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چهره روز

تورم

خوش خبر باشید آقای وزیر

تورم اصالح قیمتها؛ فقط 10درصد

جواد اوجی ،وزیر نفت از ســرمایهگذاران
خارجــی و داخلــی بــرای حضــور در
صنعت نفت ایــران دعــوت و اعالم کرد:
سرمایهگذاران خوب میدانند که با توجه
به بحران انرژی ،ســرمایهگذاری در این بخش چقدر سودآور
خواهد بود .گفتههای این مقام ارشــد صنعت نفت ایران نیاز
به توضیح اضافه ای ندارد ،زیرا او به وضوح چشــمانداز آینده را
ترسیم میکند .وزیر نفت در مراسم گشایش نمایشگاه بینالمللی
صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی اعالم کرد :تردید نداشته
باشید اگر در صنعت نفت بهموقع سرمایهگذاری انجام نشود با
کســری تراز تولید و مصرف انرژی روبهرو خواهیم شد .اوجی
بدون اعالم جزئیات بیشــتر بار دیگر خبر داده در 9ماه نخست
فعالیت دولت ســیزدهم ،با بهرهگیری از تــوان هلدینگهای
بزرگ نفتی و پتروشیمی ،ظرفیت مالی بانکها و البته مذاکره با
شرکتهای معتبر بینالمللی ،بیش از ۵۰قرارداد و تفاهمنامه
نفتی به ارزش ۱۶میلیارد و۷۰۰میلیون دالر امضا شده است.
اوجی میگوید :ما با فعال کردن دیپلماسی انرژی ،برای جذب
ســرمایهگذاری خارجی بهخصوص از کشورهای دوست اقدام
کرده و قراردادهــا و تفاهمنامههای مهمی هم در این خصوص
امضا کردهایم .به گفتــه وزیر نفت برای نخســتین بار آرزوی
چند ده ساله کارشناســان صنعت نفت برای در اختیار گرفتن
پاالیشگاههای فراســرزمینی از طریق دیپلماسی فعال انرژی
محقق شده است.

نقدخبر

رویکرد جهانی برای غذا
خبر :وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش ماهانه
جدید خود که روز پنجشــنبه منتشر شد ،نسبت
به کاهش تولید محصوالت کشــاورزی در جهان
هشدار داد.
نقد :قبل از تهاجم روســیه ،وزارت کشاورزی
آمریکا انتظار داشــت که اوکرایــن ۲۴میلیون تن
گندم و ۳۳.۵میلیون تن ذرت صادر کند؛ اما میزان
صادرات گندم اوکراین تاکنون نصف این برآورد بوده
است .از طرف دیگر ،روسیه نیز یکی از ابرقدرتهای
تولید گندم و غله در جهان اســت که هم بهواسطه
جنگ با اوکراین و هم بهواســطه تحریمهای غرب،
بخش بزرگی از تولید خــود را از بازارهای جهانی
دریغ خواهد کرد .در ایــن وضعیت آمریکا که یکی
از طالیهداران تولید و صادرات گندم و غله محسوب
میشود ،نســبت به وخامت اوضاع بازار غله نگران
است و هشدار میدهد و ایران نیز بهعنوان کشوری
که عالوه بر تحریمهای سخت ،با مشکل خشکسالی
شدید مواجه است ،باید جانب احتیاط را رعایت کرده
و از سختگیری در بهینهسازی توزیع و مصرف غذا
دریغ نكرده و عالج واقعه قبل از وقوع كند.

خبر

حق یارانهنگرفتهها محفوظ است
یو
کســانی که قبال یارانه میگرفتند و در جریان مردمیساز 
توزیع عادالنه یارانهها ،مشمول دریافت یارانه  ۳۰۰و  ۴۰۰هزار
تومانی نشدهاند ،امکان اعتراض دارند .همچنین کسانی که اصال
در فهرســت یارانهبگیران نبودهاند یا از سال 93یارانه آنها قطع
شــده و اقدامی انجام ندادهاند نیز بهزودی میتوانند با ثبتنام
در سایتی که سازمان هدفمندی یارانهها معرفی خواهد کرد،
درخواســت خود را برای دریافت یارانه ثبت کنند تا درصورت
مشــمولبودن ،به فهرســت یارانهبگیران اضافه شوند و حتی
یارانههای معوق را نیز دریافت کنند.
طبق اعــام وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،کســانی که تا
پیشاز این مشمول دریافت یارانه بودهاند و اکنون یارانه آنها قطع
شده است ،باید با مراجعه به سامانه hemayat.mcls.gov.ir
اعتراض خود را ثبت کنند .البته ممکن است برخی افراد معترض
نسبت به رقم پرداختی به حسابشان اعتراض داشته باشند که
این موضوع احتماال به خطای محاســباتی در سازوکار تعیین
دهک بازمیگردد که بــا مراجعه افراد و اعالم نظراتشــان در
سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی خواهد شد و اگر
احیانا جاماندهاند ،اضافه و مابهالتفاوت یارانه هم به آنها پرداخت
میشود؛ اما اگر مشمول نیستند برایشان توضیح میدهند که
چرا مشمول این یارانه نمیشوند .همچنین شهروندان میتوانند
برای اطالع از دهک خانوار و یارانه پرداختی با تماس با شماره
 ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹و واردکردن کدملی و شــماره تلفن همراه
متعلق به سرپرست خانواده از وضع خود مطلع شوند.

براساس مطالعه 4مرکز پژوهشی ،تورم ناشی از
مردمیسازی یارانهها کمتر از ۱۰درصد خواهد بود

نرخ تورم با اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ارزی 4200چه
میزان افزایش مییابد؟ برنامه دولت برای مهار تورم و ســطح
عمومی قیمتها چیســت؟ برآورد 4ســازمان دولتی نشــان
میدهد با حذف ارز ترجیحی حداکثــر 10درصد بر نرخ تورم
فعلی اضافه میشود .دولت تصمیم دارد با مردمیسازی و تغییر
شــیوه پرداخت یارانهها ،قدرت خرید مصرفکنندگان بهویژه
دهکهای متوسط و فقیر را افزایش دهد.
بهگزارش همشهری ،رئیسکل بانک مرکزی و رئیس شورای
هماهنگی بانکهای دولتی در 2اظهارنظر جداگانه تورم ناشی از
مردمیسازی یارانهها را حداکثر 10درصد برآورد کردهاند .این
اظهارنظرها در شرایطی بیان میشود که تا چند روز دیگر مرکز
آمار ایران نخستین گزارش خود را از وضع شاخص قیمتها پس
از حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساسی منتشر میکند .نرخ
تورم ساالنه در پایان فروردین سال 1401بهگفته مرکز آمار به
39.2درصد رسیده بود.

ی یارانهها آسیب ببینند.
رئیسجمهوری :تا من زندهام به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنهساز 

صبح جمعه کنار مردم

تحلیل بانک مرکزی

سیدابراهیم رئیسی صبح روز جمعه برای بررسی مشکالت نظام توزیع کاالهای اساسی ،به جمع مردم رفت
سیدابراهیم رئیســی دیروز صبح با حضور در میدان
عرضه گوشــت و مرغ در جنوب تهران و فروشگاههای
بازار
سطح شهر به مردم اطمینان داد اجازه نخواهد داد آنها
بابت اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها آسیب ببینند.
بهگزارش همشهری ،حضور در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشت
در جنوب تهران ،بازدید از یکی از فروشگاههای زنجیرهای مرکز شهر و
شرکت در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای دولت و سایر نهادها،
3برنامه سیدابراهیم رئیســی در روز جمعه بود .سیدجواد ساداتینژاد،
وزیر جهادکشاورزی رئیسجمهوری را در این بازدید همراهی میکرد.
در جریان این بازدید میدانی ،رئیسجمهوری از فرایند توزیع کاالهای
اساســی در تهران بازدید و از نزدیک با مردم حاضر در محلهای توزیع
کاالهای اساسی گفتوگو کرد و در جریان وضع توزیع کاالهای اساسی و
مشکالت آن قرار گرفت .رئیسجمهوری با حضور در میدان بهمن تهران و
در جریان بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ تأکید کرد :تا من زندهام
ی یارانهها آسیب
بههیچوجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنهساز 
ببینند .واکنشهای مردمی در فضای مجازی نشان میدهد حضور رئیسی
در جمع مردم پس از اصالح قیمت برخی اقالم خوراکی و کاالهای اساسی
آرامش نسبی را به مردم منتقل کرده است .طبق وعده مسئوالن ذیربط

دولتی ،انتظار میرود در روزهای آینده از صفهای طوالنی برای خرید
کاالها کاسته شود و بازارها آرام گیرد .از زمان شروع بهکار دولت سیزدهم،
سیدابراهیم رئیسی حضور فعال در بین مردم داشته و حتی بسیاری از
روزهای جمعه را هم به گفتوگو و دیدار با مردم اختصاص داده است.
رسيدگي دقيق به اعتراض ها

رئیسجمهوري عصر ديروز در جلسه ســتاد تنظیم بازار که با حضور
معاون اول ،وزرا و مســئوالن دســتگاههای ذیربط برگزار شد ،پس از
اســتماع آخرین گزارشها از نحوه اجرای طرح ملی مردمیســازی و
عادالنهکردن یارانهها از مسئوالن مربوط خواست که به درخواستهای
معترضان عدمدریافت یارانــه در کوتاهترین زمان ممکن و به شــکل
عادالنه و ضابطهمند ،رسیدگی کنند .رئیسجمهور بر ضرورت وجود
شــاخصهای عادالنه در تعیین دهکها برای دریافت یا عدمدریافت
یارانهها تاکید کرد و گفت :تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمیسازی
و توزیع عادالنه یارانهها ،برقراری عدالت اقتصادی بوده است ،لذا وزارت
رفاه ،کار و تعاون اجتماعی باید با همکاری سایر دستگاههای مربوط با
شاخصهای دقیق ،استحقاق افراد را احراز كنند و مراقب باشند در حق
کسی اجحاف نشود .رئیسجمهوري با اشــاره به کفایت حجم ذخایر

کاالهای اساسی به دســتگاههای متولی دستور داد نسبت به مدیریت
بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط اقدامات الزم را به عمل آورند تا از هرگونه
افزایش قیمت باالتر از قیمت مصوب جلوگیری شود .رئیسجمهوري از
وزیر جهادکشاورزی خواست تا با رصد و پایش دقیق بازار نسبت به رفع
برخی مشکالت موجود در زمینه کمبودها و نیازهای توزیع اقالم اساسی
مورد نیاز مردم به ویژه  ۴قلم کاالی اساسی یعنی روغن ،لبنیات ،مرغ و
تخممرغ تدابیر الزم اتخاذ شود.
کاال فراوان است

پیشتر ،در روز پنجشنبه هم جلسه ستاد تنظیم بازار در ۲نوبت صبح و
عصر به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شده بود و اعضا آخرین
وضعیت تامین ،توزیع و نظارت بر بازار را مورد بررسی قرار داده بودند .در
2جلسه یادشده ،حاضران بر لزوم فراوانی کاالهای اساسی در بازار و تامین
و توزیع مناسب اقالم مورد نیاز مردم تأکید و مقرر کردند تمهیدات الزم
برای توزیع گسترده اقالم مختلف نظیر مرغ ،تخممرغ و روغن اندیشیده
شود .در این جلســهها همچنین مقرر شد ساعت کاری میادین میوه و
ترهبار افزایش پیدا کند و در نوبت عصر روز جمعه نیز فعال باشند تا مردم
دغدغهای برای خرید و تامین نیازهای خانوار نداشته باشند.

تعیین ضوابط واردات خودرو تا پایان هفته

مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد ،انتظار میرود نخستین خودروهای خارجی تا قبل از تابستان وارد بازار شود
بازار خودرو در انتظار یک گشایش
اساسی است ،اگر همهچیز آنگونه
خودرو
کــه گفته میشــود پیــش برود،
میتوان امیدوار بود که این بازار با ورود رقبای خارجی
چابک و ارزنده در مسیر اصالح قرار گیرد .به گزارش
همشهری ،طبق وعده وزارت صنعت ،مصوبه واردات
خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شــد و جامعه
ضمن آگاهی از 5روشــی که برای واردات طراحی
شده ،پاسخ بسیاری از سؤاالت خود را خواهد گرفت؛
سؤاالتی که به تعرفه واردات ،نوع خودروهای وارداتی،
شــیوه خرید یا پیشخرید این خودروها و ...مربوط
میشود و هر یک بهتنهایی میتواند دستانداز بزرگی
در مسیر واردات خودروهای خارجی باشد؛ اما برخی
خبرهای تأیید نشده حاکی است احتماالً با اجرای
مصوبه واردات خودرو ،امکان واردات خودرو با حجم
موتور کمتر از 2500سیسی و ارزش 20تا 25هزار
دالر مهیــا خواهــد بود و ایــن یعنی بســیاری از
محصوالت و برندهای خارجی پرطرفــدار در بازار
خودرو ،امکان حضور مجدد در کشــور را خواهند
یافت.

وجود ندارد ،تراز ارزی هــم در وضعیت خوبی قرار
گرفته و فشاری بر منابع ارزی بهگونهای که برای نرخ
ارز مشکلساز شود ،وارد نیست؛ ازاینرو با توجه به
اینکه خأل عرضه 500هزار دستگاه خودرو در بازار
مشهود است ،اجرای مصوبه واردات خودرو میتواند
گامی در جهت اصالح و ساماندهی این بازار باشد.
چندوچون واردات

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اخیرا ً با اشاره به اینکه
مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد
شد ،گفته اســت :محدودیتی در واردات نخواهیم
داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه
خودروسازان داخلی ،بخش عمدهای از تقاضاي بازار
پاسخ داده خواهد شد .ضمن اینکه هماهنگیهای
الزم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود
و دولت نیز در این مورد نه واردکننده بلکه تسهیلگر
خواهد بود .نکتهای که سیدرضا فاطمیامین اعالم
کرد و به شکلگیری برخی حواشی برای این مصوبه
انجامید این بود که تمرکز بــر واردات خودروهای
اقتصادی است؛ زیرا در ســالهای پیش از ،۱۳۹۷

مسیر ناهموار واردات خودرو

از ســال  ۱۳۹۷و همزمان با متشــنج شدن فضای
اقتصاد و بــازار ارز ایران ،واردات خودرو به ســبب
بههمریختگی تــراز ارزی ممنــوع و بهتدریج این
ممنوعیت تا اردیبهشــت  ۱۴۰۱تمدید شــد؛ اما
همزمان بــا پایان یافتن مهلــت مصوبه دولت قبل
برای ممنوعیت واردات خودرو ،موضوع ازسرگیری
واردات این کاال در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز
و نشیب بسیار ،طرح آن به تصویب رسید .آنگونه که
وزیر صنعت میگوید هماکنون چند رویداد همزمان
در حال رخ دادن است و ضمن اینکه با اتمام اعتبار
مصوبه ممنوعیت واردات ،دیگر منعی برای واردات

عمدتاً خودروهای لوکس و گرانقیمت وارد میشد
که فقط قشر خاصی از آن بهره میبردند؛ اما در این
مصوبه تمرکز بر این است که خودروهای اقتصادی
برای استفاده عموم وارد شــود .حاشیهسازی این
اظهارنظر ازاینجهت بود کــه وزیر صنعت در ادامه
سخنانش اعالم کرد« :خودروهای تولیدی داخلی
که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند ،عمدتاً
از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آنها
متوقف شود؛ زیرا عالوه بر اینکه بر مبنای پلتفرمهای
قدیمی هستند و کیفیت مناسبی ندارند ،مردم نیز
از این وضع ناراضی هســتند» .ایــن گفته در میان
ذینفعان ممنوعیت واردات خودرو به این شــیوه
تفسیر شد که ارزش خودروهای وارداتی باید مانند
خودروهای اقتصادی کشــور نظیر خانواده پراید و
تیبا و برخی محصوالت خانواده ســمند و پژو باشد
که عمدتاً در محــدوده قیمتی 200تا 300میلیون
تومان و 6تا 10هزار دالر قــرار دارند؛ این در حالی
است که تولید محصوالت همکالس با این خودروها
مرسوم نیست و حتی درصورت موجود بودن چنین
خودروهایی نیز با احتســاب تعرفه 100درصدی

چه خودروهایي میتواند وارد شود؟

مکث

فعاالن بازار خودرو معتقدند درصورتیکه مانع تعرفه و عوارض از مسیر واردات خودرو حذف شود،
با فرض دالر 30هزار تومانی میتوان خودروهای مقبول و مطلوبی از برندهای هیوندایی ،سوزوکی،
تویوتا ،رنو و تاتا وارد کرد که قیمت آنها در بازارهای جهانی 13تا 18هزار دالر اســت .بر این مبنا،
خودروی شهری شورلت اسپارک با قیمت 13هزار دالر معادل 390میلیون تومان و میتسوبیشی
میراژ با قیمت 14هزار دالر معادل 420میلیون تومان میتواند وارد شــود .همچنین خودروهای
سدان نظیر نیسان ورسا ،هیوندای اکسنت ،شورلت سونیک و تویوتا یاریس با ارزش 15هزار دالر
معادل 450میلیون تومان امکان واردات را خواهند داشت ضمن اینکه خودروهای هاچبک ساب
کامپکت مانند کیا ریو و هوندا فیت هم با قیمت 16هزار دالر معادل 480میلیون تومان میتوانند
جزو کاندیداهای ورود به ایران باشند .حتی خودرویي نظیر هیوندای ونیو بهعنوان یک کراساوور
کامپکت هم با قیمت17.4هزار دالر معادل520میلیون تومان میتواند بهعنوان یک رقیب جدی برای
خودروهای داخلی وارد بازار شود؛ البته مشروط بر اینکه با ابزار تعرفه و عوارض ،قیمت تمامشده این
خودروها به حداقل 2برابر ارزش دالری آنها نرسد.

واردات خودرو امکان تأمین آنها با قیمت اقتصادی
مدنظر بازار وجود نخواهد داشت .مهدی دادفر ،دبیر
انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه واردات
خودرو گفته اســت :در این مصوبه همچنان قوانین
تعرفهای ،عوارض و اســتانداردهای واردات خودرو
حاکم بوده و تغییری در این رابطه انجام نشده است.
اگر این موضوع صحت داشته باشد ،میتوان گفت
مصوبه واردات خودرو در بهترین حالت میتواند بازار
خودروهای میلیاردی را کمی روبهراه کند و گشایشی
برای بازار خودروهای اقتصادی نخواهد داشت.
خودروهای وارداتی کی میرسد؟

فعاالن حوزه واردات خودرو معتقدند طبق تجارب
گذشــته ،احتماالً مصوبه واردات خــودرو تا اواخر
تابستان به بار مینشیند و نخســتین خودروهای
وارداتی در شــهریورماه وارد بازار خواهند شــد .به
گزارش همشــهری ،تا زمانی کــه جزئیات مصوبه
از سوی وزارت صنعت منتشر نشــود ،نمیتوان در
مورد آن قضاوت کرد؛ اما در شــرایط فعلی در بازار
آزاد محدوده قیمتی خودروهایي نظیر پراید 6هزار
دالر ،تیبا 6.3هزار دالر ،ساینا 7.8هزار دالر ،کوئیک
7.5هزار دالر ،پارس ،شاهین و سورن حدود 13هزار
دالر و محدوده قیمتــی خودروهای اتوماتیک رایج
داخلی نظیر تنــدر  ۹۰پالس ،تارا ،پــژو  ۲۰۷و دنا
حدود 15تا 20هزار دالر اســت که اگر قرار باشــد
شــرایط تعرفهای قبلی پایدار بمانــد ،تقریباً هیچ
خودروی وارداتی نمیتواند ازنظر قیمتی با آنها رقابت
کند مگر اینکه در 5روشی که وزیر صنعت میگوید
در مصوبه واردات خودرو مدنظر قرار گرفته ،شرایطی
ایجاد شود که خودروهای اقتصادی خارجی با مسیر
سبز و با معافیت گمرکی وارد شــوند که البته این
مورد نیز میتواند به ایجاد رانت ،بازار سیاه و تبعیض
منجر شود.

علی صالحآبادی ،رئیسکل بانک مرکزی درباره تورم حاصل از
اصالح سیاست ارز ترجیحی میگوید :تورم ایجاد شده بخشی
از ناحیه تقاضا و بخشی از ناحیه عرضه اســت .تورم حاصل از
ناحیه عرضه براساس محاسبات انجام شــده ۱۰درصد است.
بهگفته او ،البتــه یارانه حمایتی واریزی تورم ناشــی از اصالح
قیمتها را تا حد زیادی جبران میکند .بهگفته رئیسکل بانک
مرکزی ،دولت برای تامین مبالغ یارانههای پرداختی نقدینگی
خلق نکرده بلکه یارانههای واریزی از محل وجوه دولت و درآمد
سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شده است .براساس قانون
بودجه امسال،بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع
مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه
یک درصد جمع مصارف جدول تبصره ( )۱۴را بهصورت تنخواه
در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد ،این تنخواه
باید حداکثر تا 2ماه پس از دریافت تسویه شود و شرط استفاده
مجدد از این تنخواه ،تسویه تنخواه قبلی است.
کمتر از 10درصد

محمد رضا فرزین ،رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز
که این روزها در نشستهای اقتصادی دولت درباره هدفمندی
یارانهها هم حضور فعال دارد ،اعالم کرد :براساس مطالعه 4مرکز
پژوهشی ،تورم ناشی از طرح اصالح یارانهها کمتر از ۱۰درصد
خواهد بود .فرزین ادامه داد4 :مرکز پژوهشــی شــامل بانک
مرکزی ،وزارت اقتصاد ،مرکز آمار و مؤسسه پژوهش برنامهریزی
اعالم کردهاند اثــر تورمی طرح اصــاح یارانهها زیر ۱۰درصد
خواهد بود ،حتی برخی گفتهاند 7.8درصد و برخی 8.1درصد
اعالم کردهاند .فرزین در مورد اینکه آیا طرح کمک معیشــتی
ال ارز ۴۲۰۰تومانی
نقدینگی ایجاد میکند؟ توضیح داد :دولت قب 
به مردم میداد اکنون میگوید در سامانه نیما به فروش برسد و
تفاوت آن را بهعنوان کمک معیشتی بپردازد بنابراین نقدینگی
جدید ایجاد نمیکند اما اگر قــدرت خرید دهکهای پایین را
اضافه کند ممکن است مقداری تورم ایجاد شود.
او که در دولــت محمود احمدینژاد مســئولیت اجرای قانون
هدفمندی یارانهها را در مقام رئیس ســتاد تحول اقتصادی بر
عهده داشت ،تأکید کرد :اگر تورم ۴۰درصدی را درنظر بگیریم
مجموع هزینه خانوارهای روســتایی بهطور میانگین در سال
۱۲میلیون تومان است که یارانه آنها ۶۰درصد هزینه خانوار را
جبران میکند و دهکهای پایین از یارانهها بهرهمندی بیشتری
خواهند داشت.
مهار تورم؛ هدف دولت

هفته گذشته هم مســعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه معیشتی به تزریق
نقدینگی و افزایش نرخ تــورم منجر میشــود ،تأکید کرد :از
شهریور ماه سال گذشته تاکنون قیمت کاالهای اساسی  ۶۰تا
۸۰درصد افزایش یافته ،اما دولت میخواهد اثر این افزایش را
کاهش دهد و از طرفی این موضوع تورم را هم مدیریت میکند.
باید با تورم مقابله کرد تا قدرت خرید مــردم باال برود .او افزود:
میخواهیم یاران ه را به حلقه آخر زنجیــره بدهیم .البته برخی
اقتصاددانان میگویند اگر به مردم پول نقد بدهید تقاضا افزایش
مییابد .درحالیکه دولت در سالهای قبل با دالر ۴۲۰۰تومانی
پول بازار را جمع میکرد االن با دالر نیمایی ۲۴هزار تومانی آن
را جمعآوری میکند.
4200تورمساز بود

پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی هم میگوید :بهطور
مشخص بانک مرکزی بعضا برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما
و به نرخ نیمایی ارز خریداری کرده و در نتیجه این امر به افزایش
پایه پولی و نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر شده و به
نوعی مالیات تورمی را بر هموطنان تحمیل کرده است .قربانی
تأکید کرد :جهتگیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز
۴۲۰۰تومانی تورم کاهش یابد ،قاچاق ،صدمه به تولید و غیره
حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامهها قرار گیرد و
یارانهها بهصورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود.

