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 اقتصــاد ایــران در حال ســپری 
کردن روزهای بســیار سختی است و 
سیاســت های جدید اقتصادی دولت 
سیزدهم به عنوان بستری برای حذف 
ارز 4200 تومانــی، امنیت روانی مردم 
و به ویژه دهک هــای پایین درآمدی را 
با مشکالت جدی مواجه ساخته است. 

به گزارش »توسعه ایرانی« از سال 
1397 و همزمان با اعمال تحریم های 
شدید اقتصادی اقشار مختلف جامعه 
ایرانی با مشــکالت فــراوان اقتصادی 
مواجه شده و هر سال نیز بر مصائب آنها 
افزوده می شود و اکنون و پس از گذشته 
ماه های متمادی از مذاکرات فرسایشی 
احیای برجام همچنان مشکالت به قوت 

خود باقی است. 
در کنار مشکالت اقتصادی داخلی 
و تحریم های بین المللی، درگیری های 
روســیه علیه اکراین نیز امنیت غذایی 
تمام افراد جهان را تحت تاثیر قرار داده 
و سبب شده تا کشور ما نیز با مشکالت 

جدیدتری مواجه شود. 
این در  حالی اســت که دولتمردان 
ســیزدهم از نخســتین روز تصدی 
امور همواره نســبت بر بهبود وضعیت 
معیشــت مردم تاکید کرده بودند اما 
میانــه اردیبهشــت 1401 ناگهان با 
آزادسازی قیمت آرد و گندم، بسیاری 
از کاالهای تولیدی با این اقالم چند برابر 
و حتی نایاب شد و کار به جایی رسیده 
که فروشگاه های زنجیره ای نسبت به 
فروش سهمیه ای ماکارونی و روغن به 

مصرف کنندگان اقدام کرده اند. 
بررسی میدانی بازار مواد غذایی نشان 
می دهد اکثر مصرف کننــدگان برای 
خرید اقالم اساسی مانند روغن، برنج، 
گوشت قرمز و مرغ و ... با مشکالت فراوانی 
مواجه هستند و جامعه کارگری با وجود 
افزایش 57درصدی حقوق و دستمزد 
قادر به تامین مایحتاج روزانه خود نیست. 
اکثر خانوارهای ایرانی در سال های اخیر 
ناچار شده اند هر ماه برخی از اقالم مورد 

استفاده در سبد معیشت خود را حذف 
کنند و با اقدامات اخیــر دولت به نظر 
می رســد اکنون همان حداقل ها را نیز 

نتوانند تهیه کنند. 
به گواه برخی شــهروندان چنین 
بی نظمی در بــازار و ناتوانی در کنترل 
قیمت هــا حتی در بحبوحه شــرایط 
جنگی دهه 60 هم مشاهده نشده بود اما 
به لطف بی تدبیری ها و نبود برنامه ریزی 
منســجم _ به گواه عملکــرد 9 ماهه 
دولت_ اینک امنیــت روانی و غذایی 
جامعه به صورت توأمــان به مخاطره 

افتاده است.  
مسئوالن همچنان بر ضرورت حذف 
ارز 4200 تومانــی تاکیــد می کنند و 
هدف این کار را چشاندن طعم عدالت 
برای همه اقشار جامعه ترسیم می کنند 
اما مــردم و خانواده هــای دهک های 
کم درآمد و حتی با درآمد متوسط بسیار 
ترســیده اند و نمی دانند آیا می توانند 
از پس مخارج و تامین مایحتاج خود و 

خانواده برآیند یا خیر؟ 
مسئوالن بدانند جامعه ایران 

جامعه دهه 60 نیست
برخی کارشناســان بر این باورند 
که پرداخت یارانه و کوپن الکترونیک 

می تواند زمینه های بازگشت به نحوه 
اداره اقتصاد در دهه 60 باشد اما حسین 
راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا 
برخالف این عده بر این باور اســت که 
شرایط فعلی با شــراط جامعه ی ایران 
در دهه 60 بســیار متفاوت است و در 
مخالفت با آن سیاست هاست. اکنون 
بحث اصلی حذف یارانه هاست. این به 
معنی آزادسازی دوباره قیمت هاست و 
در چنین شرایطی طرح مساله تخصیص 
کوپن یا پرداخت کمــک هزینه عمال 
سرپوشــی برای پیامدهای فاجعه ای 

است که می آفرینند.
وی به »توســعه ایرانی« گفت:  در 
واقع با این کار می خواهند تبعات حذف 
یارانه ها را به نوعی تخفیف دهند و بر آن 
سرپوش بگذارند به اعتقاد بنده اتفاقی 
که در حال رخ دادن اســت؛ یک فاجعه 
است و قطعا این مســاله نمی تواند به 
اهداف موردنظر آقایان برسد و پیامدهای 
هولناک این وضعیت را باید مسئوالن 

کشور پذیرا باشند. 
 سیاست های دهه 60 

با هدف حمایت از مردم بود
وی تصریح کرد: آنچه در دهه60 
اتفاق افتاد در اصــل حمایت از مردم 

بود زیرا جامعه با جنگ مواجه بود و دو 
خطر اصلی که در تجربه های تاریخی 
ایران )زمان اشــغال ایران توســط 
متحدین( وجود داشــت؛ نخســت 
قحطی و دوم اپیدمــی بیماری های 
مسری سبب شــد تا در دهه 60 و در 
زمان جنگ برای جلوگیری از تکرار 
این تجربه تلخ؛ اقدام به تامین کاالهای 
اساسی با توجه به سهمیه بندی آنها 
و همچنین مواد شــوینده برای تمام 

مردم کشور شود. 
راغفر ادامــه داد:  همچنین در دهه 
60 اقدام به سهمیه بندی ارز شد و خرید 
و فروش ارز آزاد ممنوع و ارز برای تامین 
نیاز های اساسی جامعه سهمیه بندی 
شــد؛ در ســال 1365 کل درآمدهای 
ارزی کشــور برابر با 7 میلیارد دالر بود 
که 3 میلیــارد دالر آن را صرف توزیع 
کاالبرگ به جامعه کردند و اگر این اتفاق 
نمی افتاد فاجعه های بسیار بزرگی در 

جامعه رخ می داد. 
اقدامات عدالت گرا، مسکن 
بی خاصیت اقتصاد امروز 

ایــن اقتصــاددان اضافــه کرد:  
متاسفانه امروز مدیریت کشور با 100 
میلیارد دالر درآمد ارزی،  توان و عرضه 

مدیریت منابع را ندارد و علت اصلی این 
است که ارز موجود باید از کشور خارج 
شــود و به جیب جریانات خاصی در 
خارج از کشــور منتقل شود به همین 
دلیل دولت کنونی فقط مسئول اجرای 
این سیاست هاســت و با همین دست 
فرمان می خواهد ارز کاالهای اساسی 
را حذف کنــد و برای اینکه مســکن 
بی خاصیتــی را به مردم بدهد، اســم 
این اقدام را اقدامی عدالت گرا گذاشته 
است و در نتیجه بحث توزیع کوپن را در 
جامعه مطرح می کند. قطعا پیامدهای 
این سیاســت ها در ســه دهه ، امروز 
جامعه را وارد بحران عمیق اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی کرده و مسئولیت 
آن متوجه مقامات ارشــد کشور است 
که چنین تصمیماتی را اتخاذ می کنند.

وی تاکید کــرد: اقدامــات فعلی 
دولت، هیچ نســبتی به سیاست های 
دهه 60 ندارد بلکه دقیقا برخالف آن 
سیاست هاست و به اعتقاد بنده برای 
غارت منابــع ملی چنیــن اقداماتی 

صورت می گیرد. 
افزایش احساس ناامنی شدید 
ناشی از بی ثباتی اقتصاد کشور

این استاد دانشگاه در پاسخ به این 
پرسش که »اقدامات اخیر برای حذف 
ارز 4200 تومانی و یارانه هاســت در 
حالی کــه اکنون نه تحریــم برطرف 
شــده، نه توافق حاصل شده، نه فشار 
اقتصادی کاهش یافته و نه تورم پایین 
آمده آیا این مســاله موجب به خطر 
افتادن امنیت روانی و غذایی اکثریت 
افراد جامعه نخواهد شد«؛ اظهار کرد: 
قطعا آنچه اتفاق افتاده احساس ناامنی 
شدید ناشــی از این بی ثباتی اقتصاد 
کشور است که طبیعتا موجب تسری 
احساس ناامنی به تمام آحاد شده است 
و این مســاله به حتــم در روح و روان 
جامعه تاثیر بسیار شــکننده  و منفی 
برجا خواهد گذاشــت. همچنین باید 
توجه داشت در بین گروه های مختلف 
موجب واکنش های متفاوتی خواهد 
شد؛  گروهی دچار افسردگی های عمیق 

می شــوند زیرا قادر به تامین نیازهای 
اساسی خانواده و فرزندان خود نیستند 
و در آینده شاهد رشد آسیب های روحی 
و روانی خواهیم بود؛ همچنین شاهد 
کاهش آستانه تحمل مردم در جامعه 
و رشد خشونت و جرم و جرایم خواهیم 
بود و حتم بدانید آمار اعتیاد نیز افزایش 
خواهد یافت زیرا اعتیــاد به عنوان راه 
فرار از واقعیت های تلخ جامعه بیشتر 
خواهد شــد، اگر راهکار اساسی اتخاذ 
نشود در آینده شــاهد افزایش میزان 
خودکشی شــهروندان خواهیم بود و 
در نهایت میزان مهاجرت ها افزایشی 
قابل توجه خواهد یافت هرچند اکنون 
مهاجرت ایرانیان به بی ســابقه ترین 
شــکل ممکن در حال اتفــاق افتادن 
است. باید توجه داشت در مقابل بخشی 
از افــراد درگروه هــای پایین جامعه 
هنگامی که قــادر به تامیــن حداقل  
نیازهای خود نیستند، وارد جرگه های 
جرم می شوند و اکنون نیز شاهد ناامنی 
قابل  توجهی در سطح شهرها هستیم به 
طوری که در روز روشن و با سالح اقدام 
به زورگیری از شــهروندان می کنند و 
متاسفانه به دالیل ذکر شده این روند 

در حال رشد است. 
راغفر تاکید کرد: مســئولیت این 
شرایط متوجه سیاســتگذاران ارشد 

کشور است. 

انتقاد راغفر ازسیاست های اقتصادی دولت در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

»کوپن«،سرپوشیبرایتبعاتفاجعةپیشِروست
راغفر در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: دولت با تخصیص 
کوپن یا پرداخت نقدی 

می خواهد تبعات حذف 
یارانه ها را به نوعی تخفیف 

دهد و بر آن سرپوش 
بگذارد، اما به اعتقاد بنده 

اتفاقی که در حال رخ دادن 
است؛ یک فاجعه است و 

قطعا مسئوالن کشور باید 
پیامدهای هولناک این 
وضعیت را پذیرا باشند 

گفتوگو

یک کارشناس بازار خودرو گفت: دولت به این نتیجه رسیده 
که در ثبت نام های قبلی انحرافی صورت گرفته که به رغم اینکه 
خودرو باید به افرادی واگذار می شد که یا زودتر توانسته  بودند، 
ثبت نام کنند یا اسمشان از قرعه کشی بیرون آمده ولی احتماال 
مواردی مشاهده شده که خودرو خارج از این پروسه قرعه کشی 
و ثبت نام به بازار تزریق شده  است. نشــانه آن را هم می توانید 

ببینید که این همه خودروی صفرکیلومتر در بازار چه می کند.
حسن کریمی سنجری درباره راه اندازی سامانه جامع خودرو 
از سوی وزارت صمت به ایلنا گفت: راه اندازی این سامانه یک 
روش مشترک برای عرضه خودرو به بازار است. اکنون بخش 
خصوصی برای عرضه خودرو یک سامانه مشخص برای خود 
دارد. شرکت های خصوصی هم یک سامانه مجزا برای خود دارند. 
حال دولت می خواهد تمام این ثبت نام ها وعرضه خودرو به بازار 

را از طریق یک سامانه مشترک انجام دهد.
 این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه احتماال در روش های 
قبلی عرضه خودرو انحرافاتی وجود داشته، تاکید کرد: وزارت 
صمت در واقع می خواهد از طریق این ســامانه روش عرضه را 
منصانه تر کند. این سامانه خیلی دخالتی در بحث قیمت خودرو 

ندارد. قیمت خودرو در بازار سیگنال خود را از جاهای مختلف 
می گیرد که یکی شاخصه های اقتصادی است که برای مثال 
وقتی نرخ تورم باال می رود، قیمت خودرو هم در بازار باال می رود. 
یکی دیگر شکافی است که میان میزان تولید و تقاضا در بازار 
وجود دارد و یکی هم بحث داللی است. یعنی دالل ها در شرایطی 
که شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد، کاری می کنند که بین 

قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هم اختالف وجود داشته باشد.
وی افزود: اکنون خودرو یک کاالی دو نرخی شده و فضایی 
ایجاد شده برای اینکه داللی، پروسه سودمندتری باشد. این ها 
دالیل اصلی گرانی خودرو در بازار هستند. به ویژه خود تورم که 
در همه کاالها تاثیرگذار است. با توجه به اینکه خوش بینی نسبت 
به اینکه تورم در آینده کاهش پیدا کند، تقریبا به صفر نزدیک 
است. لذا راه اندازی این سامانه برای این است که عرضه خودرو 
به بازار از طریق همه شرکت های دولتی و خصوصی به شکلی 

مشابه و منصفانه تر انجام شود.
کریمی سنجری در ادامه خاطرنشــان کرد: اکنون دراین 
سامانه قرار است، همه شرکت های خودروساز چه خصوصی 
و چه دولتی از طریق این سامانه که وزارت صمت آن را طراحی 

کرده و تحت کنترلش است، ثبت نام کنند. تا کسانی که فعال از 
پروسه قرعه کشی اسمشان درمی آید از طریق همین سامانه 
کنترل و نظارت شــوند. در واقع این سامانه روشی جدید ولی 

مشترک و منصفانه تر برای عرضه خودرو به بازار است.
این کارشــناس خودرو تاکید کرد: به نظرم راه اندازی این 
سامانه روش مناسبی است و دولت به این نتیجه رسیده که در 
ثبت نام های قبلی انحرافی صورت گرفته که به رغم اینکه خودرو 
باید به افرادی واگذار می شد که یا زودتر توانسته  بودند، ثبت نام 
کنند یا اسمشان از قرعه کشی بیرون آمده ولی احتماال مواردی 

مشاهده شده که خودرو خارج از این پروسه قرعه کشی و ثبت نام 
به بازار تزریق شده  است. نشانه آن را هم می توانید ببینید که این 

همه خودروی صفرکیلومتر در بازار چه کار می کند.
وی افزود: این موضوع نشان از این دارد که ثبت نام های قبلی 
انحرافاتی داشته است. بنابراین این سامانه مشترک می تواند 

روش درست تری برای عرضه خودرو باشد.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه قرعه کشی از اول روش 
اشتباه و کامال خودساخته ای بود که مشابهی هم در دنیا ندارد، 
ادامه داد: ولی این روش گریزناپذیــر بود به دلیل اینکه یا باید 
ثبت نام انجام می شــد و هر کســی زودتر به مرحله پرداخت 
می رســید ، در واقع موفق به ثبت نام می شد یا از همین روش 

قرعه کشی باید استفاده می کردند.
حسن کریمی ســنجری با بیان اینکه قرعه کشی خودرو 
اساسا روش اشتباهی است، خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه 
دولت در جهات دیگری همچون قیمت گذاری دستوری و بحث 
ممنوعیت واردات خودرو خوب عمل نکرد، باعث شد یک فشار و 
تقاضای کاذب برای خرید خودرو از کارخانه بوجود بیاید. دولت 
برای اینکه این وضعیت بغرنج را کنترل کند الجرم به سمت 
قرعه کشی رفت و قرعه کشی یک موضوع اجتناب ناپذیر بود 
که از اساس هم تائید نمی شود. اما دالیل و اشتباهات دیگری 
در دولت دوازدهم باعث شد که قرعه کشی تنها راه ممکن برای 

عرضه خودرو به بازار باشد.

یک کارشناس خودرو در گفت وگو با ایلنا:

تعدادی خودرو خارج از پروسه قرعه کشی و ثبت نام به بازار تزریق شده  است

مهرنوش حیدری

خبراقتصادی

فروش هر ۴۵0 گرم شیرخشک؛ 
۵0 هزار تومان

ایسنا- آخریــن گزارش های رســمی از بازار 
شیرخشک از افزایش حدود 27 درصدی قیمت و 
فروش تا 50 هزار تومانی هر قوطی 450 گرمی آن 

حکایت دارد.
بررســی گزارش از مرکز آمار ایران در رابطه با 
وضعیت قیمت کاالهای خوراکی در فروردین ماه 
امسال نشــان می دهد که قیمت هر قوطی 450 
گرمی شیرخشک از متوسط حدود 36 هزار تومان 
در فروردین پارســال به 45 هزار و 600 تومان در 
همین ماه در سال جاری افزایش پیدا کرده است، بر 
این اساس شیرخشک نسبت به پارسال 26.9 درصد 

گران شده است.
هر قوطی شیرخشک در اسفند سال گذشته به 
طور متوسط 45 هزار و 300 تومان فروش رفته و در 
فروردین ســال جاری تا 50 هزار تومان هم قیمت 

خورده است.
    

سقوط آزاد شاخص بورس
خبرآنالیــن- 
روند صعــودی بازار 
ســرمایه دیروز ادامه 
نیافت و شاخص کل 
بورس بیش از 12 هزار 

واحد کاهش یافت.
شــاخص کل با معیار هم وزن هم 2210 واحد 
کاهش یافت و رقم 426 هــزار و ۸01 واحد را ثبت 
کرد. در این بازار 669 هزار معامله به ارزش 5۸ هزار و 

550 میلیارد ریال انجام شد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش نفت 
بندرعباس، ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعی، 
پاالیش نفت تهــران، فوالد مبارکــه اصفهان و 
گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تأثیر منفی و در مقابل پاالیش نفت تبریز 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی 

بورس گذاشتند.
    

 افزایش قیمت آرد
 شیرینی را گران نخواهد کرد

ایسنا- رئیس اتحادیه قنادان گفت: افزایش 
قیمت آرد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت.

علی  بهره مند با بیان اینکــه تغییر قیمت آرد 
تاثیری در قیمت شــیرینی نخواهد داشت، گفت: 
قنادان آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت هر 
کیلو 20 هزار تومان خریداری می کردند که در حال 
حاضر نیز قیمت آرد همین است و برای آنها فرقی 

نکرده است.
وی ادامه داد:افزایش هزینه های تولید شیرینی 
مربوط به شکر و روغن است، زیرا قیمت این دو کاال 

در چند وقت اخیر افزایش زیادی داشته است.
رئیس اتحادیه قنادان اضافــه کرد: روغنی که 
کارخانه ها تحویل می دهند کیلویی 170 تا 1۸0 
هزار تومان و قیمــت روغن در بــازار آزاد کیلویی 
۸50 هزار تومان است و چون امکان تحویل روغن 
از کارخانه ها نیست مجبور هستیم روغن مورد نیاز 

خود را از بازار آزاد تهیه کنیم.
وی تصریح کرد: قیمت شکر دولتی کیلویی 12 
هزار تومان و در بازار آزاد 20 هزار تومان است که شکر 

را هم از بازار آزاد خریداری می کنیم.
بهره مند گفت: اخیرا دولت مقداری شکر و روغن 
به صنف قنادان داده است، ولی مقدار تخصیص یافته 

کافی نیست.  
    

 انتقاد همتی از ناهماهنگی ها 
در حذف ارز ترجیحی

خبرآنالیــن- 
رئیس اســبق بانک 
گفــت:  مرکــزی 
ناهماهنگــی برای 
حــذف ارز ترجیحی 
در داخل دولت و بین 

دولت و مجلس موج می زند.عبدالناصر همتی گفت: 
در 3سال گذشــته مصرف مردم بیش از 10درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: با توجه به اختالف 6برابری نرخ 4200 

و نیما، حذف ارز ترجیحی بسیار سخت شده است.
رئیس اســبق بانک مرکزی اظهار کرد: آقای 
مخبر گفتند 320هزار میلیارد تومان فاصله قیمتی 
نرخ نیما و 4200تومان ناشی از 16میلیارد دالر ارز 

تخصیصی بود.
همتی گفت: اگر این مبلغ به صورت کامل بین 
مردم توزیع شــود، آثار حذف ارز ترجیحی جبران 

می شود و اال فشار زیادی به مردم وارد می شود.
وی با بیان اینکه هر کســی که دلســوز بوده با 
عنوان بانیان وضع موجود از دولت کنار گذاشته شد، 
خاطرنشان کرد: افرادی دولت را اداره می کنند که 

فاقد تجربه الزم هستند.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با بیان 
اینکه تعرفه های اینترنت از سال 1395 تاکنون با 
وجود چند برابر شدن قیمت ها، ثابت مانده، گفت: 
اپراتورها معتقدند که امکان توسعه خدمات را 
ندارند زیرا درآمدها آن ها ثابت مانده و هزینه ها 

چند برابر شده بنابراین خواستار افزایش تعرفه 
هستند که وزارت ارتباطات فعال با درخواست 
آن ها موافقت نکرده البته اجازه حذف بسته هایی 
که بهای آن ها کمتر از کــف قیمت بوده ، صادر 

شده است.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور پس از حضور 
در نشست کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در 
این نشست سواالت و دغدغه های نمایندگان 
مطرح شد که بخشــی از این دغدغه ها ناظر به 

دسترسی مردم در روستاها به اینترنت و شبکه 
ملی اطالعات بود.

این عضو کابینه سیزدهم درباره تغییر نرخ 
اینترنت، تصریح کرد: تعرفه های اینترنت ثابت 
و تلفن همراه از سال 1395 تاکنون با وجود چند 
برابر شــدن، ثابت مانده است؛ وزارت ارتباطات 
به دنبال ارتقا کیفیت شــبکه اســت اما از آنجا 
که ســرمایه گذاری برای توسعه توسط بخش 
خصوصی یعنی اپراتورها انجام می شــود، این 

شرکت ها مطرح می کنند که امکان توسعه وجود 
ندارد زیرا درآمدها ثابت مانده و هزینه ها چند برابر 
شده است و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش 

تعرفه دارند.
زارع پور اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات فعال با درخواست آن ها موافقت نکرده 
اما اجازه حذف بسته هایی که براساس مصوبه 
سال 1395 کمیسیون تنظیم مقررات کمتر از 
کف قیمت بوده اند را داده اما برای ارائه بسته های 

جدید ما این موضوع را منوط به افزایش کیفیت 
کردیم به این معنا که این شرکت ها ظرف 3 سال 
آینده سرعت را دو برابر کنند، پوشش 4g را صد 
درصد کنند و 10 درصد ارتباطات نیز مبتنی بر 

نسل 5 شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
اپراتورها باید برنامه خود برای تحقق این اهداف 
را ارائه کنند در صورتی که ایــن اتفاق رخ دهد 
ما اجازه معرفی بســته های جدید با تعرفه های 
جدید را مشروط بر اینکه فشار به مردم وارد نشود، 
خواهیم داد خط قرمز مــا در وزارت ارتباطات 
ارتقای کیفیت و ســرعت ارتباطات است ما به 

دنبال افزایش درآمد و سود اپراتورها نیستیم.

ازسوی زارع پور اعالم شد؛

خط قرمز و شروط وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت اینترنت


