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 سلطنت برندهاي داخلي 
در بازار انحصاري لوازم خانگي 

ب�ود توم�ان  ميلي�ون   1 /5  ،۹۶ س�ال  ك�ه   يخچال�ي 
االن ۳۰ ميلي�ون تومان شده اس�ت! در حالي ك�ه ۷۰ درصد مواد 
اوليه لوازم خانگي داخلي اس�ت، اما قيمت ها مدام گران مي شود.
با خروج برندهاي كره اي از ايران، راه براي س��لطنت برندهاي داخلي 
هموار شد و در س��ايه عدم مديريت و نظارت وزارت صمت بر صنعت 
داخلي لوازم خانگي، بازار به صورت كاماًل انحصاري در اختيارشان قرار 
گرفت و متأسفانه اين صنعت به حال و روز صنعت خودرو دچار شد. به 
طوري كه يخچالي كه سال ۹۶، 1/5 ميليون تومان بود، االن ۳۰ ميليون 
تومان شده است! و به رغم اين گراني ها سخنگوي انجمن توليد كنندگان 

لوازم خانگي مي گويد:»دليلي براي كاهش قيمت ها وجود ندارد.«
دو سال پيش زماني كه شركت هاي كره اي به دليل تحريم ها، بازار پر سود 
ايران را ترك كردند، كسي تصور نمي كرد كه برندهاي داخلي در كمتر از 
دوس��ال بتوانند بازار را به دست بگيرند و س��هم ۳۰ درصدي خود را ارتقا 
دهند. در اين مدت س��لطه به بازار لوازم خانگ��ي در حالي صورت گرفته 
كه برندهاي داخلي توانس��تند در بازار انحصاري ب��ه تنهايي بتازند و بازار 
را به دس��ت بگيرند، به طوري كه در مدت دو س��ال اخير قيمت ها ۲۰۰تا 
۳۰۰درصد افزايش يافته است. ارديبهشت سال گذشته بود كه به يكباره 

لوازم خانگي بين ۲5 تا ۳۰ درصد گران شد. 
شركت هاي توليدي با سوء استفاده از نبود رقيب در بازار، ارديبهشت سال 
گذشته حداقل س��ه بار براي مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف 
كردند و بعد از آن هر بار بين 5 ت��ا 1۰ درصد قيمت خود را افزايش دادند، 
به طوري كه در دومين ماه س��ال قيمت ها ۲5 تا ۳۰ درصد گران شد. اين 
وضعيت درطول سال گذشته ادامه يافت و هرازگاهي شركت ها فروش خود 
را بستند تا كااليش��ان را با قيمت جديد به بازار عرضه كنند. البته خرداد 
ماه سال ۹۹ با نجومي شدن قيمت ها رئيس جمهور درنامه اي به سرپرست 
وزارت صمت خواستار كنترل بازار شد، اما اين دستور براي مدت كوتاهي 

قيمت ها را ثابت نگه داشت. 
گراني قيمت ها در حالي اس��ت كه به گفته فعاالن بازار در ايام كرونا بازار 
حدود ۶۰ درصد دچ��ار ركود شده اس��ت، اما توليد كنن��دگان همچنان 
قيمت ها را افزايش مي دهند. به عنوان مثال، قيمت يك يخچال 1۴ فوت 
ايراني بهمن ماه سال ۹۸ حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، در 
فروردين ماه سال گذشته به ۳ ميليون و 5۰۰ هزار تومان رسيد و در سال 

جاري قيمتش به ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان افزايش يافته است. 
  دليل افزايش قيمت لوازم خانگي 

اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگ��ي تهران مي گويد: 
فروش لوازم خانگي در راكدترين حالت خود به سر مي برد و قدرت خريد 
مردم به صفر رسيده اس��ت، ولي انجمن توليدكنندگان همين طور قيمت 
لوازم خانگي را باال مي ب��رد. وي مي گويد: وقتي ۷۰ درص��د مواد اوليه در 
داخل كشور توليد مي شود و قيمت دالر هم پايين آمده، اين افزايش قيمت 
بي رويه محصوالت چه معنايي دارد؟! يخچالي كه س��ال ۹۶، 1/5 ميليون 
تومان بود االن ۳۰ ميليون فروخته مي شود، در حالي كه حقوق كارگر خيلي 

كم افزايش پيدا كرده است. 
اما س��خنگوي انجمن توليد كنن��دگان ل��وازم خانگي در پاس��خ به اين 
پرسش  كه به رغم كاهش قيمت دالر چرا قيمت لوازم خانگي رو به صعود 
است، مي گويد: بازار كه دو روزي است باز شده ، اما وزارت صمت اعالم كرد 
كه ما به ميزان نياز بازار توليد انجام داده ايم. چه دليلي است كه هم اكنون 
قيمت ها كاهش پيدا كند؟ وقتي اتفاق خاصي نيفتاده و قيمت مواد اوليه 
رو به افزايش است، دليلي وجود ندارد كه قيمت لوازم خانگي كاهش يابد. 
البته ما بسيار خواهان اين هستيم كه قيمت ها كاهش يابد و مردم در رفاه 

باشند، اما متأسفانه قيمت مواد اوليه رو به افزايش است. 
از اواسط سال گذشته كه قرار شد فوالد به صنايع داخلي به قيمت جهاني 
فروخته شود، بهانه خوبي به دست توليد كنندگان لوازم خانگي و خودرو 
افتاد و باال بودن قيمت تمام شده توليدشان را نيز به پاي گراني قيمت فوالد 
مي زنند. اين روزها كه دولت در روزهاي پاياني خود به سر مي برد ترجيح 
مي دهد خود را با توليدكنندگان و صنايع بر سر تعيين قيمت ها درگير نكند 
و بازار را رها كرده است، چراكه براي انتخابات دور جديد رياست جمهوري و 

جمع كردن رأي، بار ديگر به حمايت صنايع و توليد كنندگان نياز دارد. 
  ايجاد كارخانه مشترك با كره اي ها در سير جان 

در ميان آشفته بازاري كه در صنعت لوازم خانگي به راه افتاده، از ارديبهشت 
امسال اخباري مبني بر بازگشت كره اي ها به بازار ايران منتشر شده كه در 
روزهاي گذشته با واكنش منفي توليد كنندگان مواجه شده است. در اين 
خصوص محمد طحان پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي از ورود سرمايه گذار 
كره اي به بازار لوازم خانگي ايران خبر داد ه و مي گويد: هيئت مديره شركت 
توليدي داخلي پس از انجام مذاكرات متعدد و طوالني موفق شد تا موافقت 
شركت بين المللي LG را براي انتقال تكنولوژي روز دنيا به ايران كسب 
كرده و در فاز اول اقدام به توسعه و راه اندازي كارخانه توليد يخچال فريزر 
تحت برند تجاري اين شركت كره اي در منطقه ويژه اقتصادي سيرجان 
استان كرمان كند. به گفته طحان پور با موافقت اين شركت كره اي درباره 
انتقال تكنولوژي به ايران، كارخانه جديد در فضايي به مساحت ۷۰ هزار 
متر مربع احداث مي شود كه ظرفيت توليد اين كارخانه بيش از 15۰ هزار 
دستگاه انواع يخچال، فريزر و سايد باي س��ايد در منطقه ويژه اقتصادي 
سيرجان استان كرمان است و قرار اس��ت با توسعه بيشتر، ظرفيت توليد 
ساالنه خود را به بيش از ۳۰۰ هزار در سال برساند و زمينه اشتغال براي 
5۰۰ نفر دراين كارخانه فراهم ش��ود.  هر چند كه برنده��اي داخلي در 
روزهاي اخير در گفت وگو با رسانه حضور مجدد كره اي ها را دربازار ايران 
محكوم كرد ه اند، اما حضور س��رمايه گذاران خارجي در ب��ازار انحصاري 
ايران، هم به س��ود توليد كنندگان است و هم مصرف كنندگان؛ چراكه در 
بازار رقابتي هم كيفيت توليد ارتقا مي يابد و هم اينكه قيمت ها متعادل تر 

خواهد شد. 

 آيا همه كارخانه ها 
به قيمت واقعي فروخته شده اند؟

رئيس كانون عالي انجمن ه�اي صنفي كارگران با ابراز خرس�ندي از 
بازگشت كارخانه نيشكر هفت تپه به بيت المال و تشكر از قوه قضائيه 
گفت: ما عالقه منديم كه قوه قضائيه به تمام كارخانه هايي كه واگذار 
شده اند، ورود كند تا بدانيم آيا به قيمت واقعي و كارشناسي فروخته 
شده اند يا به عمد در مسير تعطيلي و ورشكس�تگي قرار گرفته اند؟

ناصر چمني در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: ما مخالف اجراي اصل ۴۴  و 
اينكه بخش خصوصي بايد قدرتمند باشد، نيستيم. در تمام كشورها بخش 
خصوصي قدرتمند توانسته اقتصاد مملكت را پيش ببرد، ولي ما از مسائل، 
اشتباه برداشت مي كنيم در حالي كه اگر اصل ۴۴ به عنوان يك اصل مترقي 
به درستي اجرا مي شد نيشكر هفت تپه با آن همه امكانات به آساني فروخته 
نمي شد و اهليت و صالحيت افرادي كه كارخانه و سرمايه ملي را در اختيار 

گرفتند به درستي بررسي مي شد. 

چاپ پول به پشتوانه ارزهاي تحريم شده! 
آخرين قسمت هاي سريال اختالف همتي و نوبخت بر سر اينكه آيا دولت از بانك مركزي استقراض1۰ تا 1۳ ميليارد دالری 

داشته است يا خير؟
تقاضا در بازار طال و سكه بيشتر شد

در حالي كه صنف ط�ال و جواهر در دوران تعطي�الت كرونا با افت 
قيمت طال و سكه مواجه شده بود، همزمان با بازگشايي بازار، نايب 
رئيس اتحاديه فوق از افزايش تقاضا و حباب قيمت سكه خبر داد. 
محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو 
با خانه ملت درباره حباب قيمت سكه  گفت: صبح امروز قيمت جهاني 
طال افزايش يافت، اما سپس تعديل ش��د. از سوي ديگر نرخ ارز با رشد 
همراه بود، بنابراين قيمت سكه و طال افزايش يافت به گونه اي كه سكه 

نسبت به گذشته رشد نرخ داشته است. 
وي افزود: با توجه به تقاضاي ايجاد ش��ده در بازار، قيمت س��كه امروز 
به ۹ ميليون و ۸5۰ هزار تومان رس��يد، بنابراين حباب سكه به حدود 

۴5۰هزار تومان افزايش يافت. 
كشتي آراي ادامه داد: داد و ستدهاي سه روز گذشته با توجه به تعطيلي 

سه هفته اي واحدهاي صنفي  نشان داد كه تقاضا بيشتر شده است. 

 كاهش موقتي نرخ دالر
 به سود رانت خواران است

عم�ده  گف�ت:  اس�المي  ش�وراي  مجل�س  رئي�س  ناي�ب 
وج�ود  كش�ور  ارزي  سياس�تگذاري  در  ك�ه  اش�كاالتي 
ك�ه  اس�ت  رانت جويان�ه اي  انگيزه ه�اي  از  ناش�ي  دارد، 
كرده ان�د.  نف�وذ  كش�ور  تصميم س�ازي  گلوگاه ه�اي  ب�ه 
سيداميرحس��ين قاضي زاده هاشمي پيرامون نوس��انات اخير نرخ ارز  
گفت: اگر چه با توجه به باال بودن نرخ ارز و فشار اقتصادي ناشي از آن 
بر معيشت مردم، همه ما از پايين آمدن قيمت ارز استقبال مي كنيم، 
اما اگر اين پايين آمدن موقتي باشد نه تنها بر معيشت مردم اثر مثبتي 
ندارد، بلكه منجر به خسارت به توليد و صادرات و همچنين سودآوري 

براي دالالن خواهد شد. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس ش��وراي اسالمي اضافه كرد: 
ضمن آنكه منابع محدود ارزي كش��ور صرف واردات كاالهايي شد كه 
عمدتاً به جاي كاهش قيمت محصوالت ب��راي مصرف كننده نهايي، 
صرف رانت جويي و سوء استفاده ش��دند. نتيجه اين سياست ها چيزي 
جز از صرفه انداختن توليد  و به صرفه كردن رانت خواري و سوء استفاده 

نبوده است. 

 رشد 5هزارو570 واحدي 
شاخص كل بورس تهران 

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
روز گذش�ته ب�ا رش�د 5ه�زارو5۷۳ واح�د روب�ه رو ش�د. 
به گزارش ف��ارس، بورس اوراق به��ادار تهران ك��ه روزهاي ريزش 
ش��اخص را به صورت پياپي طي كرد، روز يك شنبه بعد از تصويب 
ش��وراي عالي بورس مبني بر دامنه نوس��ان متقارن مثبت و منفي 
5 درصد گرچه در ابتداي س��اعات معامالت روند ريزش��ي به خود 
گرفت، اما از ميانه بازار، روند رو به رشد پيدا كرد، به طوري كه در پايان 
معامالت با افزايش 5هزارو5۷۳ واحد به رقم يك ميليون و 15۷ هزار 

و ۴۶۹ واحد رسيد. 
معامله گران امروز بيش از ۹/۳ ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب ۴۰۴ هزار فقره معامله و به ارزش ۴هزارو5۰۷ ميليارد تومان داد و 
ستد كردند. اگر ارزش معامالت فرابورس را كه امروز به بيش از 1۲ هزار 
و ۴۸۸ ميليارد تومان رسيد هم در نظر بگيريم، ارزش معامالت دو بازار 

به 1۷ هزار ميليارد تومان نزديك شده است. 

 پيش بيني تورم 40 درصدي
 براي نيمه نخست 1400

پژوهش�كده مرك�ز آم�ار اي�ران در گزارش�ي از س�ه س�ناريو 
ب�راي ن�رخ ت�ورم در نيم�ه نخس�ت س�ال ج�اري خب�ر داد. 
به گزارش فارس، پژوهش��كده آمار در گزارشي به پيش بيني وضعيت 
تورم در شش ماهه نخست سال 1۴۰۰ پرداخته و آورده است: آخرين 
گزارش نرخ تورم مربوط به فروردين ماه سال 1۴۰۰ است. در اين ماه 
عدد شاخص كل )1۳۹5=1۰۰( به ۳۰۶/1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 
۲/۷ درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين ماه درصد تغيير ش��اخص 
كل نسبت ماه مش��ابه سال قبل ۴۹/5 درصد اس��ت. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به فروردين ماه 1۴۰۰ به ۳۸/۹ درصد رس��يد كه نسبت 
به همين اطالع در ماه قبل )۳۶/۴ درص��د(، ۲/5 واحد درصد افزايش 

نشان مي دهد.  
در اين گزارش پيش بيني نرخ تورم با اس��تفاده از س��ه سناريو انجام 
مي شود. نرخ تورم ساالنه در هر يك از اين سه سناريو در شهريور ماه 
۴۷/5، ۴۲/5 و ۴5/1 درصد پيش بيني شده  است. نكته قابل تأمل آن 
است كه نرخ تورم ساالنه در هيچ كدام از اين سناريو ها در هيچ  كدام از 

ماه هاي نيمه نخست سال 1۴۰۰ كمتر از ۴۰ درصد نبوده است. 

امنيت غذايي جهان در سال 2۰21
3 عاملي كه گرسنگي را بيشتر خواهد كرد

ب�ر اس�اس گزارش ه�اي جهان�ي، جن�گ، تغيي�رات آب و 
هواي�ي و وي�روس كرون�ا س�ه عام�ل تش�ديد گرس�نگي در 
جه�ان  اس�ت ك�ه س�ال 2۰21 قحط�ي ب�ه ب�ار خواه�د آورد. 
به گزارش فارس به نقل از »كامانديريم«، در حالي كه س��ازمان ملل 
متحد پيش بيني كرده بود تا سال ۲۰۳۰ گرسنگي در جهان ريشه كن 
ش��ود، اما جديدترين گزارش جهاني حاكي است كه در سال گذشته 
تعداد گرس��نگان جهان ۲۰ ميليون نفر افزايش يافته اس��ت. جنگ، 
تغييرات آب و هوايي و ش��يوع وي��روس كرونا عام��الن افزايش اين 
گرسنگي بوده اس��ت. همچنين 155 ميليون نفر در 55 كشور جهان 
با گرسنگي ش��ديدي مواجه هستند كه از ناامني ش��ديد غذايي رنج 

مي برند. 
اين گزارش مشترك سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد، اتحاديه 

اروپا و برنامه غذاي جهان )WFP(است.

دنبال ك�ردن دعواي رؤس�اي بان�ك مركزي و 
سازمان برنامه و بودجه بر س�ر اينكه آيا دولت 
از بانك مركزي اس�تقراض داشته است يا خير؟ 
براي مردم ديگر هيچ جذابيتي ندارد، مخصوصًا 
زماني كه تورم بي توجه به اين دس�ت دعواهاي 
سياس�ي و اقتصادي به شكل مس�تمر در حال 
تصاحب هر چه بيش�تر ق�درت خري�د خانوار 
است به ش�كلي كه بس�ياري از خانوارها ديگر 
پس ان�داز ندارند و با اس�تقراض روزگار خود را 
س�پري مي كنند تا ببينند در آينده دولتي پيدا 
مي شود كه جلو دار تورم و ركود اقتصادي شود. 
اواخر سال گذشته بود كه مسئله استقراض دولت 
از بانك مركزي خبر ساز شد، البته پيش از اين براي 
اهالي اقتصاد اين مس��ئله مطرح ب��ود كه چرا پايه 
پولي در عرض س��ال هاي ۹۷ تا ۹۹ با رشد نزديك 
به صددرصد روبه رو شده است و حال آنكه افزايش 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي در شرايط تشديد 
تحريم ها و ش��يوع كرون��ا اين احتمال را تش��ديد 
مي كرد كه شايد بانك مركزي به دليل تنگناي مالي 
و بودجه اي دولت مجبور به خريد ارزهاي بلوكه شده 
دولت و صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت در 

خارج از كشور شده باشد. 
  انتشار ريال به پشتوانه ارزهاي تحريمي

به عبارت ساده تر پايه پولي ) پولي كه بانك مركزي 
اختيار چاپ آن را دارد( در طول س��ال ها ۹۷ تا ۹۹ 
از م��رز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان ب��ه مرز ۴۲۰ هزار 
ميليارد تومان رسيد و رشد دارايي هاي خارجي يكي 
از پشتوانه هاي خلق پول داغ و تورم آفرين توسط 
بانك مركزي بود همان زمان كارشناس��ان مدعي 
ش��دند دولت دارايي بلوكه ش��ده ارزي را به بانك 
مركزي مي فروشد و مابه ازاي آن ريال مي گيرد در 
واقع بانك مركزي به پشتوانه ارزهاي تحريمي اقدام 

به انتشار ريال كرده است. 
از آنجايي كه دولت ارزهاي تحريم شده را به بانك 
مركزي فروخته و بابت آن ريال دريافت كرده است، 
پس دولت ب��ه ضرس قاطع عن��وان مي كرد كه در 
اين سال ها هيچ گونه اس��تقراضي از بانك مركزي 
نداشته و اگر پايه پولي رش��د كرده و تورم آفريني 

داشته اس��ت، دولت تقصيري در اين رويداد ندارد، 
بانك مركزي هم در واكنش به اين رويداد مي گفت 
اقدام فوق فرقي با استقراض ندارد زيرا ارز تحريمي 

مورد معامله قرار گرفته است. 
در چنين ش��رايطي برخي از كارشناسان به مزاح 
مي گويند ارزهاي تحريمي مال بانك مركزي است 
و بانك مركزي بايد براي آزاد سازي ارزهاي بلوكه 
شده اقدام كند كه اتفاقاً اين كار هم انجام گرفت و 
رئيس كل بانك مركزي ش��خصاً رايزني  هايي را با 
مقامات كره جنوبي يا عراق انجام داد، اما متأسفانه 
اين رايزني نتيج��ه اي كه انتظار مي رف��ت را در بر 
نداش��ت و در واقع دولت دارايي خارجي را به بانك 
مركزي فروخت و ارزش را دريافت كرد كه براي آزاد 
سازيش بايد مذاكرات بين چندين كشور انجام گيرد 

و اين كار از عهده بانك مركزي خارج است. 
در اين ميان نتيجه بودجه ريزي هاي غير عملياتي و 
با كسري بودجه هاي بسيار سنگين آن شده فشار 
بر سيستم مالي كشور اعم از بانك مركزي، بانك ها، 
بازارس��رمايه، صندوق توس��عه مل��ي، بيمه هايي 
چون صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي 
تشديد شده است، به شكلي است كه در كنار رشد 
حجم بدهي هاي دول��ت تورم ني��ز در حال پيش 
روي اس��ت، اين وضعيت دامنه نگراني را تا جايي 
وسعت بخشيده كه برخي از كارشناسان اقتصادي 
مي گويند اداره دولت سيزدهم كار هر كسي نيست 
و اشخاصي كه وارد اين عرصه مي شوند بايد بدانند 
كه حتي به فرض رفع همه يا بخش��ي از تحريم ها 
حجم مشكالت در دولت آتي بسيار زياد مي باشد. 
از وضعيت آب گرفته تا دخل و خرج دولت و ضعف 
بنيه اقتصادي خانوارها همه و همه اداره دولت آتي 

را سخت كرده است. 
  نيما نمي تواند مرجع كشف نرخ ارز باشد

در اين مي��ان طي س��ال هاي گذش��ته تأمين ارز 
مورد نياز واردات در اولويت سياس��تگذاری ارزي 
بوده اس��ت، به طوري كه با راه اندازي س��امانه نيما 
صادركنن��دگان ارزي موظف بودند ك��ه ارز مورد 
نياز فعاليت اقتصادي خود را به اين سامانه تزريق 
و واردكنندگان نيز از اين س��امانه تأمين ارز كنند، 

اعمال اين سياست اگر در سال ها ابتدايي پاسخ گو 
بود، اما هم اكنون صادركنندگان مي گويند به جهت 
رشد تورم هزينه هاي توليد و صادرات جهش يافته 
است، از اين رو معتقدند سامانه نيما به جهت اينكه 
در اين سال ها واردات محدوده شده و تقاضاي ارز 
واردات كنترل ش��ده اس��ت مبناي مناسبي براي 
استخراج نرخ ارز نيست، با اين حال گفته مي شود 
كه در شرايط تحريم چاره اي جز اين دست اقدامات 
نيست، اما بايد دانست نيازهاي ارزي ديگري به جز 

واردات متوجه بازار ارز هست. 
از س��وي ديگر چ��ون نقدينگي و ق��درت خريد و 
اشتهاي سفته بازي در جامعه باال گرفته اين نگراني 
پيوسته وجود دارد كه در پايان دولت با توجه به رشد 
هزار هزار ميليارد توماني نقدينگي در يكسال اخير، 
سفته بازي هاي سنگين در بازارهاي مالي چون ارز، 
طال، سهام و سكه رخ دهد؛ چراكه كنترل چنداني 

روي ريال وجود ندارد. 
 همتي: بانك مركزي اعتقادي به ارزپاش�ي 

ندارد
در حالي كه صادركنن��دگان معتقدند نرخ نيما به 
دليل كوچك سازي ليست كاالهاي مجاز وارداتي 
و اثر گذاري اين رويداد روي كاهش تقاضا در بازار 
نيما روي افت نرخ ارز در سامانه فوق مؤثر بوده است 
و بايد نرخ ارز در بازاري بزرگتر از سامانه نيما كشف 
ش��ود، رئيس كل بانك مركزي گف��ت: نرخ فعلي 
ارز نرخ واقعي نيس��ت و ما نرخ تس��عير ارز بانك ها 
را ني��ز 15هزارو۹۰۰ تومان براي پايان س��ال ۹۹ 
اعالم كرديم، بانك مركزي به ارزپاش��ي اعتقادي 
ندارد، اما روند بازار نزولي اس��ت و نرخ ارز كاهش 

پيدا مي كند. 
عبدالناصر همتي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
با بيان اينكه مشكل تورم تنها به سياست هاي پولي 
بر نمي گردد؛ چراكه دو ناترازي مهم داريم كه اگر 
حل نشود تورم ريشه كن نمي شود، اظهار داشت: 
ناترازي اول اين اس��ت كه واردات بايد با صادرات 
غيرنفتي تراز شود و زماني كه تراز نمي شود مجبور 
مي شويد از ذخاير ارزي بانك مركزي مصرف كنيد 
كه باعث تورم مي ش��ود. ناترازي دوم براي بودجه 

دولت اس��ت و اصل بر اين اس��ت ك��ه درآمدهاي 
غيرنفتي بايد با هزينه ها برابر باشد. 

  علت رشد پايه پولي
وي افزود: ما در سال هايي 1۰۰ ميليارد دالر درآمد 
داش��تيم ولي تورم ۳۰ تا ۳5 درصد بود و ما امسال 
درآمد نف��ت و گاز نس��بت به ميانگين س��ال هاي 
گذشته تقريباً ۸۰ درصد كاهش پيدا كرد؛ بنابراين 
وقتي در بودجه وقتي نتواني��م آن را تأمين كنيم، 
از ۲۹ واحد درصد رش��د پايه پولي س��ال گذشته 
۲۷ درصد از محل خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي مي شود كه ناشي از تبديل دارايي هاي ارزي 

خارجي به ريال بود. 
  1۳ ميليارد دالر از دولت طلب داريم

همتي در رابطه با بدهكاري دولت به بانك مركزي 
يا بانك مركزي به دولت و اظهار نظر رئيس سازمان 
برنام��ه و بودجه در اين رابطه ك��ه بانك مركزي را 
بدهكار دانسته اس��ت، بي��ان كرد: حتم��اً )رئيس 
سازمان برنامه و بودجه( ش��وخي كردند. دولت به 
بانك مركزي بدهكار اس��ت و بانك مركزي در دو 
سال گذشته 1۳ ميليارد دالر ارز بابت خريد كاالي 
اساس��ي به دولت داده اس��ت، مقام معظم رهبري 
هم فرمودند، بدهي دولت به بانك مركزي بايد در 
مدت سه س��ال پرداخت ش��ود و در ترازنامه بانك 
مركزي هم بيش از 1۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت 
طلب داريم كه مربوط به اين دولت هم نيس��ت از 
دولت هاي گذشته باقي مانده است. قبال هم مطرح 
كردم هر موقع بانك مركزي به دولت بدهكار شد، 
حكمراني اقتصادي درست شده يعني دولت دست 

به سرمايه گذاري زده است. 
  بانك مركزي نمي تواند ارزهاي دولت را به 

ريال تبديل كند
اما پس از آنكه رئيس كل بانك مركزي در يك برنامه 
تلويزيوني به سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه 
واكنش نش��ان داد و اعالم كرد ك��ه بانك مركزي 
1۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد، معاون 
رئيس جمهور محمد باقر نوبخت هم در پاسخ گفت: 
دولت استقراضي از بانك مركزي نداشته و بخشي 
از طلب برخ��ي افراد از دولت، تهاترش��ده اس��ت. 
يعني بدهي هاي برخي ش��ركت هاي دولتي مثل 
جي تي سي به دولت منتقل شد و آنچه كه در رقم 
بدهي دولت به بانك مركزي است ناشي از اين موارد 
است نه اينكه براي تصويب بودجه از بانك مركزي 

استقراض كنيم!
وي اف��زود: حتماً دكتر همتي تأيي��د مي كنند كه 
يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر ناش��ي از صادرات 
نفت از سوي وزارت نفت به بانك مركزي واريز شده 
است و بانك مركزي نتوانسته آن را تبديل و تسعير 
به ريال كند. براي همين بخشي از منابع ارزي ما نزد 
بانك مركزي است، ولي بانك مركزي براي مديريت 
پايه پول��ي كش��ور مطالبات س��ازمان هدفمندي 

يارانه ها را نتوانست به ريال تبديل كند. 
نوبخت گفت: اينكه بانك مرك��زي تالش مي كند 
به خاطر محدود كردن پايه پولي، بخشي از مطالبات 
رسمي دولت را به خزانه واريز نكند را درك مي كنم. 
ان شاءاهلل با رفع تحريم ها مشكل بانك مركزي حل 
بشود و در پرداخت ارزهاي دولت نزد بانك مركزي 
اقدام كند.  رئيس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: 
اليحه اوليه بودجه بالغ بر ۸5۴ هزار ميليارد تومان 
بود كه از س��وي مجلس 5۰۰ هزار ميليارد تومان 
افزايش ياف��ت و در رديف ه��اي مختلف تغييراتي 
ايجاد شد  و برخي را بيشتر و برخي را كمتر افزايش 
داد. مابه التفاوت بودج��ه اصالحي مجلس با دولت 
5۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در نهايت 

به يك هزار و ۲5۴ هزار ميليارد تومان رسيد. 

قيم�ت نان ب�ه ش�يوه هاي مختلف در س�طح 
ش�هر تهران افزايش يافته اس�ت، تعدادي از 
نانوايي ها با كاه�ش اندازه و وزن ن�ان و برخي 
ديگ�ر ب�ا افزودني هايي چون كنج�د به نوعي 
حقوق مصرف كنن�ده را تضييع مي كنند و كار 
به جايي رس�يده اس�ت كه برخي از مشتريان 
براي دريافت نان مناس�ب به شكل داوطلبانه 
پول بيشتري به شاطر يا كمك شاطر پيشنهاد 
مي دهند، اما اشخاصي كه دخلشان به خرجشان 
نمي خورد ب�دون هي�چ انتخاب ديگ�ري بايد 
همان ناني را كه برايش�ان پخته ان�د، بخورند. 
برخي از مشتريان ثابت نانوايي ها مي دانند كه 
براي دريافت نان خوب بايد س��يبيل ش��اطر را 
چرب كنند، در غير اين صورت ب��راي يك نان 
با وزن و پختي نامناس��ب و غير استاندارد بايد 
پول مصوب نان را بدهند يا اينك��ه صرفاً براي 
چند  گرم كنجدي كه روي نان ريخته مي شود 
بايد پول نان به عالوه نيم كيلو كنجد را پرداخت 
كنند!  بي پرده بايد گفت كاسب مكاسب خوانده 
مثل گذشته در صنوف ديگر زياد نيست، شايد 
دليلش اين باشد كه هزينه هاي زندگي فعاالن 
صنف نانوايي هم همانند س��اير مردم باال رفته 
اس��ت و دخل فعاالن اين صنف با خرجش��ان 
نمي خواند، اما مردمي كه نان، قوت اليموتشان 
اس��ت و به جز نان، مواد غذايي ديگري بر س��ر 
س��فره و معده ش��ان خود نمايي نمي كند چه 

گناهي كرده اند و بايد چه كنند؟!
  بازار گرمی برای گرانفروشی نان 

حقوق مصرف كننده به ش��يوه هاي مختلف در 

برخي از نانوايي ها تضييع مي ش��ود به گونه اي 
كه برخ��ي از رس��انه ها از گرانفروش��ي 1۰ تا 
5۰ درصدي در صن��ف نانوايي گاليه مي كنند، 
برخي از نانوايي ها گوي��ي بازارياب گرفته اند به 
گونه اي كه وقتي نان خ��وب از آب در مي آيد از 
تنور تا صفوف مش��تريان براي نان خوب سريع 
بازاريابي مي كنند تا نان را در بورس نانوايي به 

باالترين نرخ به فروش رسانند. 
برخي از نانوايي ها همانند صنف مشاوران امالك 
گويي با نانوايي هاي اطراف خود هماهنگ هستند 
تا به شيوه هاي مشابه درآمد بيشتري از نان به دست 

بياورند و به اصطالح نان شان در روغن باشد.  

  نان هم چند نرخی شد 
بايد پذيرفت كه نان هم همانند ارز ، مرغ، روغن و 
شكر چند نرخي شده است، اصالً گويي نوسان هايي 
كه پيش از اين در بازارهاي مالي چون سهام و ارز 
و اوراق مالي بود از اين بازارها به بازارهاي كااليي 
سرايت كرد به شكلي كه ديگر هزينه هاي زندگي با 

خداست و مردم از آن اطالعي ندارند. 
در حال��ي برخي نانوايان در س��طح ش��هر تهران 
نرخ هاي خ��ود را تا ح��دود ۴۰ ت��ا 5۰ درصد باال 
برده اند كه س��ازمان تعزيرات در اين ب��اره اقدام 
مؤثري انجام نداده است.   بيژن نوروزمقدم، رئيس 
اتحاديه نانوايان سنتي هفته گذشته اظهار نظري 

كوتاه داشت مبني بر اينكه  »در حال حاضر قيمت 
نان چند نرخي اس��ت، به عنوان مثال يك نانوايي 
لواش ممكن است  نان را به همان قيمت مصوب 
گذشته يعني ۳۰۰ تومان و واحد ديگري آن را به 
۴۰۰ و واحد سوم ۴5۰ تومان عرضه كند.  در مورد 
نان بربري و ساير نان ها نيز همين وضعيت حاكم 
است، مثاًل ممكن اس��ت  يك واحد نان بربري را 
به قيمت هزارتومان  واحد ديگ��ري ۲هزارتومان 
يا ۲هزارو5۰۰ تومان بفروش��د.  آخرين پيشنهاد 
نانوايان، افزايش صددرصدي قيمت ها بوده است، 
در مورد افزايش قيمت نان تصميم  گيري شده، اما 

به ما گفتند فعالً اعالم نكنيد.«
  تعزيرات نان نمی خورد

از مجموع بي��ش از ۳ ميليون واحد صنفي نزديك 
به ۸۳ هزار واحد صنفي نانوايي در س��طح كشور 
فعاليت مي كنند كه از اين مي��زان ۲۴ هزار واحد 
نانوايي آزادپز هس��تند و 5۹ هزار واحد به صورت 
يارانه اي نان پخت مي كنند. س��رانه كشوري نيز 
به ازاي متوسط هر هزار و 1۶ نفر يك نانوا در كشور 
اس��ت. كمترين ميزان س��رانه مربوط به گيالن 
با ح��دود ۶۰۰ نفر و بيش��ترين س��رانه مربوط به 
هرمزگان با هزار و ۶۰۰ نفر برآورد شده است. سرانه 
نانوايي در تهران هم به ازاي هزار و 5۰۰ نفر است. به 
عبارت ديگر به ازاي هر ۲5۴ خانواده يك نانوايي در 
سطح كشور فعال است.  در پايان بايد گفت سازمان 
تعزيرات حكومتي كه  به عنوان نهاد رسيدگي به 
تخلفات گرانفروش��ي، بازوي مهم حاكميتي در 
كنترل بازار محسوب مي شود، اين روزها بی توجه 

به گرانفروشي هاي صنف نان است. 

تنور گران فروشي 10 تا 50 درصدي نان داغ شد

بهناز   قاسمي
  گزارش   2

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

ملیحه مرادی
  گزارش   2

بهنازقاسمی


