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 دو گزینه مهم برای جایگزینی ارز 
4200 تومانی در دســتور کار اســت، 
اعطای کارت اعتباری یا افزایش یارانه 
نقدی. بایــد دید کدام یــک می تواند 
جایگزینی برای ارز 4200 تومانی باشد.

دالر جهانگیری در سال های گذشته 
بسیار حاشیه ساز بوده است. تخصیص 
ارز 4200 تومانــی بــه واردات کاال در 
سال ۹۷ توسط اســحاق جهانگیری 
معاون اول حســن روحانی اعالم شد و 
از همان روز ارز 4200 تومانی به عنوان 
دالر جهانگیری معروف شد اما این اتفاق 
واکنش گسترده کارشناسان و منتقدان 
زیــادی را برانگیخــت. منتقدانی که 
می گفتند با توجه به فاصله زیاد قیمت 
دالر بــازار آزاد و دالر جهانگیــری، ارز 
4200 تومانی منشا فســاد می شود و 
همین اتفاق هم رخ داد. حاال اما دولت 
سیزدهم در شرایطی که بدترین شرایط 

اقتصادی کشــور را تحویــل گرفته و 
امیدها به احیای برجام کمرنگ شــده 
اســت، زمزمه های حــذف ارز 4200 
تومانی را سر داده است. با این حال این 
نگرانی وجود دارد که با حذف یکباره ارز 
4200 تومانی انتظارات تورمی افزایش 
داشته و قیمت ها دوباره شوک جدیدی 
را تجربه کنند. آن هم درســت زمانی 
که تــورم ایران رکوردهــای پی درپی 

می شکند.
زمزمههایحذفدالریارانهای

زمزمههای حذف دالر 4300 تومانی 
در شرایطی باال گرفته است که امیدها 
به احیای برجام کمتر از همیشه است 
و طرف های مذاکره از احتمال طراحی 
پلن بی برای مواجهه با ایران و افزایش 
تحریم ها می گویند.در این شرایط دولت 
هم سیاستهای خود را با فرض لغو نشدن 
تحریم ها چیده است و نه تنها بنا به گفته 
محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس 
جمهور موضوع تهاتر نفــت با کاال در 

دستور کار وزارتخانه های متعدد قرار 
گرفته اســت که حاال ابراهیم رییسی، 
رییس جمهور می گوید که حاضر است 
خود را قربانی کند و با سیاســت های 
محبوبیت زدا جراحی اقتصادی را انجام 
دهد. جراحی اقتصادی کــه به زعم او 
احتماال حذف یارانه های پنهان و حذف 
دالر 4200 تومانی اســت.در این میان 

حــذف دالر 4200 تومانی از ســمت 
صنوف مختلف واکنش های متفاوتی 
داشته است. بسیاری از آنها می گویند 
که حذف دالر 4200 تومانی به صورت 
یکباره باعث افزایش انتظارات تورمی 
در جامعه می شود و باعث جهش تورم 
می شود آن هم در شرایطی که ایران در 
حال حاضر یکی از پنج کشــور پرتورم 
جهان اســت.در مقابل برخی دیگر از 
کارشناسان اقتصاد و فعاالن اقتصادی با 
حذف ارز 4200 تومانی موافق هستند.

محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق 
ایران به »توســعه ایرانی« می گوید که 
دالر 4200 تومانی یکی از اشتباه ترین 
سیاستهای دولت حسن روحانی بود و نه 
تنها موجب فساد گسترده شد که باعث 
خروج یارانه ارزی تحت عنوان قاچاق یا 
صادرات معکوس کاال از کشور شد. آن 
هم در حالی که شرایط اقتصادی ایران 

در بدترین وضعیت خود به سر می برد.
جایگزینارز4200تومانیچیست؟

برنامه ریزی برای حذف ارز 4200 
تومانی در حالی ر دستور کار قرار دارد که 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری، 
رییســی وعده افزایش یارانه برای پنج 
دهک را داده بــود. به این ترتیب به نظر 
می رســد منبعی که برای افزایش رقم 
یارانه های دهک های پایین درآمدی در 
نظر گرفته شده ست قرار است از همین 
محل تامین شود .  وزیر امور اقتصادی و 
دارایی پیش از این صریحا مخالفت خود 
با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی را 
اعالم کرده و در این مسیر وزیر تعاون، 

کار ور فاه اجتماعی نیز همراه اوست. 
احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و 
دارایی با اشــاره به هزینه هایی که ارز 
4200 تومانــی بر فعــاالن اقتصادی 
تحمیل می کند، گفته بود: مدت هاست 
موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح 
است اما اجرایی نمی شــود و این روند 

باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد 
بود بلکه باید هدایت گر مســیر توسعه 
باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به 
جیب فعاالن اقتصادی هزینه بسیاری را 
تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش 
می دهد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی هم در خصوص رویکرد مجلس 
در مقابــل ارز 4200 گفــت: ترجیح 
مجلس بر تخصیص مابه تفــاوت ارز 
4200 تومانــی و آزاد به صورت کارت 
اعتباری به مصرف کننده است. در این 
روش، راه قاچاق معکــوس اقالمی که 

قیمت پایین تری دارند، بسته می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز 
در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس 
گفته بود که ما حــذف ارز ترجیحی را 
دنبال می کنیم. محسن رضایی البته 
خبر از اتفاقی خوش برای برخی اقشار 
نیز داده است. خبری که از نظر بسیاری 
از کارشناسان بر اعطای کارت اعتباری 

به بخشی از جامعه داللت دارد. 
 به این ترتیب به نظر می رســد دو 
گزینه برای جایگزینی ارز 4200 تومانی 
مشخص شده اســت، اول تخصیص 
کارت اعتباری به دهک های کم درامد 
و دیگری افزایش یارانه نقدی برای پنج 
دهک کم درآمد جامعه.اخبار رســیده 
حکایت از آن دارد که گزینه اول از اقبال 
باالتری در میان مقامات مســئول در 
دولت سیزدهم برخوردار است.  طبق 
آخرین گزارش های رســیده موضوع 
حذف ارز 4200 تومانی در نشســت 
سران ســه قوه مورد تایید قرار گرفته و 
به زودی تصمیم نهایی در این خصوص 
اعالم می شــود. آذر، ماهی اســت که 
تکلیف ارز 4200 تومانی روشن خواهد 
شد. البته فرشــاد مومنی، کارشناس 
اقتصادی معتقد است این اقدام زمینه 
را برای رشد شدید قیمت اقالم موجود 

در سفره ایرانی مهیا می کند چرا که ارز 
4200 تومانی به اقالمی واسطه ای تعلق 
می گیرد، اقالمی که قیمت آنها در قیمت 
نهایی مواد پروتئینی نظیر گوشت و مرغ 
و ... موثر اســت . در این شرایط به نظر 
می رسد موج تورمی تازه ای به واسطه 
حذف ارز 4200 تومانی از اقالمی خاص 
در راه باشد. این مساله در شرایطی که 
تورم باالتــر از چهل درصد قــرار دارد، 
فشار را بر ســفره خانوار ایرانی افزایش 
خواهد داد .  به نظر می رســد با توجه به 
میزان ارزی که با قیمت 4200 تومانی 
تخصیص داه می شــود، دولت نسبت 
به حذف آن مصر باشد اما در این میان 
هشدار کارشناسان در خصوص تبعات 
خطرناک اجتماعی این اقدام اقتصادی 
باید شنیده شود. گفته می شد بودجه 
ســال آینده بر مبنای نبود ارز 4200 
تومانی تدوین می شود. به این ترتیب آیا 
جهش قیمت ها در بازار اقالم خوراکی 
در عین صرفه جویــی ارزی دولت در 

راه است؟

جایگزینیارانهارزیچیست؟

بازی خطرناک با ارز ۴٢٠٠ تومانی 
محسنجاللپور،رئیس

سابقاتاقایرانبه»توسعه
ایرانی«میگویدکهدالر

4200تومانییکیاز
اشتباهترینسیاستهای
دولتحسنروحانیبود
ونهتنهاموجبفساد

گستردهشدکهباعثخروج
یارانهارزیتحتعنوان

قاچاقیاصادراتمعکوس
کاالازکشورشد.آنهمدر
حالیکهشرایطاقتصادی
ایراندربدترینوضعیت

خودبهسرمیبرد

طبقآخرینگزارشهای
رسیدهموضوعحذفارز
4200تومانیدرنشست
سرانسهقوهموردتایید

قرارگرفتهوبهزودی
تصمیمنهاییدراین

خصوصاعالممیشود.آذر،
ماهیاستکهتکلیفارز

4200تومانیروشنخواهد
شد

خبر

محسنی اژه ای در نشستی با مسئوالن سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مســئوالن 
سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی 
را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب االجلی 
دو هفته ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین 

کرد. 
به گزارش »توســعه ایرانی« به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضاییه، غالمحسین محسنی اژه ای 
صبح جمعه ۱4 ابان ماه در بازدیدی 3 ساعته از 
انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در 
تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکالت این 
مجموعه قرار گرفت و از مسئوالن سازمان اموال 
تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت 
از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی 

سامان دهند. 

رئیس قوه قضاییه با بیان این که »همه ما در 
قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مســئولیت 
داریم« اظهار داشــت: وضعیت انبارهای اموال 
تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً 
به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه 

هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
محسنی اژه ای با اشاره به مشکالت قانون فعلی 
نیز متذکر شــد: االن در قانون برخی اجناس که 
وارداتی هستند و حکم شرعی می خواهند، بعد از 
صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید 
تضمین داده شــود که باید حتما صادرات انجام 
دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱0 برابر ارزش 
کاالست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی آید آن 

را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره بــه گالیه های 

مسئوالن و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای 
نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالها، 
تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق 

العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
محسنی اژه ای با اشاره به اظهارات مسئوالن 
سازمان اموال تملیکی برای بالتکلیفی دو هزار 
پرونده در ســازمان تعزیرات حکومتی و لزوم 
صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی 
کاالها، به مســئوالن تعزیرات و حوزه ریاست 
قوه قضاییه دســتور داد این موضوع را با فوریت 
پیگیری کنند. رئیس قوه قضاییه از مســئوالن 
ســازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو 
هفته از همین امروز، نحوه ســاماندهی فعالیت 
این سازمان و تعیین تکلیف کاالهای موجود در 
انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات 

خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و 
اصالحات ساختارها و روش ها ارائه دهند.

محســنی اژه ای با تأکید بر ایــن که ممکن 
است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید 
موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا 
قوانین جامع تر شود، اما در عین حال متذکر شد 
که با همین قوانین فعلی هم می شود بهتر از روند 

موجود عمل کرد. 
وی نحوه نگهداری کاالها در انبارهای سازمان 
اموال تملیکی را غیر اســتاندارد خواند و با بیان 
این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از 30 

سال فعالیت از ســال ۷0 تاکنون رضایت بخش 
نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل 
سامانه های الزم برای ثبت و نگهداری کاالهای 

قاچاق و توقیفی ابراز گالیه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختالف سازمان 
اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق 
کاالهای توقیفی دپو شــده در انبارها که ناشی 
از عدم ثبت کاال و کالســه آن در سامانه سازمان 
تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که 
این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید 
در نشست مسئوالن دو سازمان حل و فصل شود.

اژهایوضعیتانبارهایاموالتملیکیراناگوارتوصیفکرد؛

تعیینضرباالجلدوهفتهای
برایساماندهیانبارهاوکاالهایدپوشده

مریمشکرانی

خبر اقتصادی

ایرانیها،فقیرترینمردم
حوزهخلیجفارس

اصالحاتنیوز- مردم ایران با میانگین ثروت 
سرانه 2224۹ دالر دارای کمترین میزان ثروت در 

منطقه خلیج فارس هستند.
 بر اساس گزارش ثروت جهانی سال 202۱ که 
توسط بانک سوئیس اعتبارسنجی می شود، مردم 
قطر با متوســط ســرانه ثروت ۱4۶۷30 دالر، در 
رتبه اول ثروتمندترین مردم منطقه خلیج فارس 

قرار دارند.
    

میزانسهمیهبنزینجبرانی
10لیتراعالمشد

شانا-وزیر نفت 
گفــت: در پایان آبان 
ماه ۷0 لیتــر بنزین 
بــه کارت ســوخت 
خودروهای شخصی 

واریز می شود.
 جواد اوجی در حاشیه اجالس مجازی اوپک 
پالس گفت: در پایان آبان مــاه ۷0 لیتر بنزین به 
کارت سوخت خودروهای شخصی واریز می شود 
که پیش از این ســهمیه عادی آن ها ۶0 لیتر بوده 

است.
وی اضافه کرد: سهمیه موتورسیکلت ها هم در 

این ماه از 2۶ لیتر به 30 لیتر افزایش می یابد.
چندی پیش در پی هک سامانه سوخت کشور 
برای چند روز این سامانه قطع بود و سوخت با نرخ 

آزاد عرضه شد.
    

اعالمسهممسکنازهزینه
خانوارهایایرانی 

ایسنا- از کل هزینه خانوارهای شهری بیش از 
42.۸ و روستایی 23.۱ درصد به مسکن اختصاص 

دارد.
بررسی گزارشی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع 
درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی نشان از 
روند افزایشی هزینه مسکن به ویژه در چهار سال 

گذشته دارد.
این در حالی اســت که در فاصله ســال های 
۱3۹3 تا ۱3۹۹، متوســط هزینه خالص خانوار 
شــهری  از 23.4 میلیون تومان  به ۶2.۱ میلیون 
تومان افزایش یافته است که از این ارقام متوسط 
هزینه خوراکی  از ۵.۸ میلیــون به ۱۶.۱ میلیون 

افزایش دارد.
بر این اساس ســهم هزینه های غیر خوراکی از 
متوسط ۱۷.۶ میلیون به بیش  از 4۶ میلیون تومان 

رشد داشته است.
    

رئیسکانونصنایعغذایایران:
نیازمندواردات7/5میلیونتن
گندمدرسالجاریهستیم

ایلنا-رئیس کانون صنایع غذای ایران خاطر 
نشان کرد: در ســال های اخیر ما گندم خریداری و 
ذخیره نمی کردیم اما شرایط کنونی ما به گونه ای 
اســت که باید وارد مذاکره با هر کشوری که مازاد 

تولید دارد بشویم.
محمدرضا مرتضوی گفت: 2 عامل خشکسالی 
و مصرف گندم در سایر بخش های صنایع مانند از 
جمله خوراک دام و واحدهای پرورش طیور، باعث 
شــد که میزان تولید گندم به حدود ۵ میلیون تن 

برسد.
این فعال اقتصادی با اشاره به ذخیره 3 میلیون 
تنی گندم در کشور، بیان کرد: ذخیره گندم را باید 
حفظ کنیم البته این رقم باید در ســال هایی که با 

کمبود مواجه هستیم به ۵ میلیون تن برسد.
    

اعالمقیمتمصوب
برنجوارداتی

خبرانالیــن-
حجت براتعلی گفت: 
از ســه ماه قبل ۱۵0 
هزار تن برنــج با نرخ 
مصوب آغاز شــد که 
۱20 هــزار تــن آن 

جذب شــده و فروش 30 هزار تن دیگر همچنان 
ادامه دارد.

مدیرکل دفتــر هماهنگی توزیــع و فروش 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفــت: 30 هزار 
تن برنج خارجی شــامل برنج هنــدی با قیمت 
هر کیلو ۱۸ هزار و ۵00 تومان، برنج پاکســتانی 
با نرخ هــر کیلو 20 هــزار و ۵00 تومــان و برنج 
تایلندی با نرخ هر کیلو ۱2 هــزار و ۵00 تومان از 
طریق شــبکه های توزیع سراسری از جمله همه 
فروشــگاه های زنجیره ای، تعاونی های سراسری 
شهری و روستایی و همچنین از طریق ستاد تنظیم 

بازار استان ها توزیع می شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: امروز 
ما در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 دهه 
اخیر هستیم. اگر از این مراحل تورم ۵0 یا ۶0 درصدی 
عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت 

می شود و می تواند به یک ابرتورم منجر شود.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایلنا در مورد الزامات 
رشد اقتصادی کشور در وضعیت کنونی و تاثیر مذاکرات 
سیاســی بر آن اظهار کرد: بخش بزرگی از شرایط فعلی 
اقتصادی ما که به گواه همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر 
دیپلماسی و روابط سیاسی اســت. طرف مقابل جنگ 
سیاســی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنه 
اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش یا واکنش سیاسی در 

تعیین آینده اقتصادی ما موثر است.
حریری تصریح کرد: در کنار تالش برای رفع تحریم ها 
باید تالش کنیم تــا اثر تحریم ها بر اقتصاد کشــور را به 
حداقل برسانیم. برای اینکار باید تجارت های دوجانبه 
خود را به خصوص با کشــورهای همسایه و کشورهایی 
می توانیم آنها را برای مبادله با وجــود تحریم ها راضی 

کنیم، توسعه دهیم و بتوانیم توافق های تجارت  دوجانبه 
ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشــت که ۹0 
درصد از صادرات و واردات ما با حدود ۷ کشــور اســت، 
باید سعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته 

باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع مهــار تورم گفت: هر 

تصمیمی در کشور گرفته می شــود باید عواقب آن را از 
جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، در واقع این 
موضوع باید اولین مسئله ای باشد که برای هر تصمیمی 
به آن توجه می شود. هر سیاستی که منجر به افزایش تورم 
شود باید حذف شود و یا اثر تورمی آن خنثی شود. تورم 
امروز ما در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 
دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵0  یا ۶0 درصدی 
عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت 
می شود و می تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه 
سیاست ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر 

به افزایش نرخ تورم می شود یا خیر.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: 
تورم و تحریم امروز دو مســئله اصلی اقتصاد ما هستند 

که باید همیشــه آنها را در نظر داشــته باشیم که با چه 
روشــی اثر آنها را خنثی کنیم.وی در ادامه خاطرنشان 
ساخت: تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید 
در حوزه های سیاست گذاری های عمومی و همچنین 
سیاســت گذاری های پولی و مالی باید به آن توجه شود 
. باید از متخصصین بــا دیدگاه هــای مختلف اقتصاد 
سیاسی استفاده شــود، یعنی نباید حلقه را در استفاده 
از این متخصصان تنگ کرد. کسانی که سابقه مدیریت 
آنها سیاست های ضدتورمی اســت برای مثال به آقای 
طیب نیا گفته می شــد »طبیب تورم«. در زمان ایشان 
ما از یک تورم 4۷ یا 4۸ درصدی که مربوط به دوره آخر 
آقای احمدی نژاد بود، در 4 ساله اول دولت آقای روحانی 
که طیب نیا وزیر اقتصاد بود توانستیم تورم را به ۱۱ تا ۱2 
درصد برسانیم. تجربه این کار و افراد مورد نیاز وجود دارند. 
نمی گوییم که این افراد االن روی کار بیایند اما باالخره 
سرمایه های فکری کشور هســتند و باید از آنها مشاوره 
گرفت. نه فقط آقای طیب نیا بلکه افراد زیادی وجود دارد 

که در این مورد صاحب نظر هستند.

رئیساتاقایرانوچین:

درخطرناکتریننقطهتاریخیتورمدر40سالاخیرهستیم


