکن، دســت کم با چهار کاستی 
شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، 
تســهیالت بانکی، آورده متقاضیان 
و اشــتباهات در برنامه ریزی مواجه 
بوده اســت. تورم مصالح ساختمانی 
نیز دائما برآوردها از قیمت تمام شده 

را تغییر می داد.
طی بیش از یک ســال گذشته 
وزارت راه و شهرسازی عمدتا نقش 
پیمانــکاری به خــود گرفته بود؛ در 
حالی که بنا به گفته کارشناسان برای 
تسریع در اجرای پروژه ها باید کارها 
را به بخــش خصوصی واگذار و بر 
نحوه فعالیت آنها نظارت می کرد. در 
آن صورت شــاید تسریع در اجرای 
طرح هــا بار تورمی آن را ســبک تر 
می کــرد. طبق آخرین محاســبات 
شورای عالی مسکن، میانگین قیمت 
ســاخت هر متر مربع از واحدهای 
نهضت ملی مســکن ٨ میلیون تومان 

برآورد شده است.
اگرچــه صحبت اکبــر نیکزاد 
ـ رییس بنیاد مســکن درخصوص 
مشــکالت سال اول پروژه مربوط به 
حوزه کاری بنیاد اســت اما می تواند 
بخشــی از چالشــهایی باشد که کل 

طــرح نهضت ملی مســکن در یک 
سال اخیر با آن مواجه بود؛ چالشهایی 
کــه انتظار می رود وزیــر آینده راه و 
شهرسازی در جهت رفع آنها تالش 

کند.
اصلی تریــن  شــوربختانه 
مشــکل پروژه نهضت ملی مسکن 
درخصــوص تامین منابــع هنوز به 
قوت خود باقی است. این معضل از 
خشــکی منابع بانکی و عدم توانایی 
متقاضیــان در تامین آورده نشــأت 
می گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود 
پروژه هــا و انتقاداتی به وزارت راه و 
شهرسازی شــده بود؛ تا اینکه نهایتا 
رییس جمهور با اســتعفای رســتم 
قاســمی ـ وزیر راه و شهرســازی 

موافقت کرد.

تسهیالت تکلیفی طرح نهضت 
ملی مســکن در سال اول ٣٦٠ هزار 
میلیارد تومان بود که طبیعتا باید ٣٦٠ 
هزار میلیارد تومان دیگر نیز در سال 
دوم بــه آن افزوده می شــد. اما آنچه 

عمال طی یک سال گذشته پرداخت 
شــده کمتــر از ٦٠ هــزار میلیارد 
تومان بــوده که فقط توســط بانک 
مســکن پرداخت شده و سایر بانکها 
عملکردی در این خصوص نداشتند.
عضو هیــات مدیــره انجمن 
انبوه ســازن اســتان تهــران درباره 
چگونگــی تامین منابع طرح نهضت 
ملی مسکن به ایسنا گفت: وزیر آینده 
راه و شهرسازی اگر می خواهد برای 
خانه دار شــدن مــردم اقدامی انجام 
دهد باید ارتباط مســتقیم و مستمر 
با بخش خصوصی برقرار کند. برای 
تامین اعتبارات طــرح نهضت ملی 
مسکن نیز باید بانک ها را به پرداخت 
تسهیالت تکلیفی موظف کرد، بخش 
مهمــی از منابع هم می تواند در قالب 

قراردادهای مشارکتی تامین شود.
به گفته وی، کسی که قرار است 
در راس وزارت راه و شهرسازی قرار 
گیرد بــه نظرم اولین گام و مهم ترین 
گام او باید این باشــد که برنامه اش 

را بر همکاری مســتقیم و مستمر با 
بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی 
که در ١٥ ماه گذشته شاهدش نبودیم. 
در واقع این مجموعه می خواست هم 
طــرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم 
قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه 
این شــد که پیشــرفت چندانی در 
 پروژه نهضت ملی مســکن به دست 

نیامد.
محتشــم افزود: دولــت باید 
اراضی خود را معرفی کند و با بخش 
مشــارکتی  قراردادهای  خصوصی 
ببنــدد. ایــن مشــارکت می تواند 
مقداری به تحرک پروژه ها بینجامد؛ 
زیرا سازندگان برای منافع خودشان 
هم که شده درگیر پروژه ها می شوند 
و ســعی می کنند با کیفیت و سرعت 

مناسبی طرح ها را پیش ببرند.
همچنین ایــرج رهبر ـ رییس 
انجمن انبوه ســازان اســتان تهران 
با اشــاره به رشــد قیمت نهاده های 
ســاختمانی یادآور شد: طی حدود 

دو سال گذشته که طرح مسکن ملی 
شــروع شــده و بعد با نهضت ملی 
مسکن تلفیق شــد به دلیل تعلل در 
اجــرا، نهاده های ســاختمانی دچار 
رشد قیمت شــد. میلگرد از کیلویی 
٤٠٠٠ تومان به ٢٠ هزار تومان رسید 
و سیمان نیز که پاکتی ١٧ هزار تومان 
بــود به باالی ٥٠ هزار تومان و اخیرا 
 به حــدود ٧٠ هزار تومان رســیده 

است.
وی بیان کرد: قرار بود تعاملی با 
وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت 
مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی 
معقول همراه باشــد. موضوع کارت 
مصالح ســاختمانی به سازندگان یا 
خرید مستقیم از کارخانجات مطرح 
شــد که هیچ کدام شــکل اجرایی به 
خــود نگرفت. در عــوض، مصالح 
وارد بــورس شــد. ماهیت بورس، 
ســودآوری اســت و در این فرآیند 
مصالح ســاختمانی با افزایش قیمت 

مواجه می شود.
به گفتــه رهبــر، کارخانه های 
تولید نهاده های ســاختمانی انرژی 
ارزان قیمت دریافــت می کنند و به 
همین دلیل بایــد مصالح را با قیمت 
معقولی به بخش ســاخت و ســاز 
بدهنــد. این انرژی که آنها اســتفاده 
می کنند برای همه مردم است و باید 
به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک 

کنند.

وزیرتازهنفسبهخانهسازی
رونقمیدهد؟

طرح نهضت ملی مسکن در اولین سال درگیر موضوعاتی همچون مکان یابی، تامین زمین، طراحی و هماهنگی با سایر
 دستگاه ها بود که انتظار می رود در سال دوم و آمدن وزیر جدید کارها مقداری روی غلتک بیفتد.

گــروه اقتصادی -  دبیر انجمن  
واردکننــدگان خودرو خاطر نشــان 
کــرد: صنایــع خودروســازی در 
به دســت آوردن بازار موفق بودند اما 
در نگه داشــت آن نتوانســتند کاری 
از پیش ببرنــد. بحث خدمات پس از 
فروش در کشورهای هدف صادارتی 
ما به فاجعه نزدیک است به عنوان مثال 
بعد از فروش خودرو دوگانه ســوز به 
روســیه چه اتفاقی رخ داد؟ خریداران 
روسی خودروها را مقابل سفارتخانه 
ایران پارک کردند و شعار دادند چراکه 
نتوانسیم به تعهد خود در زمینه ٣ سال 
فروش گاز مجانی عمل کنیم. مهدی 
دادفر با بیان اینکه از ابتدای سال بحث 
واردات خــودرو از ســوی وزارت 
صمت مطرح شد، گفت: بانک مرکزی 

اعالم کرد به محض آغاز ثبت سفارش 
خودرو، ارز آن را تامین خواهد کرد این 
در حالیست که وزارت صمت از آغاز 
ثبت سفارش ها خبر داده است؛ بین این 
دو گفته فاصله وجود دارد و باید منتظر 
بمانیم که چه پیش خواهد آمد. وی با 
طرح دیدگاه خــود در زمینه واردات 
خودرو، اضافه کرد: فضای کلی کشور 
از جملــه ارز و نحــوه واردات دارو، 
به گونه ای اســت که نمی توان چندان 
به آغــاز روند واردات خودرو تا پایان 
ســال امیدوار بود و به نظر می رسد که 
مسئوالن وزارت صمت نتوانند موفق به 
این مهم شود. اما اینکه آقایان می خواهد 
ثابت کنند که امثال من اشتباه می کنیم و 
آگاهی چندانی از موضوع ندارم بحث 
دیگــری اســت و امیدواریم که امثال 

بنده اشــتباه کنیم و در نهایت واردات 
خودرو به نفع مردم تمام شود.فعاالن 
حوزه واردات اینگونه سخن می گویند 
تا شاید مسئوالن مربوط به خود بیایند 
و کاری انجام دهند اما به نظر می رسد 
که مسئوالن وزارت صمت چندان در 
این زمینه دغدغه ای ندارند و در نهایت 
موفق به واردات خودرو نخواهند شد. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان 
اینکه واردات باید در دسترس همگان 
باشــد، گفت: واردات خودروی موثر 
است زمانیکه که منجر به کاهش قیمت 
و تعادل در عرضه شود؛ واردات ٥ تا ١٠ 

هزار خــودرو و عرضه آنها در بورس 
باعث خواهد شد قیمت آن از خودرو 
داخلی و خودروهای موجود در بازار 
باالتر برود و در نهایت منجر به افزایش 
قیمت خودرو در کشــور شود، با این 
شــرایط چه مطلوبیتی می تواند داشته 

باشد؟
این کارشناس حوزه واردات ادامه 
داد: وارداتی موثر است که انحصاری 
و برای چند شرکت خاص نباشد و در 
نهایت بتواند کاهنده قیمت خودرو در 
کشور را کاهش بدهد. وی از پیوند زدن 
فضای سیاسی با فضای اقتصادی انتقاد 

کرد و افزود: در شرایط فعلی اقتصاد و 
سیاست در ایران بایکدیگر آمیخته شده 
اســت. خودروسازان فرانسوی رنو و 
پژو در روسیه جای پای خوبی باز کرده 
بودند اما بعد از تحریم های اروپا علیه 
روسیه این خودروسازان مجبور شدند 
که از این کشــور خارج شوند همین 
شــرایط نیز برای ایران تکرار شده بود 
این در حالیست که مجموعه ساختار و 
خط تولید و برنامه ریزی ایران خودرو 
مانند شــرکت های فرانسوی است و 
آنها در پلتفرم رنو کوئیک کار می کنند 
و به نظر می رســد ممنوعیت واردات 

خودرو از فرانسه بیشتر غلظت سیاسی 
داشــته باشد تا غلظت اقتصادی. اما با 
این ممنوعیت بیشــتر دســت و پای 
خودروســاز داخلی بســته می شود، 
وقتی افراد صنعتی وارد فضای سیاسی 
می شــوند کار به بیراه مــی رود. باید 
سیاست به سیاست مداران واگذار شود 
و آنها خود در این زمینه تصمیم بگیرند 
به نظر من این ممنوعیت به نوعی گل 
به خودی است. بدعهدی ها و بدقولی 
صنعتی تمام قد برعهده فرانســوی ها 
نبوده است و در این میان ما نیز مقصر 
هســتیم و عدم توجه و اهمال مدیران 

در زمان گذشــته باعث سوجریانات 
و انحرافــات شــد. دبیــر انجمــن 
واردکنندگان خودرو در پاســخ به این 
پرســش که در روزهــای اخیر بحث 
صادرات خودرو از ایران به کشورهای 
مانند ارمنستان و ونزوئال مطرح شده 
است به نظر شما آیا در این زمینه موفق 
خواهیم بود؟ گفت: مشتری تمایل به 
خریــد خودروهایی دارد که خدمات 
فروش و خدمات پــس آن جلوتر از 
خودرو باشــد. صنایع خودروسازی 
در به دســت آوردن بازار موفق بودند 
اما در نگه داشــت آن نتوانستند کاری 
از پیش ببرنــد. بحث خدمات پس از 
فروش در کشورهای هدف صادارتی 
ما به فاجعه نزدیک است به عنوان مثال 
بعد از فروش خودرو دوگانه ســوز به 

روســیه چه اتفاقی رخ داد؟ خریداران 
روسی خودروها را مقابل سفارتخانه 
ایــران پــارک کردند و شــعار دادند، 
چراکه نتوانسیم به تعهد خود در زمینه 
٣ سال فروش گاز مجانی عمل کنیم؛ 
همچنین خودرو دنا به ونزوئال صادر 
شد اما در این کشور یک قطعه ابتدای 

پیدا نمی شود. 
قیمت تمام شــده خــودرو در 
ایران نســبت به خودروهای بیرون از 
کشــور قابل توجه اســت و ما مزیت 
قیمتی رقابتــی داریم به خصوص در 
خودروهای پژو ٢٠٦، رانا و کوئیک و 
می توانیم بازارهای بیشتری را آن خود 
کنیم مشروط به اینکه بتوانیم خدمات 
پس از فروش را به کشــورهای هدف 

صادراتی انتقال بدهیم. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

واردات تا پایان سال انجام نمی شود

لوازم خانگی چند؟ گروه اقتصادی -  گزارش  میدانی 
از بازار لوازم خانگی حاکی از رکود در 
بــازار و افزایش تقاضا برای تعمیرات 
است و حداقل قیمت یخچال و فریزر، 
ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی 
نیز به ترتیب ١٧، شــش و ١٢ میلیون 

تومان است.
مشــاهدات میدانی از بازار لوازم 
خانگی امین حضور حاکی از خلوت 
بــودن این بازار اســت؛ موضوعی که 
فروشندگان نیز آن را تایید می کنند. یکی 
از فروشندگان با اشاره به افزایش نرخ 
ارز در هفته های اخیر، می گوید: » قبال 

دالر  باال می رفت، بازار رونق می گرفت 
و مردم شــروع به خرید می کردند، اما 
در حــال حاضر پول ندارند و ترجیح 
می دهند با چیزی که دارند کنار بیایند 
یا سراغ تعمیرات بروند. مردم فقط اگر 

مجبور باشند خرید می کنند.
او همچنیــن درباره تاثیر افزایش 
نــرخ ارز بر قیمت کاالهــا می گوید: 
»وقتــی دالر باال مــی رود، مغازه دار 
می گویــد پس باالتر هم می رود. برای 
مثال دالر ٣٦ رو ٣٧ هزار تومان حساب 
می کند تا ضرر نکند. چون فروشنده ها 
تــا حاال چندین بار ضرر کرده اند. البته 

در حال حاضر یک هفته است که نرخ 
ارز روی ٣٥ هزار تومان مانده.« بررسی 
قیمت ها نیز نشان می دهد که در حال 
حاضر قیمت یخچال ساید بای ساید 
ایرانی در بازار ٢٧ تا  ٥٦ میلیون تومان و 
ساید خارجی حدود ٤٨ تا ١٣٠ میلیون 
تومان اســت. محدوده قیمت یخچال 
و فریزر دوقلــوی ایرانی نیز ١٧ تا ٤٠ 
و خارجــی ٥٢ تا بیش از ١٠٠ میلیون 
تومان است. انواع لباسشویی ایرانی نیز 

شش میلیون  و ٥٠٠ تا ١٧ میلیون تومان 
و انواع خارجی این محصول ١٤ تا ٤٠ 
میلیون تومان فرخته می شــود. انواع 
ماشــین ظرفشویی ایرانی نیز ١٢ تا ١٩ 
میلیون تومان و انواع خارجی آن ١٦ تا 

٤٥ میلیون تومان قیمت دارد.
در این میان قیمــت انواع گاز با 
طرح فر دو تا هشت میلیون تومان است 
و گازهای فردار نیز پنج میلیون و ٧٠٠ 
تا ١٧ میلیون تومان عرضه می شود. البته 

فروشنده تاکید می کند که ارزان ترین 
گاز فردار فقط یک مدل است و فراوانی 

زیادی در حداقل قیمت نیست.
همچنین انواع تلویزیون ٥٠ اینچ 
برندهــای داخلی حــدود ١٠ تا ١٣ و 
قیمت انواع خارجی این محصول ١٤ 

تا ٢٤ میلیون در بازار عرضه می شود.
بررســی برخــی از قیمت لوازم 
خانگی کوچک تر و ضروری نیز نشان 
می دهــد که انواع جاروبرقی به قیمت 

دو میلیــون و ٢٠٠ هــزار تومان تا ١٢ 
میلیون تومــان، اتو یک میلیون و ٨٠٠ 
تا چهار میلیــون و ٦٠٠ هزار تومان و 
ماکروفر سه میلیون و ٥٠٠ تا ١٧ میلیون 
تومان فروخته می شــود. فروشندگان 
می گویند که اکثر ماکروفرها و اتوهای 
بازار خارجی است. فروشندگان درباره 
گارانتی هم اظهــارات جالبی دارند. 
آن ها تاکید می کنند که شــرکت های 
خصوصی که لــوازم خانگی قاچاق 

را گارانتی می کننــد، با تعهدات خود 
عمل می کنند. یکی از فروشــندگان 
می گوید: این شرکت های خصوصی 
١٠ ســال گارانتــی موتــور و ١٨ ماه 
گارانتی قطعــات دارند و تا حاال هیچ 
موردی نبوده که کاال برگشت بخورد یا 
دچار مشکل شود. همچنین به گفته او 
این شرکت های خصوصی گارانتی، با 
تاجرها قرارداد می بندند و به مشتریان 
آن ها خدمات می دهند. این شرکت ها 
برای نصب هزینه دریافت می کنند، اما 
تا زمانی که در گارانتی ذکر شده باشد، 

برای تعمیر هزینه دریافت نمی کنند.

گفتنی است واردات لوازم خانگی 
از ســال ١٣٩٧ ممنوع است و در حال 
حاضر عمده کاالهای خارجی موجود 
در بازار قاچاق هستند که با گارانتی های 
تقلبی فروخته می شوند. تاکنون بارها 
بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی 
مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. 
موافقــان آزاد شــدن واردات لــوازم 
خانگی می گویند ایــن قانون حقوق 
مصرف کننــده را در نظــر نگرفته، اما 
مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی 
شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی 

ندارند که بتوانند با آن ها رقابت کنند.

گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت گفــت: به دلیل عدم 
واردات خودرو در ســال های گذشته، 
اگر خودرو در شــرایط غیرحرفه ای و 
بدون برنامه عرضه شود شاهد افزایش 
قیمت ها خواهیم بود و به همین دلیل با 
عرضه اتومبیل های وارداتی در بورس، 

به دنبال شفافیت در معامالت هستیم.
»سید رضا فاطمی امین« در گفت 
و گویی با بیان اینکه در بحث واردات 
خودرو تدابیری اندیشــیده شده که از 

رانت احتمالی جلوگیری شود، افزود: 
به واســطه عــدم واردات خودرو در 
سال های گذشته، اگر خودرو در شرایط 
غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه شود 

شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
وی بیان داشــت: وزارت صمت 
برای از بیــن رفتن این رانت احتمالی 
دو تدبیر اندیشیده است، نخست آنکه 
خودروهای وارداتی در بورس کاال که 
قیمت ها به صورت شفاف کشف شده 
و قابل رصد است، عرضه شوند و دوم، 

اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته 
باشــد و به خزانه دولت بازگردد؛ با دو 
تدبیر فــوق، رانتی که ممکن بود برای 
واردکنندگان ایجاد شده و باعث ایجاد 
تقاضای کاذب شود کامال از بین خواهد 
رفت.فاطمی امین با تاکید بر اینکه یکی 
از دو اصل اساســی در رهایی از رانت 

احتمالی واردات خودرو و شــفافیت 
بــازار، عرضه خودروهــا در بورس 
کاالست، ادامه داد: تجربه گذشته نشان 
می دهد همه کاالهایی که در بورس کاال 
عرضه شده اند از وضعیت مطلوب تری 
برخوردارند که برای مثال می توان فوالد 

یا سیمان را در این حوزه نام برد.

وزیر صمت تصریح کرد: عرضه 
در بورس کاال چند ویژگی دارد، یکی 
از این ویژگی ها فضای کامال شــفاف 
بورس و کشف نرخ ها براساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا است. این شفافیت در 
اعــالم میزان عرضــه، تقاضا و قیمت 
پایانــی فروش کمک می کند که بتوان 

وضعیــت را به صورت دقیق تر رصد 
و برای بهبود شرایط بازار برنامه ریزی 

و اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در 
بورس کاال می توان از ابزارهایی استفاده 
کرد که بازار را متعادل کند. برای مثال در 
حوزه مس یا فوالد مشاهده کردیم که با 

اســتفاده از ابزارهای بورس در کوتاه 
ترین زمان، التهاب بازار رفع شد.

به گفته فاطمی امین، بورس کاال 
هم به لحاظ شفافیت برای خریداران و 
فروشندگان، هم از نظر تولید داده برای 
حاکمیت و هم به دلیل ابزارهایی که در 

آن وجود دارد، برای بازار موثر است.

گــروه اقتصادی - یک اســتاد 
اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: در واقع 
َدررفتــن فنر ارزی دیر یــا زود اتفاق 
می افتــاد و امکان کنترل بیشــتر از این 
هم وجود نــدارد و قیمت ارز خود را 
با قیمت های جدید تعدیل می کند. اما 
درباره اینکه این افزایش قیمت ارز اثر 
تورمی دارد یا خیر؟ باید توجه داشــته 
باشــیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه 
کاال و خدمات به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم به نرخ ارز بستگی دارد. 
محمدعلی دهقان  دهنوی، استاد 
دانشگاه و کارشناس اقتصادی، درباره 
تبعات افزایش نرخ ارز در سیاست های 
مهار تورم و رشد تورم ناشی از افزایش 
نرخ دالر اظهار داشــت: درباره اثرات 
افزایش نرخ ارز موضوع مهمی که باید 
به آن توجه داشــته باشیم این است که 
ریشه ایجاد تورم رشد بی رویه نقدینگی 
بوده و رشــد بی رویه نقدینگی خود را 
در افزایش قیمت ها نشــان می دهد. در 
کنار آن باید توجهی به شرایط کشورمان 
هم داشته باشیم، از آنجایی که دولت به 
صورت تاریخی، بزرگترین عرضه کننده 
ارز در بازار اســت، می تواند نرخ ارز را 
که به نوعی یکی از قیمت های اقتصاد 
اســت، کنترل و ســرکوب کند. لیکن 
طی ســال های اخیر این رویه تاریخی 

مخدوش شده است. 

وقتی گفته می شود رشد نقدینگی 
باعــث افزایش قیمت ها می   شــود در 
واقــع  کاهش ارزش پول ملی هم یکی 
از نرخ های است که این رشد بی رویه 
نقدینگــی آن را متاثر می ســازد ولی 
تا زمانی که دولــت – به معنای بانک 
مرکــزی- بتواند از طریــق مدیریت 
انتظــارات و عرضــه ارز کافی به بازار 
از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند، این 
تاثیرگذاری به طور کامل رخ نمی دهد. 
معاون اسبق وزارت اقتصاد ادامه 
داد: در چنین شرایطی می توان با استفاده 
از کنترل نرخ ارز، بخشی از اثر تورم زایی 
رشــد نقدینگی را خنثی کرد یعنی اگر  
مثــال نقدینگی رشــد ٤٠ درصدی را 
داشــت، میزان افزایــش نرخ تورم ٢٠ 

درصد باشد. 
البته اینکه نرخ رشــد نقدینگی و 
نرخ تورم افزایش یک به یک نداشــته 
باشــند، دالیل متعددی دارد که یکی 
از دالیــل می تواند جذب بخشــی از 
نقدینگی در بازار دارایی ها باشــد اما 
در کشورمان یکی از مهم ترین دالیل، 
موضوع کنترل قیمت ارز است. کنترل 
قیمــت ارز متغیری نیســت که بانک 
مرکزی همیشــه امکان اجــرای آن را 
داشــته باشد چراکه به دالیلی از جمله 
اعمال تحریم ها، توان ارزآوری کشور 
محدود شده و دسترسی به همان مقدار 

ارزی که تحصیل شده، نیز سخت است 
از این رو قــدرت ارزی بانک مرکزی 
مانند گذشــته نیســت. عالوه بر این، 
ممکن است براساس تحوالت سیاسی 
و اقتصادی انتظارات مردم نســبت به 
نرخ های آینــده ارز تغییر کند. در این 
صــورت از یک جایی بــه بعد، امکان 
مهار رشد نرخ ها وجود نخواهد داشت 
و دیدیم که در یک ماه گذشته قیمت ارز 
رشد ١٥ تا ٢٠ درصدی را تجربه کرد و 
این میزان افزایش نسبت به ابتدای سال 

به بیش از ٣٠ درصد هم می رسد. 
دهقــان دهنوی گفــت: در واقع 
َدررفتــن فنر ارزی دیر یــا زود اتفاق 
می افتــاد و امکان کنترل بیشــتر از این 
هم وجود نــدارد و قیمت ارز خود را 
با قیمت های جدید تعدیل می کند. اما 
درباره اینکه این افزایش قیمت ارز اثر 
تورمی دارد یا خیر؟ باید توجه داشــته 
باشــیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه 
کاال و خدمات به صورت مســتقیم و 
غیر مســتقیم به نرخ ارز بستگی دارد. 
برای مثال کاالهــای وارداتی مصرفی 
به صــورت صد در صد بــه نرخ ارز 
وابستگی دارند. از سوی دیگر کاالهایی 

که در داخل هم تولید می شــوند بسته 
به اینکــه چقدر از مواد اولیــه آنها از 
طریق واردات تامین می شــود به نرخ 
ارز وابســتگی دارند اما مابقی کاالها و 
خدمات بــه دلیل اثر افزایش هزینه ای 
که نرخ ارز بر روی قیمت های عمومی 
و هزینه زندگی و دســتمزدها دارد، به 
صورت غیر مســتفیم از نوسانات نرخ 
ارز متاثر می شوند. بنابراین با در رفتن 
فنــر ارزی، تورم باز هــم افزایش پیدا 
می کند و بخشی از فاصله یک به یک با 

رشد نقدینگی جبران می شود. 
وی درباره اثر بازگشت نرخ دالر 
بر اقتصاد اینکه آیا اثر تورمی آن خنثی 
خواهد شــد، اظهار داشــت: در طول 
زمان ممکن است با نوسانات نرخ ارز 
مواجه باشیم و اگر اقتصاد قوی تر و پول 
ملی تقویت شــود که البته در سال های 
گذشــته این اتفاق به نــدرت افتاده یا 
اینکه انتظارات به طور خوش بینانه ای 
تغییر پیدا کند و از سوی دیگر انتظارات 
نسبت به نرخ ارز فروکش کند و یا اینکه 
دسترســی بانک مرکزی به ارز تسهیل 
شود که بتواند ارز بیشتری را تزریق کند، 
مجموع این عوامل می توانند منجر به 

تقویت پول ملی کشــورمان و کاهش 
نرخ ارز شوند. 

در این شــرایط کاهش قیمت ارز 
همانطور که گفته شد می تواند به طور 
مستقیم و غیر مستقیم بر روی هزینه های 
تمام شده کلیه کاال و خدمات اثر بگذارد 
و به طور قطع این بازگشت بر قیمت ها 
تاثیر گذار خواهد بــود اما باید توجه 
داشــت که در اقتصاد و به طور معمول 
قیمت ها به ســمت پایین چسبندگی 
دارند به این معنا که به راحتی به همان 
اندازه و همان ســرعتی که افزایش پیدا 
کرده کاهش پیدا نمی کنند اما رشد نرخ 
متوقف می شــود.  از آنجایی که موتور 
رشد نقدینگی خاموش نشده، ممکن 
اســت رشــدهای بعدی نقدینگی اثر 
کمتری بر روی افزایش قیمت ها داشته 
باشد و تا مدتی می توان با قیمت هایی 
که کمی کاهشی شده اند یا نسبتا ثابت 
شده اند مواجه باشیم تا اینکه تحوالت 
بعــدی نتیجه را معلوم کند. وی درباره 
ادعای مهار تورم درحالی که از ابتدای 
دولــت نــرخ دالر از ٢٦ تومان به ٣٥ 
تومان رســید، گفــت : گمان نمی کنم 
دولت چنین ادعایی داشته باشد چراکه 

مردم تورم در زندگی خودشــان لمس 
می کنند و گزارش هایی  رســمی که از 
مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم 
می دهند به ویژه درباره برخی از اقالم که 
مصرف روزانه مردم هستند نشان دهنده 
تورم است و تورم خود را در این اقالم 

نشان می دهد. 
این گزارش ها بیانگر این است که 
تورم به شدت وجود دارد و در زندگی 
مــردم تاثیرگذار بوده و اساســا چنین 
ادعایی مبنی بر اینکه تورم کنترل شده 
به نظر نمی رسد که ادعای درستی باشد. 
این ادعاها بیشتر درباره کنترل پایه پولی 
بوده و اعالم می شود که بانک مرکزی 
در کنترل پایه پولی موفق عمل کرده که 
معتقدم اگر در این زمینه موفق بوده باشه 
باید نتیجه آن در مهار تورم ببینیم که تا 
به امروز چنین چیزی دیده  نشده است.

وزیرصمتاعالمکرد:

ایجاد شفافیت در معامالت خودروهای وارداتی با کمک بورس کاال

استاددانشگاهوکارشناساقتصادی:

َدررفتن فنر ارزی دیر یا زود اتفاق می افتاد

شــوربختانه اصلی ترین مشــکل پــروژه نهضت ملی مســکن درخصــوص تامین 
منابــع هنــوز به قــوت خود باقی اســت. این معضل از خشــکی منابــع بانکی و عدم 
توانایــی متقاضیــان در تامین آورده نشــأت می گیرد؛ دو مشــکلی کــه باعث رکود 
پروژه هــا و انتقاداتــی بــه وزارت راه و شهرســازی شــده بــود؛ تا اینکــه نهایتا 
رییس جمهور با اســتعفای رســتم قاســمیـ  وزیــر راه و شهرســازی موافقت کرد.
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