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عنوان  به  مازوت  از  استفاده  از  اعتماد  روزنامه 
آمارهای  انتقاد کرد و نوشت:  نیروگاه ها  سوخت 
گمرک نشان می دهد در 10 روز ابتدایی دی ماه 
امسال 17.5 میلیون تن گاز طبیعی مایع شده صادر 

شده است.
گمرک ایران اعالم کرده که در 10 روز ابتدای 
دی ماه، 17.5 میلیون تن گاز طبیعی تبدیل به گاز 
مایع و از ایران به چند کشور همسایه »صادر« شده 
است. آن هم در میانه ناترازی تولید و مصرف گاز 
که با اوج گیری استفاده از مازوت برای نیروگاه ها 
و صنایع ایران و آلودگی شدید هوا برای ایرانی ها 
همراه شده است. مطابق اطالعاتی که گمرک ایران 
منتشر کرده ارزش محموله های گاز طبیعی ایران 
یک  بسته بندی های  در  و  »مایع«  صورت  به  که 

لیتری صادر شده، 6.7 میلیارد دالر بوده است.
 به عبارت دیگر، از اول تا دهم دی ماه، یعنی 
زمانی که مدارس و دانشگاه ها به دلیل آلودگی هوا 
ناشی از مصرف مازوت تعطیل بوده و بسیاری از 
شهرها در وضعیت »ناسالم« و قرمز و بنفش قرار 
گرفته اند؛ 6.7 میلیارد دالر گاز طبیعی ایران تبدیل 
است.  رفته  بیرون  مرزها  از  و  شده  مایع  گاز  به 
گزارش گمرک نشان می دهد که این محموله های 
پاکستان،  کشورهای  به  طبیعی  گاز  صادراتی 

ارمنستان، ترکیه، افغانستان، عراق رفته است. 
افزایش وزن صادرات به قیمت آلودگی هوا

اطالعات  ایران،  گمرک  که  بود  ماه  دی  دهم 
 9 طی  صادرات  و  واردات  به  مربوط  ارقام  و 
این  اساس  بر  کرد.  منتشر  را  امسال  ابتدایی  ماه 
رشد  وزنی  لحاظ  به  ایران  صادرات  اطالعات، 
ماه  نهمین  در  که  به طوری   است،  کرده  تجربه  را 
سال جاری مجموع کاالی صادر شده 79 میلیون 
و 940 هزار تن است. این رقم برای هشتمین ماه 
سال جاری 70 میلیون و 400 هزار تن ثبت شده 
با این شرایط می توان گفت حجم صادرات  بود. 
 13.5 رشد  بررسی  مورد  زمان  مدت  در  کشور 
بررسی  مقابل  در  است.  کرده  ثبت  را  درصدی 
روند واردات کاال در 9 ماهه سال جاری نسبت 
نیز  واردات  ارزش  می دهد  نشان  به سال گذشته 
در این ماه بالغ بر 42 میلیارد دالر است. به تعبیر 
دیگر با شوک قیمتی در ارزهای خارجی، ارزش 
داشته  درصدی   14.7 رشدی  وارداتی  کاالهای 
 42 کشور  واردات  ارزش  مقطع  این  در  است. 

میلیارد و 610میلیون دالر بوده است.
اما گزارش تازه ای که گمرک ایران منتشر کرده به 
یک باره، ارزش صادرات ایران را به  شدت باال برده 
و حتی تراز تجاری ایران را از نظر »وزنی« مثبت 
کرده است. مطابق آمار تازه، از ابتدای فروردین تا 
نفت  بدون  کاالیی  10 دی سال 1401، صادرات 
 43.1 ارزش  به  و  تن  میلیون   97.8 حدود  خام، 
آمار  قابل توجه در  نکته  بوده است.  میلیارد دالر 
اخیر گمرک که بر خالف رویه های قبل تا دهه اول 

دی ماه ارایه شده، در این است که از این میزان، 
حدود 17.5 میلیون تن به ارزش 6.7 میلیارد دالر 
مربوط به صادرات )بدون نفت خام( طی 10روزه 
نخست دی ماه امسال است و بیش از 85 درصد 
از ارزش کل صادرات این 10 روز را گاز طبیعی 
گاز  افزایش صادرات  می دهد.  تشکیل  شده  مایع 
طبیعی موجب شد تا روند کاهشی مقدار صادرات، 
معکوس و افت وزنی صادرات به افزایش تبدیل 
تا 10 دی سال 1401،  فروردین  ابتدای  از  شود. 
رقم واردات کاالیی نیز بالغ بر 28.2 میلیون تن و 
به ارزش 44.3 میلیارد دالر برآورد شده است. از 
این میزان، 1.05 میلیون تن به ارزش 1.5 میلیارد 
دالر مربوط به 10 روز نخست دی 1401 بوده که 
بیشترین ارزش آن مربوط به واردات ذرت دامی 

با سهم 11.5 درصد از کل ارزش واردات است. 
افزایش همکاری ایران و روسیه در بخش گاز

ارزش  به  انرژی  قراردادهای  ایران  و  روسیه 
آن  جزییات  اما  کرده اند،  منعقد  دالر  میلیارد   40
برخی  در همین حال،  است.  نشده  تشریح  هنور 
کارشناسان این تصور را ایجاد کردند که جنبه مهم 
است.  ایران  و  بیشتر روسیه  نزدیکی  قرارداد  این 

اکتبر، معاون نخست وزیر  اوایل  با این حال، در 
باره  این  در  توضیحاتی  نواک،  الکساندر  روسیه، 
ارایه کرد و گفت که روسیه و ایران در حال کار 
روی تنظیم قراردادهای نقطه ای برای عرضه نفت 
و گاز هستند که انتظار می رود تا پایان سال جاری 
همکاری، حجم  این  نخست  گام  در  شود.  امضا 
میلیارد  میلیون تن نفت و 10  به 5  آنها می تواند 
سال  ماه  دی  نهم  برسد.  سال  در  گاز  مترمکعب 
جاری بود که الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه اعالم کرد این کشور ممکن است از طریق 
طبیعی  گاز  درازمدت  در  ایران  با  گازی  سوآپ 
ارسال  پاکستان  و  افغانستان  بازارهای  به  را  خود 
تفاهمنامه  از  بخشی  عنوان  به  امکان،  این  کند. 
توسط  گذشته  تابستان  در  که  انرژی  همکاری 
نمایندگان گازپروم و شرکت ملی نفت ایران امضا 
شد، فراهم شده و طی آن، انجام عملیات سوآپ 
برای ارسال به ایران مورد بحث قرار گرفته است. 
همکاری های گازی بین روسیه و ایران این امکان 

را به دو کشور می دهد که به تولید گاز مایع صنعتی 
خود که تقاضا برای آن در سال های اخیر به طور 
بیشتری  رونق  است،  یافته  افزایش  توجهی  قابل 

ببخشند.
آیا آمار جدید برای سوآپ گاز است؟

مشخص نیست که آمار تازه ای که گمرک ایران 
ایران- بین  گازی  سوآپ  راستای  در  کرده  ارایه 
روسیه و کشورهای همسایه است یا خیر. توضیح 
دقیقی در این باره وجود ندارد و حتی اگر این طور 
هم باشد؛ باید گفت که معموال سوآپ فرآورده های 
»صادرات«  عنوان  به  اقتصادی  تعاریف  در  نفتی 
صادرات  ردیف  در  نباید  و  نمی شود  دسته بندی 
نیز قرار گیرد. در واقع سوآپ فرآورده های نفت و 
گاز، نوعی »خدمات« محسوب می شود که بین سه 
کشور انجام می گیرد و نفر واسطه، دستمزد خدمات 
را دریافت می کند و کاالی سوآپ شده نیز در رده 
گمرک  آمار  به  اگر  بنابراین  نیست.  »صادرات« 
مایع شده  طبیعی  گاز  که  باید گفت  استناد شود؛ 
متعلق به ایران بوده و به سمت کشورهای همسایه 
صادر شده و به احتمال زیاد، پول این صادرات نیز 

در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است. 
بازار ارز و تزریق دالر

از یک هفته پیش به این سو، قیمت دالر در بازار 
آزاد با ریزش 4 هزار تومانی مواجه شده و فعاالن 
بازار ارز را به این سمت برده که بانک مرکزی ارز 
کافی برای تزریق به بازار دارد. این اتفاق، حاال با 
6.7 میلیارد دالری که از راه صادرات گاز طبیعی 
به شکل مایع شده فقط در 10 روز به دست آمده، 
قابل توضیح است. به نظر می رسد بخش بزرگی 
از منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی، به دست 
نهاد  ارزی  مداخله  توان  و  رسیده  مرکزی  بانک 

سیاستگذار پولی را باال برده است. 
آلودگی هوا و مصرف مازوت

و  نیروگاه ها  در  مازوت سوزی  که  حالی  در 
مجوز  با  ایران  تمام  در  کشور  مختلف  صنایع 
نهادهای عالیرتبه در حال انجام است و دلیل آن 
نیز عدم »صرفه جویی در فصل سرد سال« و البته 
»ناترازی مصرف و تولید« عنوان می شود؛ خوب 
گاز  ملی  و شرکت  نفت  وزارت  مسووالن  است 
به  طبیعی  گاز  تن  میلیون   17.5 که  کنند  روشن 
چه ترتیبی تبدیل به گاز مایع شده و به کشورهای 
منطقه صادر شده است؟ اگر میزان مصرف باالتر 
از تولید است؛ چرا صادرات گاز در این وقت سال 
)که معموال آلوده ترین روزها را به دلیل وارونگی 
هوا رقم می زند( صورت گرفته و اصوال استراتژی 
هفته  یک  همین  است؟  بوده  چه  ایران  صادراتی 
افزایش  از  پس  کشاورزی  جهاد  وزارت  پیش 
شدید قیمت پیاز در سطح کشور، عوارض 100 
درصدی برای صادرات این محصول وضع کرد تا 
بازار  و  آورده  پایین  را  میزان سود صادرکنندگان 

را کنترل کند. آیا گاز طبیعی کمتر از پیاز است؟

اقتصاد

گاز مایع ایران برای همسایگان
مازوت و آلودگی هوا برای مردم
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نامه ۱۱ نماینده مجلس 
به شورای رقابت 

برای توقف 
عرضه خودرو در بورس

شورای  به  ای  نامه  در  مجلس  نماینده   11
رقابت اعالم کردند شیوه کنونی عرضه خودرو 
در بورس کاال به دالیل متعدد غیرقانونی و ضد 
اینجانبان  نامه آمده است:  این  رقابتی است. در 
شکایت  و  اعتراض  ضمن  مجلس  نمایندگان 
خودروساز  های  شرکت  و  صنعت  وزارت  از 
عرضه  کنونی  شیوه  داریم  می  اعالم  مربوطه، 
خودرو در بورس کاال به دالیل متعدد غیرقانونی 

و ضد رقابتی است از جمله آنکه؛
خصوص  در  ای  ضابطه  و  قاعده  هیچ   -1
لحاظ  شیوه  این  در  قیمت  تعیین  دستورالعمل 
و  فاحش  های  بازی  سفته  شاهد  لذا  و  نشده 
نوسانات غیر موجه و بدون ضابطه در قیمت های 

معامالتی خودرو در بورس کاال هستیم.
برای  شده  حاصل  درآمد  اضافه   -2
)مابه  یعنی  کاال  بورس  در  خودروسازان 
شده  تمام  قیمت  و  معامالتی  قیمت  التفاوت 
واقعی( نبایستی تمامًا به جیب خودروساز برود 
چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و 
خودرو  بازار  انحصاری  شبه  ساختار  دلیل  به 

ایجاد شده است.
3- طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس 
شورای اسالمی در حال حاضر در کمیسیون در 
را  دقیقی  قواعد  و  است ضوابط  بررسی  دست 
برای عرضه خودرو در بورس کاال طراحی کرده 
به  بازار خودرو  تنظیم  آن ضمن  به موجب  که 
سمت  در  هم  بازی  سفته  و  سوداگری  حذف 

عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.
سیاستهای  اجرای  قانون  به  استناد  با  رو   از 
آن  از  و 61  مواد 58  ویژه  به  و  اصل 44  کلی 
خود  قانونی  اختیارات  از  رود  می  انتظار  شورا 
ضد  رویه  فوری  توقف  و ضمن  نکرده  غفلت 
و  کاال  بورس  در  عرضه خودرو  کنونی  رقابتی 
مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت 
اخیر  معامالت  در  گرفته  درآمد صورت  اضافه 

بورس کاال تدبیر الزم اعمال شود.

 FATF عضویت در
به هیچ وجه محوریت 

فعالیت دولت نیست
مباحث  تکذیب  با  مالی  اطالعات  مرکز 
و  پیشگیری  عالی  شورای  دبیر  از  مطروحه 
مقابله با پولشویی، اعالم کرد: تمرکز بر اجرای 
و  پولشویی  با  مبارزه  مقررات  و  قانون  کامل 
بوده  ایران  داخل  در  تروریسم  مالی  تأمین 
وجه    هیچ  به   FATF نهاد  در  عضویت  و 

محوریت فعالیت نیست.
مالی  اطالعات  مرکز  گزارش،  این  اساس  بر 
را  ایران  خصوص  در  المللی  بین  رخدادهای 
مستمرا رصد می کند و در تعامالت بین المللی 
توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در 
آن  تروریسم  مالی  تأمین  و  پولشویی  با  مبارزه 
هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی 

امنیت ملی را در دستور کار دارد.

اعالم فرمول تعیین 
قیمت خودروهای وارداتی

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفت: 
خودروهای  شده،  اعالم  بارها  که  همانطور 
وارداتی در بورس کاال عرضه خواهند شد. این 
خودروها در چند رده قیمتی رار است که وارد 
از حقوق ورودی مربوط  تعرفه  شوند. کمترین 
به خودروهای در رده قیمتی زیر 10 هزار یورو 
است. حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار 
درصد ثابت است )چه خودروهای زیر 10 هزار 
 20 قیمتی  سقف  که  خودروهایی  چه  و  یورو 
متغیر  بازرگانی  سود  اما  دارد(.  را  یورو  هزار 
است؛ کمترین میزان را خودروهای زیر 10 هزار 

یورو خواهند داشت.

گرانفروشی به بهانه گرانی 
دالر تخلف است 

در  تجارت و خدمات وزارت صمت  معاون 
رسانه های  در  شده  مطرح  انتقادات  به  پاسخ 
فروخته  کاالی  تحویل  عدم  درباره  اجتماعی 
شده توسط فروشگاه های اینترنتی به بهانه گران 
شدن ارز گفت: مواردی که شکایت شده است 
و بررسی اولیه دبیرخانه کمیته نظارت بر کسب 
و کارهای مجازی شکایت را وارد دانسته است، 
تذکر کتبی به فروشگاه ها داده شده و در صورتی 
که نتوانند در فرصت قانونی دفاع کنند برخورد 
خواهد شد. خریدارانی که با این موضوع روبرو 
شده اند، به راحتی می توانند در سامانه اینماد که 
اینترنتی  لینک آن بر روی سایت فروشگاه های 

وجود دارد، شکایت خود را مطرح کنند.
به  مردم  افزود:  صمت  وزارت  معاون 
فروشگاه های اینترنتی اعتماد کرده اند و لذا این 
فروشگاه ها نیز در شرایطی که تورم وجود دارد 
مردم عمل  برای  آرامش  ایجاد  راستای  در  باید 
که  نکنند  خدشه  دچار  را  مردم  اعتماد  و  کنند 
البته قاطبه موارد همین است ولی استثنائاتی که 

وجود دارد باید اصالح شود.

حوادث و سوانح در محیط کار همواره یکی از 
می شود.  محسوب  کار  نیروی  تهدیدکننده  موارد 
در این میان طی دو ماه اخیر با افزایش تعداد قابل 
توجه حوادث مربوط به آتش سوزی، سوختگی 
یا استنشاق دود مواد اشتغال زا یا سایر گازها نیز 
مواجه بوده ایم. این افزایش آن هم در شرایطی که 
دولت ها همواره مدعی بهبود و کاهش مشکالت 
ایمنی کار هستند، به نوعی امری متناقض با ادعاها 
زمینه  این  در  اتهام  انگشت  و  می شود  محسوب 
بیش از هر نهادی به سمت شورای عالی حفاظت 

فنی و وزارت کار و بهداشت گرفته می شود. 
فنی  حفاظت  ارشد  )کارشناس  کالت پور  امید 
در حوزه آتش سوزی و مواد شیمیایی( در رابطه 
با آمار اخیری که از سوی رئیس بیمارستان سوانح 
سوختگی پیرامون آمار 100 هزار نفری سوختگی 
ناشی  مسمومیت  تعدد  افزایش  و  کار  محیط  در 
از استنشاق گازهای ناشی از سوختن مواد اعالم 
سوانح  کمیت  زمینه  در  کرد:  اظهار  است،  شده 
و آمارهای موجود در مورد آسیب های ناشی از 
سوختگی در میان کارگران و شاغلین وزارت کار 
ارقام است و  بیش از سایر نهادها دارای آمار و 
شورای  اعضای  و  وزارتخانه  این  مسئوالن  باید 
عالی حفاظت فنی در این زمینه آمارهای الزم را 
ارائه دهند، اما ما کارشناسان حوزه حفاظت فنی 
بیشتر از هرچیز تنها می توانیم در زمین کیفی علل 

بروز حوادث این چنینی صحبت کنیم. 
به  اشاره  با  فنی  حفاظت  ارشد  کارشناس  این 
اکسیژن،  عامل  سه  باید  مواد  اشتعال  برای  اینکه 
ماده سوختنی و احتراق اولیه موجود باشد، بیان 
بر  فنی  حفاظت  کارشناسان  تمرکز  بیشتر  کرد: 
شرایط بروز حادثه از طریق مورد دوم یعنی مواد 
ماشین  مواد،  و  است  احتراق  امکان  و  اشتعال زا 
مورد  هرچیز  از  بیش  فردی  فنی  لوازم  و  آالت 

تحقیق و نظارت ماست. 
وی با تاکید بر این نکته که »در ایران و به ویژه 
در شرکت های تولیدی بخش خصوصی؛ وضعیت 
ایمنی دربرابر نشت و انتشار گازهای قابل اشتعال 
یا قابل ایجاد مسمومیت مناسب نیست و ایمنی 
وضعیت  واحدها  در  نیز  سوزی  آتش  برابر  در 
میزان  از  را  واقعیت  این  گفت:  ندارد«  مناسبی 
چندین برابری آتش سوزی و مسمومیت کارگران 
در محیط کار ایران در مقایسه با آمارهای متوسط 

جهانی می توان فهمید. 
کالت پور در رابطه با علت افزایش این حوادث 
در کشور تصریح کرد: یکی از مشکالت اصلی ما 
در ایران در زمینه حفاظت فنی و ایمنی کار بحث 
بازرسی ها است که به شکل آشکاری کم کیفیت و 
اندک است. کارشناسان فنی ما به ویژه در بحث های 
برابر آتش  ایمنی در  بسیار تخصصی خاص مثل 
سوزی و ایمنی در برابر مسمومیت گازها از کمبود 

آموزش و تجهیزات شناسایی رنج می برند. 
این کارشناس ایمنی و حفاظت فنی در ارتباط 
از آتش سوزی در واحدهای  ناشی  با مشکالت 
تولیدی و خدماتی گفت: تعداد بازرسان وزارت 
مراکز  و  نقاط  نسبت  به  بهداشت  وزارت  و  کار 
تحت پوشش کافی نیست و ممکن است بسیاری 
از واحدهای نا ایمن و خطرناک تا مدت ها تحت 

پوشش یک دوره بازرسی نیز قرار نگیرند. 
وی در رابطه با جزئیات بازرسی ها و مشکالت 
آن توضیح داد: بازرسی ها از واحدها و محیط های 

کار در ایران به صورت سمپلینگ و نمونه گیری 
تصادفی کامال موردی و محدود از یک یا دو نقطه 
از واحد انجام می پذیرد. یعنی ممکن است یک 
یونیت یا یکی از ماشین آالت یا یکی از سوله ها 
و  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  بزرگ  واحد  یک  از 
اینکه  نگیرد.  قرار  بازرسی  مورد  واحد  یک  کل 
بازرسان از ابزارهای به روز و مناسب برای چنین 
بررسی هایی بهره مند باشند نیز مورد سوال بوده و 

در این زمینه شبهه وجود دارد. 
کالت پور افزود: عالوه بر کامل نبودن بازرسی ها، 
اثربخشی و ضمانت اجرایی توصیه های بازرسی 
نیز در ایران به ویژه در زمینه ایمنی در برابر آتش 
نیست  مناسب  گازها  و  سموم  نشت  و  سوزی 
واحدهای  در  حادثه  وقوع  از  زیادی  موارد  و 
همین   از  حاکی  اخطاریه  و  تذکر  دریافت کننده 
عدم ضمانت اجرایی الزم و بازدارندگی در برابر 

عدم توجه به توصیه های ایمنی است. 
مشکالت  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
و  آالت  ماشین  بکارگیری  به  منجر  اقتصادی 
کرد:  اظهار  ایران  در  مستهلک  و  کهنه  تجهیزات 
یکی از دالیل بروز حادثه آتش سوزی و نشت، 
استفاده از ماشین آالت، ابزارهای دچار استهالک 
ایمن  اصال  آن ها  از  برخی  و  است  قدیمی  و 
نیستند. ضمن اینکه تجهیزات حفاظت فردی نیز 
برابر بروز حادثه دارند.  نقش بسیار مهمتری در 
ما در علم حفاظت فنی این را مطرح می کنیم که 
اما در  باید اساسا زمینه بروز خطر مسدود شود 
بسیاری از موارد نبود تجهیزات حفاظتی در واحد 
برای کارگران باعث افزایش تلفات و خسارات به 

نیروی کار می شود. 
حوادث  افزایشی  روند  پیرامون  کالت پور 
منجر به سوختگی و مسمویت گفت: بسیاری از 
ماشین آالت و تجهیزات که یک بار تاییدیه فنی 
بازرسی  مورد  دیگر  کردند،  دریافت  حفاظتی  و 
بسیاری  باعث شده  این  و  نگرفتند  قرار  تایید  و 
دهه  یک  تا حتی  ابزارها  و  اشیاء  و  یونیت ها  از 
که  صورتی  در  باشند،  نشده  تاییدیه  تجدید  نیز 
تاییدیه حفاظت فنی ابزارها و ماشین آالت باید به 
صورت ادواری و حداقل دوساالنه به روز شود. 
اینکه عالوه بر تجهیزات و به روزرسانی  ضمن 
آن ها، طراحی واحدها نیز باید متناسب با اصول 
استانداردسازی  زمینه  در  و  باشد  فنی  حفاظت 
داریم.  توجهی  قابل  نیز ضعف  واحدها  طراحی 
بیشتر  زمان  چه  هر  که  شده  باعث  مسئله  این 
کاهش،  جای  به  حوادث  وقوع  تعداد  می گذرد، 
افزایش  با  همزمان  و  باشد  داشته  افزایشی  روند 
سوانح  وسایل،  و  ابزار  استهالک  زمان  مدت 

بیشتری متوجه نیروی کار کشور شود. 
این کارشناس حفاظت فنی با تاکید بر آموزش 
منظور  به  فنی  حفاظت  دستورالعمل های  تهیه  و 
فرهنگ سازی مقابل خطر بروز حادثه، اظهار کرد: 
دوره ای  صورت  به  باید  نیز  حفاظتی  تجهیزات 
کپسول های  شامل  این  شوند.  بازبینی  و  تست 
می شود.  نیز  کار  لباس  کیفیت  تا  حریق  اطفاء 
دیگ های بخار، کمپرسورها و ابزارهای حساس 
نیز وجود  تولید  فرآیند  اشتعال و نشت در  قابل 
باید  آن ها  نظارت  و  بازرسی  دوره های  که  دارد 
کوتاه تر باشد، اما در ایران هنوز این استانداردها 
رعایت نمی شود و همین امر باعث روند افزایشی 

حوادث شده است.

سوختگی و مسمومیت کارگران در ایران 
چند برابر متوسط جهانی است

»تقریبًا تمام موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه 
خلق  بانکی،  شبکه  بودجه ای،  بی انضباطی های 
پول، نوسان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه های 
گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار 
صحبتهای  این  هستیم«.  تورم  تولید  موتورهای 
خاندوزی،  احسان  را  بخش  اطمینان  و  قاطعانه 
اوایل مهرماه  ابراهیم رئیسی،  اقتصاد دولت  وزیر 
مطرح کرد. کنترل نرخ تورم از مسیر درسِت آن، 
آن  بر  اواخر  همین  تا  مسئوالن  که  بود  وعده ای 
از  نشانی  ارقام  آمار و  اما در  داشتند، حاال  تاکید 

کنترِل نرخ تورم وجود ندارد. 
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 
نرخ تورم ساالنه آذر ماه 1401 برای خانوارهای 
به  نقطه ای  تورم  نرخ  و  45درصد  به  کشور 
گزارش  این  طبق  است.  رسیده  48درصد 
»خوراکی ها،  عمده  گروه  نقطه ای  تورم  نرخ 
65.3 درصد رسیده  به  دخانیات«  و  آشامیدنی ها 
ماه  گزارِش  طبق  که  درحالیست  این  است. 
گذشته ی وزارت کار متوسط قیمت 83.3 درصد 
و  ایرانی  برنج  نظیر  گزارش،  در  منتخب  اقالمِ 
ماست،  شیر،  ماشینی،  تخم مرغ  و  مرغ  خارجی، 

کره و… فراتر از حد بحران رفته است. 
در کنارِ این ها، افزایش قیمت دالر در روزهای 
اخیر بسیاری را نگران کرد و دولت تصمیم گرفت 
تغییر  را  بانک مرکزی  اوضاع، رئیس  بهبود  برای 
دالر  قیمت  نیز  مرکزی  بانک  رئیس جدید  دهد. 

نیمایی را 28 هزار و 500 تومان اعالم کرد. 
در  اقتصادی(  مسائل  )کارشناس  آرمان  بهمن 
می گوید:  تورم  و  دالر  نرخ  افزایش  خصوص 
افزایش نرخ ارز دالیل گوناگونی دارد که یکی از 
آن ها به تقویت ارزش دالر در مقابل سایر ارزها 
برمی گردد؛ به طور مثال ارزش دالر در مقابل یورو 
شدیدا تقویت شده است. از طرفی دیگر اقتصاد 
از  ایران  است.  کاستی های ساختاری  دچار  ایران 
اواسط دولت دوم آقای خاتمی تاکنون پایین ترین 
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در 
است.   داشته  را  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه 
عدم سرمایه گذاری در طول این سال ها آسیب های 
فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. در واقع 
نقدینگی  دولت،  درآمدهای  کاهش  علت  به 
عدم  وضعیت،  این  کنار  در  و  کرده  پیدا  افزایش 
غیر  دارایی های  تبدیل  زمینه ی  در  دولت  توفیق 

به  رسیدن  عوامل  از  مولد  دارایی های  به  مولد 
خیلی  بخواهیم  اگر  پس  است.  وضعیتی  چنین 
نتیجه ی  تومانی  هزار   40 دالر  کنیم  نگاه  منطقی 
سیاستهای غلطی است که در این سال ها اجرایی 

شده و باعث کاهش سرمایه گذاری شده است. 
کرد:  بیان  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
سالهاست که ما با کاهش سرمایه گذاری ها مواجه 
عمرانی  بودجه  عنوان  به  چیزی  دولت  و  هستیم 
ندارد. در این وضعیت تنها راه تأمین منابع مالی، 
هدایت سرمایه گذاری های ُخرد به سوی فعالیتهای 
تولید  فراوان  اشتغال  هم  راه  این  که  است  مولد 
عادی  مردم  درآمد  افزایش  و هم موجب  می کند 
سر  بر  شک  بدون  را  آن  نتیجه  و  شد  خواهد 

سفره ی مردم خواهیم دید. 
از  نمونه  یک  به  بخواهم  اگر  داد:  ادامه  آرمان 
در حال  که  بگویم  باید  کنم  اشاره  ناکامی هایمان 
واردات  صرف  کشور  ارز  92درصد  حاضر 
کاالهای کشاورزی می شود و همچنان بزرگترین 
اساسی  کاالهای  همین  را  ایران  وارداتی  اقالم 
تأسیس  اگر شرکتی  حالیکه  در  می دهند.  تشکیل 
از  بگیرد  تصمیم  کشاورزی  وزارت  یا  و  شود 
کشاورزی  موجود  زمین های  کردن  مجهز  طریق 
باال  را  زمین ها  راندمان  زیرسطحی  آبیاری  به 
افزایش  هم  بود  خواهد  قادر  کشور  طبیعتا  ببرد، 
تولید داشته باشد هم اشتغال بیشتری تولید کند. 
در  کمتر  مردم  سفره ی  این صورت  در  همچنین 
معرض تهدید افزایش های قیمت ارز در بازار قرار 

خواهد گرفت. 
پذیرفته  شرکتهای  که  آنجا  از  داد:  ادامه  آرمان 
شده در بورس باید سهام خود را در سامانه ی نیما 
عرضه کنند و نرخ نیمایی فاصله ی بسیار زیادی 
با قیمت بازار آزاد ندارد، در نتیجه طی چند روز 
گذشته شاخص بورس اوراق بهادار واکنش نشان 
که  در کشوری  آن هم  است،  کرده  نزول  و  داده 
نرخ تورم آن باالی 50درصد است. در واقع این 
تصمیم بازتاب منفی فراوانی بر روی شرکت های 

صادرکننده ی کاال می گذارد. 
بانک  پیشین  کل  رئیس  گفت:  همچنین  آرمان 
مرکزی به انتشار اوراق بهادار مورد تأیید سازمان 
بورس و اوراق بهادار اشاره کردند؛ اینگونه اوراق 
در  عرضه  صورت  به  کشورها  سایر  در  معموال 
بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می گیرند. 

اما سپرده های مدت دار فعلی ما به گونه ای هستند 
مدت دار  سپرده  سپرده گذار،  یا  خریدار  اگر  که 
پول  به  تبدیل  را  آن  است  متعهد  بانک  بگذارد، 
نقد کند، پس این اوراق اثرات ضد تورمی ندارد. 
این  با  افزود:  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
و  پول  مسئله ی  که  می کنم  فکر  من  اوصاف 
شود.  مشخص  ایران  اقتصاد  در  باید  پول  شبه 
است  این  مرکزی  بانک  وظیفه ی  اینکه  ضمن 
در  نقدینگِی  و  پول  که  کند  فراهم  شرایطی  که 
فعالیتهای  سمت  به  اینکه  جای  به  مردم،  دست 
سمت  به  شود  هدایت  سوداگرانه  و  مولد  غیر 
توسعه  ایجاد طرح های  و  اشتغال  ایجاد  و  تولید 
واکنش  حال  هر  به  برود.  امثالهم  و  شرکت ها 
بورس به این تصمبم رئیس جدید بانک مرکزی 
آینده  در  می تواند  که  است  خطرناکی  نشانه ی 
و  شود  بورس  از  زیادی  مبالغ  خروج  موجب 
مثل  سوداگرانه  فعالیتهای  روانه ی  را  مالی  منابع 
ارز و طال و غیره کند. به طوریکه شاهد بودیم 
نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت چندانی نکرد پس 
و  پرسش  جای  اقتصاددانان  برای  تصمیم  این 

ابهام فراوان دارد. 
پس برای دالر 40 تومانی و سکه ی 20 تومانی 
چه باید کرد؟ آرمان در پاسخ به سوال می گوید: 
واقعیت این است که ما در اصل عمدا خود را در 
معرض تحریم قرار داده ایم و در نهایت ارتباطاِت 
مالی جهان  بازارهای  و  بازر سرمایه  با  مستقیمی 
نداریم؛ به طوریکه حتی چین هم علی رغم اینکه 
تعهدات  به  کرده  امضا  25ساله  توافقنامه ی  ما  با 
خود وفادار نمانده و سرمایه گذاری الزم در ایران 
انجام نمی گیرد. در شرایطی اینچنین که یک رکود 
قیمت  طبیعتا  است،  شده  تورمی  رکود  به  منجر 
ارز هم تحت تاثیر قرار می گیرد به هر حال قانون 

عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کاال است. 
کننده ی  وارد  پنجمین  ما  وقتی  گفت:  آرمان 
روغن خام نباتی و پنجمین وارد کننده جو هستیم، 
اثرات خود را  ارز،  افزایش نرخ  طبیعی است که 
روی سطح اشتغال و در نهایت سفره ی مردم باقی 
تعبیری  به  یا  دومین  ما  اینکه  علی رغم  بگذارد. 
اما  داریم  را  جهان  طبیعی  گاز  ذخایز  بزرگترین 
به علت  عدم سرمایه گذاری کافی، تعداد زیادی از 
واحدهای تولیدی ما به علت کمبود گاز با ظرفیت 

پایین کار می کنند. 

عدم سرمایه گذاری آسیب های فراوانی 
به اقتصاد کشور وارد کرده است


