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خبر اقتصادی

 هزینه- فایده سرقت بانک ملی
 از نگاه خاندوزی

ایســنا- وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایــی 
می گوید: ســرقت بانک 
ملــی فرصــت اصالح 
سیستم بانکی را فراهم 

کرد.سید احسان خاندوزی  درمورد سرقتی که هفته 
قبل در بانک ملی رخ داد اظهار کرد: این یک فرصت 
با هزینه بزرگ برای این بود که در کل سازوکارهای 
مســئولیت امانی سیســتم بانکی دقت بیشتری 
صورت بگیرد.وی ادامه داد: چراکه در رگوالتوری و 
تنظیم گری نقش امانی بانک ها سال ها بود که اتفاقی 
نیافتاده بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: من 
از مدیرعامــل بانک ملی خواســتم و آن ها درحال 
بازنگری هستند. البته این جریان نه فقط برای بانک 
ملی بلکه برای شورای هماهنگی بانک های دولتی 
باید رخ دهد که زمینه را برای سال های آینده ایجاد 
کند تا از این تهدیدی که هزینه زا بود به مثابه اصالح 

سیستم بانکی استفاده شود.
    

ازسوی دولت یونان؛
حکم رفع توقیف بار کشتی ایرانی صادر شد

ســازمان بنــادر و 
دریانوردی در بیانیه ای با 
اشاره به آخرین وضعیت 
توقیف بار یــک فروند 
کشتی تحت پرچم ایران 

از ســوی دولت یونان، اعالم کرد: با اقدام ســریع و 
مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران، حکم بازگرداندن 
بار به صاحب آن صادر شد و در حال حاضر مراحل 
اجرایی این دستور در یونان در حال انجام است. در این 
بیانیه آمده است: علی رغم حکم آمریکایی ها مبنی 
بر نگهداری کشتی و توقیف کاال به نفع این کشور و 
موافقتنامه معاضدت حقوقی بین آمریکا و یونان، در 
نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت 
یونان دستور مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع 
توقیف کشتی و بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم.

گفتنی اســت، دولت یونان چندی پیش از حرکت 
یک فروند کشــتی تحت پرچم جمهوری اسالمی 
ایران در سواحل این کشور جلوگیری کرد و بار آن با 

هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد.
    

 مذاکره ایران و افغانستان 
برای تکمیل راه آهن خواف-هرات

مدیرعامل شــرکت 
راه آهــن جمهــوری 
اسالمی ایران در دیدار با 
رئیس راه آهن افغانستان 
درباره از ســرگیری روند 

بازسازی و تکمیل قطعه سوم خط آهن خواف-هرات 
و آماده سازی این مسیر برای تردد قطار گفت وگو کرد.

دیدار »بخت الرحمان شــرافت«، رئیس راه آهن 
افغانستان با »سید میعاد صالحی«، مدیرعامل شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران به منظور گفت وگو 
درباره ازسرگیری روند بازسازی و تکمیل قطعه سوم 
خط آهن خواف-هرات و آماده سازی این مسیر برای 
تردد قطار انجام شد.مدیرعامل راه آهن در این دیدار 
اظهار کرد: بر مبنای سیاست های دولت سیزدهم و 
دیپلماســی حمل ونقل که در این دولت اتفاق افتاده 
اســت، طی چند ماه اخیر، تفاهم های بسیار خوبی با 
کشورهای همسایه انجام شده است.وی با بیان اینکه از 
همکاری با کشور افغانستان استقبال می کنیم، افزود: 
اگر کشور افغانستان آماده همکاری بلندمدت و تفاهم 
عملی با کشورمان باشد ما نیز آمادگی خود را برای این 

کار اعالم می کنیم.
    

 قیمت پوشک بچه
 به طور رسمی افزایش یافت

فارس - رئیس انجمن 
صنایع سلولزی بهداشتی 
ایران گفت: قیمت پوشک 
بچه بــا تایید ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان افزایش یافته است.
حســن آتش پور در مورد دالیــل افزایش قیمت 
پوشک بچه گفت: تا قبل از دی ماه ۱۴۰۰ پوشک بچه 
در گروه ۲ کاالیی قرار داشته که ستاد تنظیم بازار با توجه 
به اهمیت آن در مباحث افزایش جمعیت و تاثیرگذاری 
در ســبد خانواده، این کاال را مشمول قیمت گذاری 
پیش بینی قرار داده تا براســاس آن بر تامین و قیمت 

محصول مذکور کنترل و نظارت الزم را داشته باشد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه در چند ماه اخیر 
به ویژه در سال جاری قیمت مواد اولیه وارداتی پوشک 
با توجه به افزایش قیمت های جهانی روند افزایشی پیدا 
کرد. لذا بر اساس مواردی که اشاره شد قیمت پوشک 
با تایید ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان با افزایش روبرو شد.

 دولت سیزدهم حاال در موقعیت خاص و 
ویژه گرفتار آمده است. شعارهای اقتصادی 
اعضای کابینه این روزها بیش از همیشــه 
دست به دست می شود و افکار عمومی این 
سئوال مهم را می پرســند که اگر مشکل در 
مدیریت اقتصادی کشور نهفته بود چرا در یک 
سال گذشته قدمی برای بهبود برداشته نشده 
است؟ آنها با شعار بی تاثیری تحریم آمدند. 
مدعی بودند سفره مردم را به مذاکرات گره 
نمی زنند اما حاال با توقــف مذاکرات در وین 
و سخت شدن فضا بر ایران در شورای حکام، 
وضعیت اقتصادی ایران پیچیده تر از گذشته 
شده است. قیمت ارز روندی افزایشی را طی 
می کند، وعده ساخت یک میلیون مسکن 
روی زمین مانده و ایجــاد حداقل 5۰۰ هزار 
شغل جدید به رویایی دوردست تبدیل شده 

است که کسی درمورد آن سخن نمی گوید. 
 حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی، موجی از 
تورم را ســربار فضای اقتصادی کرده است. 
اقتصاد ایران حاال با طعم گس تورم بیش از 
۴۰ درصدی به استقبال یک سالگی دولت 
می رود و همین وضعیت اســت که کار را بر 

تیم اقتصادی کابینه سخت تر از قبل کرده 
اســت.  دیروز روز مهمی برای دولتی بود که 
باید خــود را مهیای ارائه گــزارش عملکرد 
در اولین ســالگرد انتخاب رئیس جمهوری 
می کرد.  از یک ســو نماینــدگان مجلس با 
دادن کارت زرد به فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت هشدار خود را بیش از پیش 
به گوش مقامات دولتی رســاندند و از سوی 
دیگر نیز استعفای عبدالملکی از پستش در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد 
دولت سیزدهم سیگنال اعتراض مجلس و 
سایر دستگاه ها و نهادهای ذی نفوذ را گرفته 
است.  هر چند انتقادات تندی پیش از این از 
عملکرد عبدالملکی صورت گرفته بود اما اوایل 
فروردین بود که موسوی الرگانی در صحن 
علنی مجلس به او تاخت و فردی را که شعار 
مبارزه با فساد و نپذیرفتن توصیه را برگزیده 
بود متهم به انتصاب های سیاسی و شبهه دار 
کرد.  الرگانی، نماینده فالورجان در مجلس در 
نطقی گفته بود: »شما به دلیل بی تجربگی به 
همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت 
جنگی بین دوستانتان تقسیم کردید. برخی از 
افرادی که پست گرفتند، توسط سازمان های 

امنیتی رد شده و نهادهای امنیتی صریحا شما 
را از انتصاب این افراد منع کرده و گفته بودند 
این انتصاب ها به صالح کشور و نظام نیست، 
به همین دلیل هم االن چــون نمی توانید 
برایشان پست بزنید، آمدید برای آنها حکم 
سرپرســت زدید.«  تهدید نمایندگان برای 
استیضاح وی نیز تهدیدی جدی بود و برخی 
نمایندگان اذعان دارند که  جمع آوری امضا 
برای استیضاح وی در جریان بود. داستان اما 
به اینجا ختم نشد.  فردی که از سوی الرگانی 
متهم بود به انتصاب های عجیب، اعالم کرد 
35۰ مدیر را برکنار کرده و 65۰ مدیر نیز در 
نوبت برکناری هستند.  برخی کارشناسان 
از این اقــدام وی تحت عنــوان خانه تکانی 

مدیریتی یاد کرده بودند. 
از سوی دیگر عملکرد فاجعه آمیز وزارت 
تحت تصدی عبدالملکی در مواجهه با مساله 
مهمی چون افزایش حقوق بازنشستگان و 
سپس وعده تخصیص حمایت معیشتی به 
این عده که با اعتراض گسترده بازنشستگان 
در شــهرهای مختلف همراه بــود، حجت 
را بر مرد چهل ســاله کابینه تمــام کرد تا 
قبل از اســتیضاح یا برکناری؛ پیش دستی 

کرده و با اســتعفای خود از کابینه سیزدهم 
خداحافظی کند. در نامه استعفای وی خطاب 
به رئیس جمهور آمده است: »ضمن تشکر از 
حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی 
مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای 
اســالمی، به  منظور افزایش هماهنگی در 
دولت، اســتعفای خود را از این سمت اعالم 
می نمایم. اینجانب در طول حدود 3۰۰ روز 
فعالیت در ایــن وزارتخانه، همه تالش خود 
را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور 
به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران 
این وزارتخانه در این مدت تشــکر می کنم. 
خود را سرباز کوچک نظام اسالمی و دولت 
مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق 
آرمان های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم 
انقالب اسالمی مجاهدانه تالش خواهم کرد 
و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار 

نخواهم کرد.« 

جانشین عبدالملکی کیست؟ 
طبــق اعالم علــی بهــادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت؛ محمدهادی زاهدی وفا 

که تا پیش از این معاون هماهنگی و نظارت 
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور 
بود، به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی معرفی شده است.
زاهدی وفا متولد ســال ۱3۴۲ شمسی 
در تهران است و از دانشــگاه امام صادق )ع( 
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و از دانشگاه 

اتاوا کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد دارد.
او در دولــت نهــم یعنی در ســال های 
۱3۸۴ و ۱3۸۸ معاونــت امــور اقتصادی 
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی را برعهده 
داشت. همچنین نماینده وزارت اقتصاد در 
شوراها و کمیسیون های تخصصی شورای 
عالی تحقیقات و فن آوری، شورای اقتصاد، 
کمیســیون اقتصادی دولت، شورای پول و 

اعتبار و شورای عالی انرژی بود.

 اولین کارت زرد مجلس 
در دست وزیر صمت

 گذشته از این، حضور سیدرضا فاطمی 
امین نیز در مجلس دیروز حاشیه ساز بود. او 
که با وعده های بــزرگ خودرویی و صنعتی 
وارد میدان شــده و رای مثبت نمایندگان را 
از آن خود کرده بود، دیــروز با انتقادات تند 
نمایندگان مواجه شد تا اولین کارت زرد به 

دست وزیر صمت برسد. 
 فاطمی امین با دفاع از عملکرد خود در 
صحن علنی مجلس به ســئواالت متعدد 
نمایندگان درباره چرایی عدم حل بحران در 
حوزه اقتصادی توضیح داد و عنوان کرد: »در 
دولت قبل، در طول چهار سال، وزارت صمت، 
پنج وزیر و سرپرست داشته است، با مسائل 
گسترده و انباشته شــده و ریشه ای مواجه 
هســتیم اما مدیریت ها ثبات نــدارد و نبود 
ثبات در مدیریت موجب حل نشدن ریشه ای 

مشکالت می شود.«
وی با اشــاره به مباحث مربوط به بازار، 
تصریح کرد: »اگر نرخ تورم را مالحظه کنیم 
در طی 5۰ سال گذشته همیشه تورم وجود 
داشته است. در چند سال گذشته این تورم 
به باالی3۰ درصد افزایش یافته و این تورم 
ساختاری است و مسئله ای نیست که بتوان به 
راحتی با کارهای جزئی آن را برطرف کرد بلکه 
نیاز است به ســمت اصالح ساختاری پیش 
برویم که یکی از موارد اصالح ســاختاری، 

قیمت دالر است.«
وی با بیان اینکه از سه راه اقتصاد کشور 
تحت تاثیر قرار می گیــرد؛ ادامه داد: »نکته 
اول اینکه وقتی قیمت دالر افزایش می یابد، 

قیمت  کاال نیز بیشتر می شــود و مواد اولیه 
افزایش پیدا می کند و قیمت تولید داخلی 

بیشتر می شود«.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: »نکته 
دوم که بســیار پنهان اســت و کمتر به 
آن توجه می شــود این است که با دست 
خودمان در قوانیــن و مقررات خودمان 
و با ســازوکار داخلی قیمت های داخلی 
را بــه دالر متصــل کرده ایم.«فاطمی 
امین با بیــان اینکه وقتــی قیمت دالر 
افزایش می یابد، قیمت ها در پتروشیمی 
هم بیشتر می شــود، افزود: »به عنوان 
مثال 6۰ درصد قیمــت بطری آب مواد 
پتروشیمی است. جنگ روسیه و اوکراین 
منجر به افزایش قیمــت گاز و درنهایت 
فرآورده های پتروشیمی شده است. پس 
تا این روندها و اتصالی که خودمان به ارز 
را ایجاد کردیم، حل نکنیم، تورم ما حل 
نمی شــود. یک نوع تورم دیگر نیز ناشی 
از تورم انتظاری است که وقتی قیمت ارز 
افزایش می یابد مردم به دنبال حفظ ارزش 
پول هســتند و به نوعی به سمت حفظ 
ارزش پول خود می روند بنابراین هر وقت 
قیمت ارز افزایش پیدا کرده، نرخ تورم هم 

افزایش پیدا کرده است.«
هر چه هست به نظر می رسد این آغاز راه 
تغییرات در دولت سیزدهم است چرا که نه 
فقط عبدالملکی و فاطمی امین، بلکه وزرای 
اقتصاد و بهداشــت نیز با انتقادات تند و نیز 
نمایندگان مجلس روبرو هســتند و به نظر 
می رسد عدم حل بحران در این حوزه ممکن 
است دومینووار به تغییر مهره های چیده شده 
رئیسی در کابینه بینجامد. دولت سیزدهم 
روزهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما 
بی تردید روزهای سخت تری را پیش رو دارد. 
روزهایی که حامیان اصلی و حلقه شعارزده 
دولت در آن باید تن به پیاده شــدن از قطار 

کابینه بدهند. 

دومینوی تغییر کابینه با استعفا و کارت زرد وزرای کار و صمت کلید خورد

 گسست در حلقة مردان شعارزدة دولت

باران زرین قلم

حجت اهلل عبدالملکی که 
از سوی الرگانی، نماینده 

مجلس متهم بود به 
انتصاب های عجیب، اعالم 

کرد 350 مدیر را برکنار 
کرده و 650 مدیر نیز در نوبت 
برکناری هستند و حاال خود 

نیز استعفا داده است

همانند سال گذشــته محدودیت های ایجاد شــده برای برق 
کارخانجات فوالد و سیمان منجر به گران شدن این کاالها در بازار شده؛ 
به نحوی که قیمت سیمان در خرده فروشی ها از حدود پاکتی 5۰ هزار 

تومان به 65 هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایســنا، پس از اعمال محدودیت برق صنایع فوالدی 
و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم 
میلگرد خبر می دهند و می گویند کــه قیمت ها از کیلویی ۱۸ هزار 
تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده و احتمال 
افزایش این نرخ نیز وجود دارد. نوسان بازار مصالح ساختمانی پس 
از قطعی برق در شرایطی رخ داده که سال گذشته نیز همین شرایط 
حاکم شد. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخانـ  دبیر انجمن سیمان 
هشدار داده بود که در صورت محدودیت 5۰ درصدی برق واحدهای 
سیمانی، قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهرا همین اتفاق نیز 
رخ داده است.قیمت سیمان که تا چند روز قبل کمتر از 5۰ هزار تومان 
در هر پاکت بود بر اساس گزارش های میدانی به حدود 65 هزار تومان 
رسیده است. البته به دلیل نابسمانی بازار، شنیده ها حاکی از آن است 
که در برخی مناطق قیمت ها به پاکتی ۹۰ هزار تومان نیز رسیده است.

سازندگان: قطعی برق بهانه گرانی است
سازندگان مسکن که بعضا انتقاداتی را به تولیدکنندگان فوالد و 
سیمان دارند، مدعی هستند که این شرکتها قطعی برق را بهانه ای 
برای افزایش قیمت می کنند و قبل از قطعی نیز ظرفیت خود را تا 
6۰ درصد کاهش داده بودند. در این خصوص فرشید پورحاجتـ  
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان به ایسنا گفت: در بخش تولید 
مصالح ســاختمانی، افرادی به صورت کامال هدفمند به دنبال 
افزایش قیمت هستند و نظارتی هم بر عملکرد آنها نیست.وی با 
بیان اینکه گرانی مصالح ساختمانی باعث ایجاد اختالل در بازار 
مسکن می شود افزود: باد می آید سیمان و فوالد گران می شوند، 
باد می ایستد مجددا گران می شوند. قطعی برق بهانه است، وگرنه 
اطالع داریم که برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چند 
روز قبل اعمال محدودیتها  نیز ظرفیت تولید خود را به ۴۰ درصد 
رساندند.پورحاجت با بیان اینکه هر تن سیمان درب کارخانه به 
۹۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: در واقع هر پاکت سیمان  درب 
کارخانه ۴5 هزار تومان است، به این عدد ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده، هزینه های حمل و نقل، سود واسطه ها، کارگر و غیره هم 

اضافه می شود. نهاده های ساختمانی وارد بازی سفته بازی و بورس 
بازی شده و سوءاستفاده هایی از این فرآیند صورت می گیرد.

بازار سیمان در قبضه 30 نفر؟
انتقادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در شرایطی مطرح 
می شود که سال گذشته رییس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان 
از وجود 3۰ نفر واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود 
کرده اند سخن گفت. به گفته جمارانیان این عده بیش از ۱5 سال است 
که بازار سیمان را در دست دارند.در عین حال تولیدکنندگان سیمان، 
استدالالتی برای نوسانات این بازار دارند. عبدالرضا شیخانـ  دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، چند روز قبل به ایسنا گفته 
بود: به هر میزان مگاوات برقی که سال گذشته کارخانه های سیمان 
مصرف برق داشته اند، امسال 5۰ درصد آن تعلق خواهد گرفت. این 
موضوع سبب خواهد شد که کارخانه های سیمان نتوانند تولید خود 
را ادامه دهند و تولید کلینکر آن ها که برای فعالیت کوره نیاز به برق 
است، متوقف خواهد شد. چنانچه برق مورد نیاز برای تولید کلینکر 
تامین نشود، قطعا تولید متوقف خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: با 
خواب تولید، کاهش تولید در کشور جدی خواهد شد که این موضوع 
بزرگترین علت افزایش قیمت  در بــازار آزاد خواهد بود. ما به عنوان 
تولیدکننده از طریق بورس کاال ســیمان خود را عرضه می کنیم و 
تاثیری برای ما نخواهد داشت و درآمد مازادی برای ما ایجاد نخواهد 
کرد اما سبب التهابات در بازار آزاد می شود.همچنین برخی واحدهای 

بزرگ تولیدکننده فوالد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان 
محدودیت های اعمال شده هشدار دادند. فوالد خراسان اعالم کرد: 
پیش بینی می شود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش 
شمش پیش بینی شده برای دوره چهار ماهه مذکور به ترتیب حدود 6۰ 
درصد و 3۰ درصد کاهش داشته باشد.با وجود این شرایط، نابسامانی 
بازار مصالح ساختمانی می تواند بخش مسکن را به عنوان یک حوزه 
پیشران تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر دولت پروژه چهار میلیون 
واحدی نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده که همین 
حاال هم از گرانی نهاده های ساختمانی رنج می برد. پیمانکاران این 
طرح می گویند که هر نوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی گذشته 
از آنکه می تواند پروژه ها را با رکود مواجه کند، اثرات سوئی بر قیمت 
تمام شده واحدها خواهد داشت که بار آن بر دوش متقاضیان می افتد.

روستاییان و کابوس گرانی مصالح ساختمانی
شاید یکی از مهمترین گروههایی که از گرانی مصالح ساختمانی 
آسیب می بینند روستاییانی هســتند که قصد نوسازی و بهسازی 
واحدهای خود را دارند. از آبان سال گذشــته روستاییان در انتظار 
افزایش سقف تســهیالت از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود 
5 درصد هستند و هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت نامه پرداخت 
مابه التفاوت سود این تسهیالت را ارایه نکرده است. این در حالی است 
که از سال گذشــته تا کنون نهاده های ساختمانی حدود ۴۰ درصد 

افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

تکرار تجربه سال  گذشته؛

محدودیت برق آغاز شد، قیمت سیمان اوج گرفت

گزارش

یادداشت

این روزها شــاید هیچ تولیدکننده ای را 
نتوان پیدا کرد که کسب و کارش از پیش بینی 

ناپذیری قیمت مواد اولیه در امان مانده باشد.
این وضعیت یک اثــر ثانویه خطرناک 
دارد و به دلیل دریافت مطالبات به صورت 
چک در نهایت به شکل یک بحران نقدینگی 
عمیق در بنگاه های تولیدی ظهور کرده است. از این رو بررسی تبعات 
و آســیب های آن اهمیت ویژه ای دارد. افزایش هزینه های تولید 
در اقتصاد ایران معموال مشکلی همیشگی است که به دلیل تورم 
نهاده های تولید و حامل های انرژی رخ می دهد اما آنچه امسال به آن 

تازگی داده، رشد دستمزدهای تکلیفی است که ضربه مهلک دیگری 
به صنایع کشور بود. مجموعه این عوامل از ابتدای سال تاکنون نتیجه 
ای جز تضعیف بخش عرضه نداشت اما این پایان ماجرا نبود. اوضاع 
وقتی بدتر می شود که بدانیم دولت در چنین وضعیتی یک برنامه 
اقتصادی ویژه را در قابل حذف یارانه ارزی در پیش گرفت و با تضعیف 

قدرت خرید در اقتصاد، سمت تقاضا را هم بی نصیب نگذاشت.
تصویر این وضعیت را می توان در آمارهای رسمی هم مشاهده کرد. 
شاخص های مربوط به قیمت مواد اولیه بخش صنعت در ماه های اخیر 
وضعیت هشداردهنده ای را به نمایش گذاشته است. »شاخص مدیران 
خرید« که می تواند یک اندیکاتور پیش نگر در مورد وضعیت تولید کشور 
باشد، در ماه های گذشــته از افت شدید سفارش های خرید حکایت 
می کند. از طرف دیگر الزم است برای رشد موجودی انبار شرکت های 

صنعتی در کنار افت 3۴ واحدی فروش محصوالت و افت 3۲ واحدی 
دریافت سفارش های جدید در آغاز امسال کمی نگران باشیم. این داده ها 

می تواند ورود اقتصاد ایران به یک دوره رکود تورمی دیگر را تایید کند.
رهایی از این شــرایط و بهبود اوضاع احتماال نیازمند اصالحات 
ساختاری و جراحی اساسی اقتصادی است اما در کوتاه مدت اگر به دنبال 
پاسخی برای مهار این شرایط نباشیم احتماال با یک ابرتورم بی سابقه در 
کشور مواجه خواهیم شد؛ چراکه رشد شدید قیمت مواد اولیه بخش 
صنعت می تواند منشا تورم کاالیی باشد. به این علت که تورم تولیدکننده 
در نهایت به کمبود نقدینگی تولیدکننده و افزایش نرخ محصوالت ختم 
خواهد شد. اما چه پاسخی می تواند در کوتاه مدت راهگشا باشد؟ اقتصاد 
ایران برای یافتن پاسخی مناسب به این معضل احتماال باید تصمیم های 
بزرگی بگیرد؛ تصمیمی که خروج کامل از نرخ گذاری دستوری در کنار 

ثبات نرخ دالر می تواند زمینه ساز اصلی آن باشد.
نگاهی به تازه ترین گزارش های شاخص مدیران خرید نشان می دهد 
آنچه هزینه تولید را باال برده در بیشتر موارد مربوط به قیمت گذاری 

دستوری و مداخالت دولتی است که معموال به تولید محصوالت فاقد 
تقاضای موثر منجر شده است. برخی صنایع که در ماه های گذشته 
توانایی افزایش نرخ محصوالت متناسب با افزایش نرخ تورم تولیدکننده 
را نداشته اند در معرض آسیب جدی تری قرار دارند؛ آسیبی که در نهایت 

ممکن است به تخریب بخش مهمی از کل صنعت ختم شود.
در بعد بازرگانی نیز نرخ برابری دالر به ریال که در اقتصاد ایران 
همواره در نوسانات شدید بوده، عاملی تعیین کننده است. در ۱۲ ماه 
منتهی به اردیبهشت ماه نرخ تورم تولیدکننده به شکل بی سابقه ای 
باال بوده و حتی اعدادی باالتر از تورم عمومی را نشان داده است و 
این درحالی است که نرخ دالر متناسب با این هزینه ها رشد نکرده 
و تعادل هزینه شــرکت ها و بنگاه های تولیدی را برهم زده است. 
وضعیتی که حتی می توان رشد اخیر نرخ دالر تا مرز 33 هزار تومان 
را هم به آن نســبت داد؛ چرا که نرخ برابری ارز کشورها دارای یک 
خاصیت خودتنظیمی است و به میزانی که یک اقتصاد ضعف نشان 

دهد با تعدیل های مثبت یا منفی واکنش نشان می دهد.

تولید گران؛ پیش نگر ابرتورم ۱۴۰۱
محمود قهاری، کارشناس صنعت


