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 معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: اگر رئیس جمهوری می خواهد 
پشت پرده  گرانی ها را دریابد کافی است 
نگاهی به عملکرد وزرای خود و بودجه  
تورم زای سال جاری بیندازد تا متوجه 
شود چرا رشد قیمت ها متوقف نمی شود. 
در روزهای اخیر رئیس دولت سیزدهم 
درباره لزوم شناسایی پشت پرده گرانی ها 
سخنانی را مطرح کرده و در همین زمینه 
وزیر صمت و معــاون وی درباره لزوم 
بازگشت و تعدیل قیمت ها مطالبی را 
بیان کرده اند که با واکنش های فراوانی 
از سوی مردم، کارشناسان اقتصادی و 

... مواجه شده است. 
بــه گــزارش »توســعه ایرانی« 
در زمســتان 1400 و هنگام انتشــار 
بودجه 1401 و در جریان بررســی آن 
در مجلس شورای اسالمی، کارشناسان 
اقتصادی بارها و بارها نسبت به مسائل 
جاری اقتصاد، انقباضی نبودن بودجه 
ســال جاری و تورم زا بودن آن،  ســیر 
صعودی نقدینگی، تبعــات حذف ارز 
4200 تومانی بر معیشــت مردم و ... 
هشدار دادند؛ اما متاسفانه کمتر توجهی 

به این هشدار ها شد. 
اکنون و در نخستین ماه سال، مردم 
شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت ها 
در بازار هستند و تاکنون دولت نتوانسته 
نسبت به معرفی برنامه ای مدون برای 
کاهش آثار تــورم بر زندگــی مردم، 
چگونگی جبران حذف ارز 4200 تومانی 
بر سبد معیشــت، ممانعت از افزایش 
قیمت انواع کاال در بازار و ... اقدام کند و 
همین موضوع سبب بروز نگرانی های 
فراوانی در میــان دهک های کم درآمد 
و ضعیف جامعه شده است زیرا سفره و 
سبد معیشت این عده روز به روز کوچکتر 
می شود و هیچ مسئولی نمی تواند خیال 

آنها را از آینده نامشخص، آسوده کند. 
همان طور که ذکر شد، سید ابراهیم 

رئیسی، رئیس جمهور در روزهای اخیر 
نسبت به لزوم شناســایی پشت پرده 
گرانی ها تاکید کرد و همچنین از نقش 
دولت دوازدهم در سیر فزاینده تورم در 

دولت فعلی سخن گفت. 
در تازه ترین اتفاق وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرده است: شرکت های 
بزرگ ماننــد صنایع خودروســازی، 
معدنی و غذایی باید فرآیندشان را اصالح 
کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت 

دهند. معاون وزیر صمت نیز پیش از این 
دستوری را برای بازگشت قیمت ها به 
پیش از سال 1401 صادر کرد و تاکید 
داشت باید یک روزه چنین اتفاقی رخ 
دهد. این در حالی است که بازار توجهی 

به این دستورات نشان نداده است. 
پشت پرده گرانی ها چیست؟

علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت 
مدرس و اقتصاددان درباره ســخنان 
رئیس دولت ســیزدهم اظهــار کرد: 
بنده فکر نمی کنم هیچ  چیزی پشــت 
پرده گرانی ها باشد بجز سیاست های 
دولت ســیزدهم و عملکــرد آنها، زیرا 
سیاست هایی که تاکنون اعمال شده، 
تورم زا بوده اســت. باید توجه داشــت 
تورم شــامل افزایش قیمت ها نسبت 
به سال گذشته می شــود و گویا آقای 
رئیس جمهور توجه ندارد که عملکرد 
دولت وی و همچنین بودجه سال 1401 
و سیاست های دولتمردان نتیجه تورم 
امروز است. دولت سیزدهم باید توجه 

داشته باشد شرایط فعلی ربطی آنچنانی 
به دولت های گذشته ندارد. 

وی ادامه داد: اگر توجه کنند قیمت ها 
به صورت سرســام آور در حال افزایش 
است و هیچ سیاســت و برنامه مدون و 
مشــخصی برای کنترل نرخ ها وجود 
ندارد، بنده فکــر نمی کنم غیر از دولت 
سیزدهم، مسئول دیگری برای افزایش 

تورم و گرانی های اخیر باشد. 
چرایی افزایش نرخ تورم و نقش 

دولت قبل در این مساله 
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا 
واقعا در نیمه نخست سال 1400 تورم به 
60 درصد رسید و تبعات عملکرد دولت 
دوازدهم همچنان در شرایط اقتصادی 
کشور تاثیرگذار است یا عوامل دیگری 
همچــون فشــارها و محدودیت های 
بین المللی و تحریم را می توان در افزایش 
نرخ تورم موثر دانست، گفت: گرانی های 
اخیر به مواردی مانند ادامه تحریم ها، 
مدیریت ناتوان در بدنــه دولت و وزرا، 

کســری بودجه، افزایــش نقدینگی، 
افزایش قیمت کاالهای واســطه ای و 

افزایش تورم جهانی برمی گردد.
وی در توضیح این مطلب افزود: به 
نظر بنده کسی که چنین نظری را مطرح 
می کند از علم اقتصــاد اطالع دقیقی 
ندارد زیرا علم اقتصاد دارای چارچوب و 
مشخصاتی است و برای کنترل قیمت ها 
و غلبه بر مشکل باید این قواعد و قوانین 

را رعایت کرد. 
 وی ادامــه داد: ایــن دولت فرصت 
همراهی مجلس و قوه قضاییه را داراست 
و انتظار می رود با همراهی و همکاری 
همه مسئوالن که در شرایط فعلی همسو 

هستند، مشکل برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد:  افزایــش 
سرســام آور قیمت ها موجــب از بین 
رفتــن زندگی مردم خواهد شــد. این 
مساله کیفیت زندگی مردم و رفاه طبقه 

متوسط را نشانه رفته است. 
چرایی گرانی های اخیر

ایــن تحلیلگر مســائل اقتصادی 
تاکید کرد: دالیــل گرانی های اخیر را 

می توان شــامل مــواردی مانند ادامه 
تحریم ها، مدیریت ناتوان در بدنه دولت 
و وزرا، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، 
افزایش قیمت کاالهای واســطه ای و 
تاحدودی تورم جهانی دانست؛ اما باید 
توجه داشت مدیریت اقتصادی کشور 
و دولت باید خــود را در برابر این موارد 
مصون سازد تا بتواند وضعیت موجود 
را کنترل کند. با توجه به همراهی تمام 
ارکان نظام، اگر دولت نتواند این کار را 
انجام دهد حتم بدانید دولت سیزدهم 
در مورد اداره آینده کشور با مشکالت 

جدی مواجه خواهد شد. 
 با دستور، مشکالت اقتصادی 

حل نمی شود 
در ســال های اخیر شــاهد صدور 
دستورهای مختلف برای کنترل بازارها 
و کاهــش قیمت ها در بازار مســکن و 
خودرو بوده ایم که نتیجه ای نداشته و به 

عبارت بهتر به شکست انجامیده است.
 قنبری در پاســخ به این پرســش 
که آیا اقتصاد دســتورپذیر اســت یا 
خیر، گفت: اقتصاد علم اســت و باید با 
آن عالمانه برخورد کــرد و باید توجه 
داشت با دستور مشکلی حل نمی شود 
و وزرا و معاونان دولت ســیزدهم هیچ 
کدام عالمانه و در چارچوب علم اقتصاد 
حرکت نمی کنند و باید بدانند به صورت 
دستوری و اینکه چنین و چنان بشود و 
هرکس مسئولیت خود را فراموش کند، 
مشکلی حل نخواهد شد زیرا مسئول 
اعمال سیاســت های پولی و مالی در 
اصل به وضعیت تورم امــروز دامن زده 
و همچنین چگونگی تعامــل با دنیا بر 

مشکالت افزوده است. 
وی تاکید کــرد: به اعتقــاد بنده، 
دولت باید بتواند با کشورهای همسایه 
و جهــان تعامل ســازنده ایجاد کند، 
همچنین بتواند سیاســت های مالی 
و پولی متناسب با شــرایط اقتصادی 
کشور را اتخاذ کند، به صورت هماهنگ 
از حضور افراد توانمند اســتفاده کند، 
همچنین از اتهام به دیگران پرهیز کرده 
و خود را مسئول وضعیت موجود بداند. 
دولت باید بداند مردم متوجه اند اقتصاد 
دارای چارچوب علمی است و با توجه 
به این چارچوب نسبت به حل و فصل 
مشکالت اقدام شود نه با دستور چراکه 

اقتصاد دستور بردار نیست. 

واکنش یک کارشناس به دستور شناسایی پشت پرده گرانی ها: 

تیم اقتصادی دولت مسئول تورم امروز است

گرانی های اخیر به مواردی 
مانند ادامه تحریم ها، 

مدیریت ناتوان در بدنه 
دولت و وزرا، کسری بودجه، 
افزایش نقدینگی، افزایش 
قیمت کاالهای واسطه ای 

و افزایش تورم جهانی 
برمی گردد

علی قنبری در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: اقتصاد 

علم است و باید با آن عالمانه 
برخورد کرد و توجه داشت 

با دستور مشکلی حل 
نمی شود. وزرا و معاونان 

دولت سیزدهم باید بدانند 
به صورت دستوری و 

اینکه چنین و چنان بشود، 
مشکلی حل نخواهد شد

گفتوگو

مدیر گــروه مطالعات انرژی ویــن گفت: در 
کوتاه مدت، قطر، الجزایر، امریکا و تا حدی نروژ و 
لیبی می توانند جایگزین گاز روسیه شوند، اما در 
میان مدت، ایران بهترین گزینه برای تامین گاز 

اروپا خواهد بود.
فریدون برکشــلی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
اوضاع کنونی بازار نفــت و تاثیر عوامل مختلف 
از جمله جنگ روســیه و اوکراین اظهار داشت: 
از دســامبر 201۹ که اولین گزارشــات جدی و 
گسترده کرونا در دنیا انتشار پیدا کرد، بازار جهانی 
نفت با هیچ کمبودی از نظر اخبار و سورپریزهای 
تاثیرگذار، مواجه نبوده است. در طول این مدت، 
قیمت ها دائما با نوسانات گسترده و متناقض مواجه 
بوده اند. حمله روسیه به اوکراین سناریوی شرایط 
آونگی بازار را تکمیل کرد، اما آن طور که حاال طول 

موج آن، ممکن است از کووید هم فراتر برود.
وی ادامه داد: اما نکته قابل توجه اینجاست که 
مقاومت بازار در شرایط بحرانی گاهی تحلیلگران 
را واقعا به دام می اندازد. هنــگام حمله صدام به 

کویت، اجــالس وزرای نفت اوپــک در وین در 
جریان بود، طی ســاعاتی 4.۵ میلیون بشــکه 
نفت خام کویت و عراق، از بازار خارج شــده بود. 
سطح ذخیره ســازی های مصرف کنندگان، ۳۵ 
درصد از متوسط ۵ ســال پایین تر بود. قیمت ها 
به سرعت افزایش پیدا کرد و به ۳۸ دالر در بشکه 
رسید. ســخنان زکی یمانی در مورد قیمت نفت 
100 دالری همه را شــگفت زده کرده بود. طی 
۳ هفته قیمت ها در سطح 26 دالر در بشکه آرام 
گرفت در حالی که قبــل از بحران قیمت جهانی 

نفت 22-2۳ دالر بود. 
رفتار تحریمی با محموله های روس

مدیر گروه مطالعات انرژی وین تصریح کرد: 
حاال جنگ اوکراین هم، در همین حدود نفت خام 
و حدود ۳ میلیون بشکه فراورده روسیه را از بازار 
خارج کرده است. البته تحریم نیست، اما خریداران 
مانند شرایط تحریم با محموله های روسیه رفتار 
می کنند. قیمت نفت، جهش مورد انتظار را ندارد. 
بیشتر تحلیلگران در هر دوسوی بازار از اعدادی 

حداقل 20 درصــد باالتر از قیمت هــای امروز 
صحبت می کردند ولی در حول و حوش 100 دالر 

و به روش آزمون و خطا، شرایط را رصد می کنند.
نفت به وقایع ژئوپلیتیک حساس است

وی با بیان اینکه بازیگران و بازیگرسازان، به روند 
تحوالت با دقت نظارت می کنند، گفت: بازار جهانی 
نفت در اصول بر پایه عرضه و تقاضا عمل می کند، 
اما در عین حال بســیار هم نســبت به تحوالت 
غیرســاختاری و بخصوص وقایــع ژئوپلیتیک 
حساس است. هر دالر افزایش یا کاهش قیمت های 
جهانی چند صد میلیــارد دالر را از یک طرف به 

طرف دیگر هدایت می کند.
برکشلی بیان داشت: بازیگران اصلی، بستر را 
فراهم می کنند و بر روی آن، انگاره سازی می کنند. 
بنابراین بازار بر پایه واقعیات ساختار یعنی عرضه و 
تقاضا و البته تصورات معامله گران حرکت می کند. 
تصورات در بازارهای غیرفیزیکی ساخته و پرداخته 
می شــود. بورس ها و معامله گران مالی تاثیرات 
مهمی بر تعیین قیمت هــای جهانی نفت دارند. 

تحلیلگران دلمشــغول، نقصان عرضه نسبت به 
تقاضا هســتند، معامله گران نسبت به نرخ رشد 

تورم و عملکرد فدرال رزرو حساسند.
تحریم ایران، ونزوئال و روسیه برای اروپا 

شیرین است 
وی درباره امکان حذف کامل نفت روســیه 
توسط اروپا گفت: هنوز نمی دانیم که اروپا تا چه 
اندازه و تا کجا می تواند تحریم جمهوری اسالمی 
ایران و ونزوئال را قربانی کاستی تامین نفت و گاز 
روســیه کند. تا هم اکنون که اتحادیه اروپا هر دو 
را می خواهد، یعنی تحریم ایران و ونزوئال و تحریم 
روسیه. برای اروپا این حالت شیرین است، اما باید 
دید که تا چه حد با واقعیات انطباق دارد، یا اینکه 

کدام واقعیت و کدام نمایش است. ایران و ونزوئال 
مشترکا می توانند قطع نفت روسیه را جبران کنند. 
امریکا و اتحادیه اروپا می خواهند که یک ســوم 
ذخایر شناخته شده جهان تحت تحریم باشد و 

هنوز هم هیچ مشکلی در پیش نباشد.
برکشلی خاطرنشان کرد: چنانچه اتحادیه اروپا 
انرژی روسیه را از دست بدهد، حداقل جایگزینی 
ایران است. این را تمام بازیگران می دانند. اما باید 
قدری منتظر ماند و دید که اروپایی ها بین روسیه 
و ایران، کدامیک را ترجیح می دهند. هند و چین 
یعنی مصرف کنندگان اصلی دنیا، تصمیم خود را 
گرفته اند و خرید ارزان از روسیه و ایران را در دستور 

قرار داده اند. 

مدیر گروه مطالعات انرژی وین:

همه می دانند ایران جایگزین گاز روسیه است

محمد میرزایی

خبراقتصادی

 وام مسکن جوانان در تهران
 ۲ میلیاردی شد

با موافقــت بانک 
مرکزی، حداقل مبلغ 
سپرده گذاری و سقف 
تســهیالت حساب 
پس انــداز مســکن 
جوانان افزایش یافت.

 بانــک مرکزی بــا افزایــش حداقــل مبلغ 
سپرده گذاری از 200 به 400 هزار تومان و افزایش 
سقف تسهیالت حساب وام مسکن جوانان از یک 
میلیارد تومان، ۸۵0 و ۷00 میلیون تومان تعیین 
شده برای سال 1400 به مبالغ 2، 1.۷ و 1.4 میلیارد 
تومان در ســال 1401 به ترتیب در تهران، مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 
و سایر مناطق شهری، برای حساب های افتتاحی 

سال 1401، موافقت کرد.
    

رسیدن نرخ سه نوع برنج ایرانی 
به ۱۰۰ هزار تومان

ایلنا- رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: 
قیمت برنج کشــت دوم طارم، هاشمی و امراللهی 
در بنکــداری کیلویی ۹0 هزار تومان اســت و این 
نوع برنج ها در خرده فروشی باالی 100 هزار تومان 
بفروش می رسند.حسن تقی زاده با تایید خبر افزایش 
قیمت برنج داخلی، گفت: قیمــت برنج داخلی به 
صورت تدریجی در حال افزایش است. قیمت برنج 
طارم بودار نشــده که در بنکداری هفته گذشــته 
کیلویی ۷1 هزار تومان بفروش می رسید با آغاز هفته 

جدید قیمت آن به کیلویی ۸0 هزار تومان رسید.
    

ایرانی ها همچنان در صدر 
خریداران خانه در ترکیه

روزنامــه حریت 
ترکیــه با اشــاره به 
اینکه فروش امالک 
مســکونی در ترکیه 
در ماه مــارس 20.6 
درصد افزایش یافت، 

نوشت: در بین اتباع خارجی، ایرانی ها با ۷۸4 فروش 
بیشترین خریدار خانه در ترکیه هستند و پس از آنها 
عراقی ها با ۷41 خرید و روس ها با ۵4۷ خرید قرار 
دارند.بر اساس اطالعات منتشر شده توسط موسسه 
آمار ترکیــه )TÜİK( در 1۵ آوریل، در مجموع 
1۳4.1۷0 خانه در ماه گذشــته فروخته شد که از 
111.241 در مارس 2021 افزایش یافته اســت. 
فروش به خریداران خارجی با ۳1 درصد افزایش به 
۵۵6۷ دستگاه در ماه مارس رسید. فروش خانه به 
خارجی ها سهم 4.1 درصدی در کل فروش خانه در 

ماه مارس داشته است.
    

 ترکش های جنگ 
به تخم مرغ رسید!

ایسنا- آنفلوآنزای پرندگان و جنگ اوکراین 
در سراسر جهان منجر به افزایش بیشتر قیمت  
تخم مرغ شــده است.شیوع شــدیدآنفلوآنزای 
پرندگان در ایاالت متحده و فرانسه باعث کاهش 
عرضه جهانی تخم مرغ و افزایش قیمت موادغذایی 
شده اســت زیرا جنگ در اوکراین، ارسال کاال به 
اروپا و خاورمیانه را مختل کرده است.قیمت های 
باالتر به ویژه برای مصرف کنندگانی که به تخم مرغ 
به عنوان منبع کم هزینــه پروتئین و جایگزینی 
برای گوشت گران تر متکی هســتند، دردناک 
است. بر اساس محاســبات رویترز از داده های 
دولت فدرال و ایالتی، آنفلوآنزای پرندگان امسال 
در بدترین شیوع از ســال 201۵ تاکنون بیش از 
1۹ میلیون جوجه تخم گذار را در مزارع تجاری 
ایاالت متحده از بین برده اســت. در همین حال، 
فرانسه از بدترین شیوع خود رنج می برد که در آن 
حدود هست درصد از مرغ های تخم گذار معدوم 

شده اند.
    

 پلمپ و صدور اخطار برای
 ۴۰۷ واحد صنفی متخلف تهران 

در ماه رمضان
ایلنا- فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در 
اجرای 4۸ ســاعته طرح ویژه برخورد با واحدهای 
صنفی متخلف، 40۷ واحد صنفی که به طور غیر 
مجاز اقدام به ارائه مواد غذایی گرم کرده و زمینه روزه 
خواری و هنجارشکنی را فراهم کرده بودند پلمپ و یا 
اخطاریه داده شد.سردار حسین رحیمی خاطرنشان 
کرد: این طرح با به کارگیری 1۹4 تیم از مجموعه 

پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این طرح در راســتای مطالبه 
مردم شریف بوده اســت، عنوان داشت: اجرای این 
طرح تا پایان ماه مبارک رمضان در دستور کار پلیس 

قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد 
این وزارتخانه برای افشــای ابربدهکاران بانکی 
گفت: تعــدادی از این بدهکاران بــزرگ  برای 
پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست 

بدهکاران مراجعه کرده اند.
به گزارش ایسنا، احســان خاندوزی گفت: 
مســاله افشــای ابربدهکاران بانکی کشور که 

سال ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می شد، 
هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد بحمداهلل در 

بانک های دولتی انجام شد.
خاندوزی افزود: معضــل بدهی های کالن 
بانکی موجب عدم دسترســی بخش زیادی از 
مردم به تسهیالتی بود که سال ها و سال ها منجمد 
دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده 

بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیالت به 
بقیه مردم  داده نمی شد.

وی با انتقاد از اینکه از این مساله در گذشته به 
عنوان یک حربه سیاسی استفاده می شد و لیست 
بدهکاران  در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه 
جریان رقیب اســتفاده می کردند، گفت: ما در 
وزارت اقتصاد کاماًل علمی و کارشناسی و به نفع 

مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته های آینده هم 
این افشای اطالعات و شفافیت کامل تر خواهد 
شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک ها 
داشتم، حرف ها و حدیث ها و مقاومت هایی در 
این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر 
همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ 
مساله ای به جهت اینکه منابع و سپرده ها از یک 
بانک خارج شود و  وارد بانک دیگری گردد، رخ 

نخواهد داد.
طبق اعالم وزات اقتصاد، خاندوزی ادامه 
داد: از مدیران بانک ها خواستیم که روزهای 
بیستم و بیســت و یکم فروردین ماه آخرین 
زمانی باشد که این سیاســت اجرا می شود و 
الحمداهلل این سیاســت در کشور پیاده شد و 

برای آینده هم نظر ما این اســت که این روند 
را ادامه دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایــی تصریح کرد : 
اجرای این سیاست منابع را به بانک ها برخواهد 
گرداند و خوش حســابی را تقویت خواهد کرد 
و این جریان موقت نخواهد بــود و ادامه خواهد 
داشت. در هفته جاری یک خبر بزرگ و امیدوار 
کننده دیگر راجع به شفافیت اطالعات اقتصادی 
خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز 
ایران اعالم خواهم کرد.طبــق این گزارش، در 
هفته گذشته اسامی ابربدهکاران 11 بانک دولتی 
منتشر شد و قرار است تا در هفته جاری لیست 
بدهکاران کالن تمامی بانک ها در سایت بانک 

مرکزی منتشر شود.

وزیر اقتصاد خبر داد:

مراجعه برخی ابربدهکاران به بانک 
برای پرداخت بدهی


