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 ۶ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران و هم خریداران واقعی از بازار مسکن خارج میشوند

آخرین خبرها از گشایشهای
ارزی از زبان همتی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اخبار
ناشی از گشایشهای ارزی گفت :در حوزه
بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها در
آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان
صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر شده و
روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته
که هر سه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند
داشت.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در جلسه
دورهای خود با مدیران عامل بانکها ضمن
تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در مقولههای
کنترل نقدینگی ،بازار بین بانکی ،پرداخت
تسهیالت مبارزه با کرونا ،قرضالحسنه ازدواج
جوانان و خصوصا بخشهای پیشران و صنایع
کوچک و متوسط ،بر لزوم تداوم انسجام و
حمیت در همه ارکان اقتصادی کشور برای
مواجهه موفقیتآمیز با شرایط جنگ اقتصادی
تاکید کرد.
وی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر
اشاره کرد و گفت :آمریکا تمام تالش خود را
در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ
روانی و فشار آنها ،همین شرایطی است که این
روزها شاهد هستیم.
همتی ضمن اشاره به اخبار ناشی از
گشایشهای ارزی اظهار کرد :در حوزه
بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها
در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر
میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر و
روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته
که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند
داشت؛ بر همین مبنا از بانکها هم میخواهیم
به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی
برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند.
طبق اعالم بانک مرکزی ،رئیس شورای
پول و اعتبار تاکید کرد :آنچه نظام بانکی در
شرایط مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام
تحسینبرانگیز بود که توانستند در همان
ابتدای شیوع کرونا  ۲۳هزار میلیارد تومان
تسهیالت در اختیار خانوارهای یارانهبگیر قرار
دهند و همین امر قدردانی رئیس جمهوری را
به دنبال داشت.
همتی با اشاره به عملکرد بانکها در خصوص
تسهیالت تکلیفی خرید تضمینی گندم گفت:
بانکها تاکنون  ۸۵۰۰میلیارد تومان در این
زمینه پرداخت کردهاند که تا رسیدن به نقطه
هدف و پایان این تکلیف ،راه زیادی باقی نمانده
است .شبکه بانکی در یک ماه و نیم اخیر برای
تسهیالت کرونایی واحدهای کسب و کار
اقدامات خوبی انجام دادهاند و  ۴۴۰۰میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت کردهاند و الزم است
در مقوله تسهیالت ودیعه مسکن نیز آن
بخش از کار که به عهده شبکه بانکی است از
جمله روند بررسی پروندهها را تسریع بخشند
و شرایط پرداخت این سرفصل تسهیالت را
منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا با
سرعت بیشتری پیش ببرند.
وی بر لزوم توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح
گواهی اعتبار مولد (گام) تاکید کرد و افزود :این
طرح از جمله طرحهایی است که متناسب با
شعار سال و جهش تولید میتواند از واحدهای
تولیدی کوچک و متوسط حمایتهای جدی
کند و بر همین اساس ضرورت دارد بانکها
بیش از گذشته به آن بپردازند .شرایط پیوستن
بانکهای خصوصی به طرح گام را به زودی
فراهم میکنیم.
در این جلسه ،مدیران بانکها ضمن طرح
مسائل و مشکالت خود پیشنهادهایی برای
پیشبرد امور بانکی ارائه کردند.
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سه دلیل برای جهش تورم

رکود تورمی در کمین مسکن

در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از
کارشناسان اقتصاد مسکن ،پیش بینی بازاری
آرام در نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را
با این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش
قیمتها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاهش
یافته ،در گمانههای خود مطرح میکردند ،بودند
کارشناسانی که تالطم غیر قابل مهاری را در بازار
مسکن  ۶ماهه نخست سال جاری پیش روی
سرمایهگذارانمیدیدند.
به گزارش مهر ،با این حال ،اتفاقی که رخ داد،
ثبات قیمتها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و
رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هر
چند که برخی پیش بینی بروز اصالح قیمت در
بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه در عمل رخ داد،
خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تالطم در
بازارهای خودرو ،سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛
ولی نهایتا ً بازار مسکن همواره به سود سفتهبازان
پیش رفت و حتی فراتر از پیشبینیها ،متوسط
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از
متری  ۱۵میلیون تومان در پایان اسفند  ۹۸به
متری  ۲۳میلیون تومان در پایان مرداد  ۹۹رسید.
به هر روی ،باز هم دعوای «آینده بازار مسکن
در نیمه دوم سال  »۹۹میان کارشناسان اقتصاد
مسکن پابرجاست و دو قطبی «آرامش ،رکود یا
حتی کاهش قیمتها» و «رشد افسارگسیخته یا
نهایتا ًمتناسب با تورم عمومی» میان اقتصاددانان
در جریان است.
هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن،
سمت میانه را در پیش گرفتهاند و معتقدند باید
همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله
مسائل بینالمللی ،انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا در آبان ماه ،نرخ دالر ،وضعیت بازار سرمایه،
قیمت انس جهانی طال ،انتخابات ریاست جمهوری
سال آینده کشورمان ،رکود ساخت و ساز ،پایان
دوره جابهجایی مستأجران ،افزایش قیمت مصالح
ساختمانی ،عدم استقبال مردم از وامهای نوسازی
بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در
نظر گرفت؛ سپس با جمعبندی این متغیرها ،به
این نتیجه میرسند که احتماال ًبازار مسکن با رشد
قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی که در
نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
رزبان :شیب افزایش قیمت مسکن کم میشود
نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال
 ۹۷این تصور وجود داشت که این بخش همچون
روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی
وارد میشود ،میگوید :نحوه اثرگذاری دو دسته
از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد
تا این بازار برخالف روال گذشته خود ،یک دوره
متفاوت به لحاظ قیمت و معامالت را آغاز کند.
عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در نیمه
دوم سال
وی مهمترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار
مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیمبندی

برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند با توجه به تحوالت اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ،از شیب قیمت مسکن در ماههای پایانی سال
کاسته میشود.

با توجه به
شرایطعمومی
اقتصادکشور
وهمچنین
چالشهای
بینالمللیدیگر
دلیلی ندارد که
قیمتمسکن
کاهش پیدا کند
کرده و معتقد است :عواملی همچون کاهش قدرت
خرید خانوار بهواسطه افزایش بیش از حد قیمت و
اشباع قیمتی در بازار مسکن ،کاهش قدرت پوشش
دهی تسهیالت خرید مسکن ،رشد قابلتوجه
قیمت در ماههای گذشته ،اجرای برنامههای تولید
مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل
مسکن مهر ،احتمال کاهش تحریمها و ثبات نرخ
ارز از جمله عواملی است که میتواند زمینه ثبات
قیمت مسکن در ماههای آتی از سال جاری را رقم
بزنند .کارشناس اقتصاد مسکن میگوید :عالوه
بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن،
دسته دیگری عواملی در صورت بروز میتوانند
زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در ماههای آتی
به گفته وی افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی
جدید ،کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز،
باال بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینههای
ساخت و احتمال افزایش نقدینگی بهدلیل احتمال
استقراض دولت از بانکمرکزی برای جبران کسری
بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و… از
جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد
قیمت ملک در ماههای آتی از سال جاری را فراهم
خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه آهنگ
تحوالت در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار
بر قیمت مسکن بستگی دارد ،ادامه میدهد :تا
زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید

شود ،فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن ،ارز،
خودرو ،طال و… ادامه یافته و منجر به افزایش
قیمت در این بازارها میشود.
رزبان یادآور میشود :با توجه به تحوالت اخیر
و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ،بهنظر میرسد
هرچه به ماههای انتهایی سال نزدیک شویم از
شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
سرحدی :رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است
احمدرضا سرحدی ،کارشناس اقتصاد مسکن نیز
با بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مسکن در نیمه
نخست امسال رخ داد ،از اواخر سال گذشته قابل
پیش بینی بود ،میگوید :در نیمه دوم امسال وضع
به مراتب بدتر است.
به اعتقاد وی ،با توجه به شرایط عمومی اقتصاد
کشور و همچنین چالشهای بینالمللی از یک سو
و نیز وضعیت بازارهای موازی مانند افزایش نرخ
طال ،ارز و خودرو از سوی دیگر ،دیگر دلیلی ندارد
که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
 ۶ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران از بازار مسکن
خارج میشوند هم خریداران واقعی
کارشناس اقتصاد مسکن میگوید :تفاوتی که
بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن
دارد در این است که اگرچه در ماههای پایانی سال
گذشته و نیمه نخست امسال ،خریداران واقعی
و مصرفکننده ،قدرت خرید مسکن نداشتند و
تنها سوداگران وارد آن میشدند ،اما در نیمه دوم
امسال ،حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و

رکود سنگینی بر آن حاکم میشود .چون بازار ارز
و طال رونق بیشتری در  ۶ماهه دوم  ۹۹دارد و
سوداگران به سمت این بازارها کشیده میشوند.
وی یادآور میشود :سرمایههای مردم که مسکن
را به عنوان کاالی مصرفی تلقی میکنند ،در حدی
نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری
کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماههای پایانی سال
جاری ،افزایش مییابد.
کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای نوساز در
سالهای آتی
سرحدی میگوید :ما با تورم باالتر در بخش
مسکن در نیمه دوم امسال و همچنین رکود در
ساخت و ساز هم مواجه میشویم؛ چون آنهایی که
ساخته شده ،به دلیل قدرت پایین خرید مردم ،روی
دست سازندگان میماند و از سودی دیگر ،سازنده
به دلیل نداشتن نقدینگی ،امکان شروع فرآیند
جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت .این اتفاق
میتواند به عنوان مقدمهای برای بروز عدم تعادل
در عرضه و تقاضا در سالهای آتی تبدیل شود.
به گفته وی ،با توجه به اینکه فصل جابهجایی
مستأجران به هر شکلی بود ،به اتمام رسیده ،ولی
رونق بازار خرید و فروش در نیمه دوم امسال
به شدت کاهش مییابد ضمن اینکه هیچ نشانه
اقتصادی مبنی بر کاهش قیمتها در بازار مسکن
دیده نمیشود؛ بنابراین در  ۶ماهه دوم امسال
شاهد رکود تورمی بسیار سنگینتر از سالهای ۹۳
تا  ۹۶در بازار مسکن خواهیم بود.

چرا قیمت تخممرغ به اوج رسید؟

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت :درصورتی که
ذرت و سویای مرغدار تامین شود ،تخممرغ نیز با قیمت مصوب
به بازار ارائه میشود و اگر ذرت و سویای را تامین نکنند باید این
نهادهها را از بازار آزاد با قیمتهای نجومی تامین کنند.

به گزارش ایلنا ،رضا کاظمی درمورد افزایش قیمت ناگهانی
تخممرغ در روزهای اخیر گفت :علت افزایش قیمت تخممرغ
کمبود نهاده است .زیرا نهادهها آنطور که باید و شاید به دست
مرغداران نمیرسد .همچنین باید در نظر داشت که تنها نهادهای
که به مرغدار میدهند ذرت و سویاست که به دست مرغداران
میرسد و مابقی باید از بازار آزاد تهیه شود.
وی ادامه داد :ذرت و سویای مورد نیاز مرغداران  70درصد است
که تامین میشود و  30درصد باقی مانده مانند مخمر و واکسن
باید از بازار آزاد و آن هم با قیمتهای باال و سر به فلک کشیده
تهیه میشود .بنابراین تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر
داد تا قیمت تخممرغ افزایش پیدا کند.
کاظمی اضافه کرد :البته دولت تنها نزدیک  30تا  40درصد ذرت
و سویای مورد نیاز مرغدار را به دستشان میرساند و مابقی آن
به صورت آزاد تامین میشود درصورتی که دولت نتواند ذرت و

سویا را تامین کند ممکن است افزایش قیمت مجدد پیدا میکند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه هنوز
قیمت تخم-مرغ بالتلکیف است ،افزود :قیمت تخممرغ همچنان
مشخص نیست ،زیرا در جلساتی با حضور وزاری صنعت و جهاد
کشاورزی برگزار و قیمتی را تعیین کردند .اما در صورتی که ذرت
و سویای مرغدار تامین شود ،تخممرغ نیز با قیمت مصوب به بازار
ارائه میشود و اگر ذرت و سویای را تامین نکنند باید این نهادهها
را از بازار آزاد با قیمتهای نجومی تامین کنند.
وی افزود :در حال حاضر قیمت سویای  2400تومان را به قیمت
 13و  14هزار تومان به فروش میرسانند و ذرت  1500تومانی
به  3600تومان خرید و فروش میشود .بنابراین قیمتها به این
بستگی دارد که دولت ،جهاد کشاورزی و وزارت صمت تا چه
اندازه بتواند ذرت و سویا مورد نیاز را تامین کند که در آن صورت
میتوانیم به قیمت منطقی دست پیدا کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت70 :
درصد نقدینگی در بازار سرمایه زیر 10
میلیون تومان و متعلق به دهکهای پایین
جامعه است که پس انداز خود را از روی
اعتماد به دولت وارد این بازار کردهاند.
به گزارش ایلنا ،میرحسین موسوی درمورد
دالیل نابسامانیهای اخیر در بازارهای
مختلف گفت :برای تجزیه و تحلیل این
موضوع باید سه رکن اصلی یعنی عملکرد
دولت ،انتظارات مردم و عوامل بیرونی را
مورد بررسی قرار داد .در مورد عملکرد دولت؛
رفتار و عقالنیت دولت حاکم به گونهای بوده
که در جامعه یک دوئیت ،ایجاد کرده است
یعنی عدم اطمینان را در جامعه حاکم و
اعتماد مردم از دولت سلب شده است .از
همین روست که تاثیر سیاستهای پولی،
مالی و تجاری کارآیی الزم را ندارد چون این
سیاستها باید از سوی مردم پذیرفته شود.
دولت در سیاستهای اعمال شده صداقتی
از خود نشان نداد که آشکارا قابل مشاهده
است و مصداق بارز آن بازار سرمایه است
این بازار توانست حجم عظیمی از نقدینگی را
جذب کند که در دورههای قبل چندین برابر
شده بود .شاید یکی از سیاستهای مورد
قبول دولت همین رونق بازار سرمایه بود و
مردم نیز به آن اعتماد کردند و نقدینگی که
میتوانست ویرانگر هر بازاری باشد روانه
بورس شد .شاید برخیها بر تاثیرات تورم از
کانال بازار سرمایه اشاره کنند اما باید توجه
داشت که این تورم با وقفه یک یا دو ساله
در زندگی مردم ظاهر میشود اما اگر این
نقدینگی وارد بازارهای دیگر میشد تورم آنی
بروز میکرد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به
تاثیر اختالفات در ارائه صندوق ای تی
اف دوم بر اعتماد مردم گفت :مردم از
این صندوقها به نوعی استقبال کردند اما
دوگانگی در رفتار مسئوالن و اختالف بین
وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شد تا
کمی مردم دلسرد شوند .باید توجه داشت
که  70درصد نقدینگی در بازار سرمایه زیر 10
میلیون تومان و متعلق به دهکهای پایین
جامعه است که پس¬انداز خود را از روی
اعتماد به دولت وارد این بازار کردهاند اما این
گونه اختالفات موجب تردید در آنها میکند.
باید توجه داشت که بازار مالی ما عمق الزم
و آگاهی مالی کافی را ندارد که بتواند ریسک
را تحمل کند پس هرگونه اختالفی موجب
کوچ نقدینگی از این بازار به بازارهای موازی
میشود که افزایش تقاضا در آنها تورم آنی
را به جامعه تحمیل میکند که به-نوعی در
هفتههای اخیر مشاهده میکنیم.
این اقتصاددان با اشاره به تاثیر انتظارات مردم
در شکلگیری تورم موجود گفت :این انتظارات
به نوعی ریشه تاریخی دارد و مردم بر اساس
سیاستهای دولت ،به این ایمان آوردهاند که
اگر قیمتها افزایش یابد دیگر کاهش نمییابد.
در این صورت اثرگذاری هر سیاستی در راستای
کاهش تورم خنثی میشود.
موسوی با اشاره به تاثیر عوامل بیرونی بر
رشد قیمتها گفت :به هر روی تحریمها و
فشارهای بیرونی باعث حداقل شدن فروش
نفت ایران و کاهش عرضه ارز در بازار شده
است که این باعث تحمیل تورم از ناحیه ارز
میشود.

تداوم عرضه ارز  ۴۲۰۰تومانی برای تامین کاالهای اساسی
پس از آنکه دولت در ابتدای سال  ۱۳۹۷در واکنش به اثرات ناشی از
تحریمهای آمریکا ،عرضه ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی را آغاز کرد،
همچنان و بعد از گذشت نزدیک به دو سال و نیم تالش دارد که با اعمال
اصالحاتی ،تامین این ارز را با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر ادامه دهد.
به گزارش ایرنا ،چهارشنبه گذشته رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به
شایعاتی در خصوص حذف عرضه ارز  ۴۲۰۰تومانی ،به صراحت اعالم کرد:
«در دولت هیچ بحثی درباره حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نداریم ».این اظهارات
محمود واعظی ،خط پایانی بر این شایعات و گمانهزنیها بود .پدیده ارز ۴۲۰۰
تومانی از فروردین ماه سال  ۱۳۹۷وارد عرصه اقتصاد ایران شد .در آن زمان
در موقعیتی که ترامپ در آمریکا با تحت فشار گذشتن شرکای تجاری ایران
در جهان در حال اجرای برنامه تحریمهای بیسابقه خود علیه کشورمان و
خروج از برجام بود ،دولت با هدف کنترل تورم کاالهای اساسی مورد استفاده
مردم ،با تصویب قیمت  ۴۲۰۰تومان برای دالر ،سعی در حمایت از این اقشار
جامعه داشت.
این سیاست از ابتدا موافقتها و مخالفتهای فراوانی را در سپهر اقتصادی
ایران ایجاد کرد .به همین دلیل به تدریج و با پیش رفتن اجرای این طرح یا به
گفته علی ربیعی ،سخنگوی دولت ،با کسب تجربه در اجرای این طرح ،دولت

در صدد رفع نواقص و هدایت دقیقتر آن به سمت هدف تعیین شده برآمد.
بر همین اساس اگر در ابتدا ،گروههای کاالیی بسیاری شامل دریافت ارز
 ۴۲۰۰تومانی بودند ،به تدریج طی نزدیک و به دو و نیم سال گذشته با تعیین
اولویت میان گروههای کاالیی متفاوت و حذف موارد غیرضرور ،اختصاص این
ارز دولتی محدودتر شد .تا حدی که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه
در ابتدای سال  ۱۳۹۹این ارز تنها به برنج ،جو ،ذرت ،روغن خوراکی ،دانههای
روغنی ،نهادههای دامی ،دارو و چند قلم دیگر محدود بود.
موضوعی که رئیس دفتر دولت نیز روز چهارشنبه گذشته ضمن تایید
آن ،خبر از محدودتر شدن همین دامنه کاالیی داد و گفت :برخی اقالم از
فهرست دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی ،مربوط به محصوالتی مانند برنج و چای
بود که تولیدات داخلی برای آنها وجود داشت .بنابراین از روز اول خواسته
همه تولیدکنندگان چای این بود که این اختصاص ارز دولتی برداشته شود،
که انجام هم شد .از سوی دیگر برخی کارشناسان و فعاالن تجاری ،خواهان
حذف عرضه ارز دولتی هستند .اما با وجود این درخواست علت اصرار دولت
بر ادامه تخصیص ارز دولتی به برخی از گروه کاالهای اساسی چیست؟
در بررسی پاسخ این سوال ،اولین مسئلهای که نباید فراموش کرد ،شرایطی
است که منجر به اتخاذ تصمیم توزیع ارز با نرخ دولتی شد .تحریمها و فشاری

که اقشار کم درآمد از آغاز این جنگ اقتصادی از سوی آمریکا ،متحمل شده
بودند ،دولت را وادار کرد تا به حمایت از این گروه قابل توجه از جامعه
پرداخته و اقدام به تعیین نرخ دولتی برای ارز کند .متاسفانه همچنان این
شرایط جنگی بر اقتصاد ایران با شدتی چند برابری نسبت به دو سال و نیم
پیش برقرار است .بدیهی است همانگونه که دهقاندهنوی ،معاون وزیر
اقتصاد و امور دارایی ،هم تصریح کرده است؛ بدون شک با رفع مشکالت،
بازیابی رشد اقتصادی ،کاهش فشارها و محدودیتهای بینالمللی و ایجاد
ثبات در بازار ،دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.
بنابراین مهمترین دلیل بر اصرار دولت برای ادامه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
به گفته علی ربیعی تالش برای «کنترل قیمت کاالهای اساسی» مورد نیاز
توده جامعه است که با ادامه شرایط فشار ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا
علیه ایران آسیبپذیر شدهاند .در این شرایط اگر دولت تصمیم به حذف ارائه
این یارانه ارزی بگیرد ،این اقدام بهانهای برای سودجویان فراهم میسازد تا با
ایجاد جوسازیهای روانی و دمیدن بر انتظارات تورمی جامعه ،قیمت کاالهای
اساسی را چندین برابر قیمت واقعی ،در بازار عرضه کنند.
البته به نظر میرسد دولتمردان نسبت به مشکالت ناشی از ایجاد سیستم
دو نرخی در بازار ارز هم آگاه هستند و اگر همچنان بنا را بر ادامه عرضه ارز

دولتی گذاشتهاند ،برای مدیریت مفاسد آن هم برنامهریزیهایی دارند .بر
همین مبنا محمود واعظی بر مقابله با سودجویانی که در شبکه توزیع و در
فرایند واردات ،با داللبازی و واسطهگریهای متعدد باعث شدهاند تا قیمت
کاالهای اساسی که با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میشوند ،باال برود ،تاکید کرد و
خبر داد در جلسه چهارشنبه گذشته دولت ( ۲۶شهریورماه) رئیس جمهوری
دستورات الزم را برای کنترل بازار را صادر کرده است.

