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 1.275.936اونسطال

چهارشنبه  29دی 1400

1.812

 16جمادیالثانی 1443

51.440.000

مثقالطال

پرداخت وا م
بدون ضامن
کلید خورد

طال ۱۸عیار

 11.876.000ربعسکه

به دنبال دستور رئیسجمهور برای اصالح رفتار نظام
بانکی با مردم ،وزیر اقتصاد وعده داد در روزهای آینده
با ابالغ به بانکهای دولتی ،آنها مکلف خواهند شد
وامهــای خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت
کنند.
به گزارش ایسنا ،احسان خاندوزی درباره حذف ضامن

سایا مدل FOTUN
 ۱,۷۳۰,۰۰۰تـومـان

قیم

 19ژانویه 2022

سال سی و پنجم

فیلیپس مدل FC9170
 5,500,000تومان

تجاروبرقی

مهدی پناهی «اعــضــای
کمیسیون تلفیق بودجه1401
درخــصــوص تبصره یــکبند
ال ــف (حـ ــذف ارز تــرجــیــحــی)
نــظــرات مــتــفــاوتــی داشــتــنــد و
نــتــوانــســتــنــد ب ــه نــقــطـهنــظــر
مــشــتــرکــی بــرســنــد ب ــه هــمــیــن دلــیــل بــررســی
ای ــن تــبــصــره بــه زمـ ــان دیــگــری مــوکــول شــد».
ای ـنهــا گفتههای سیدکاظم دلــخــوش ،عضو
کمیسیون تلفیق بــودجــه 1401اســت .از سوی
دیگر کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات
خــود دولــت را مکلف کــرده اســت ســال آینده،
منابع ارزی از صــادرات نفت ،گاز و ...را با نرخ
 ETSیــا هــمــان ن ــرخ ارز بینبانکی بــفــروشــد.
بهعبارتدیگر ،اگــر همه منابع ارزی حاصل
از ف ــروش نــفــت ،بــرخــاف بــودجــه امــســال ،با
ن ــرخ  ETSبــه فـ ــروش بــرســد ،دیــگــر خــبــری از
دالر 4200تومانی بــرای واردکنندگان کاالهای
اساسی هم نخواهد بود .البته این مصوبه برای
نهایی شدن ،به رأی نمایندگان در صحن علنی
مجلس نیاز دارد.
در گفتوگو با مهدی هاشمزاده ،عضو اندیشکده
سیاستگذاری ماهد به این پرسش پرداختیم که
اگر ارز  4200تومانی در بودجه ســال 1401حذف
نشود ،چه اتفاقی برای درآمدها و هزینههای دولت
رخ میدهد؟
هــاش ـمزاده میگوید :اگــر قــرار باشد دولــت سال
آیــنــده ب ــرای تأمین کــاالهــای اســاســی ارز 4200
اختصاص بدهد ،حدود  18تا 20میلیارد دالر ارز
نیاز است .این در حالی است که دولت با فرض
حذف این رقم و مابهالتفاوت ارز 23هــزار تومان
حــدود  370هــزار میلیارد تومان بهعنوان منبع
درآمد نفت در بودجه تعیین کرده است.

شماره 9726

 36.900.000نیمسکه

 65.700.000سکه

از تسهیالت خــرد بانکی گفت :در حــال حاضر اراده
جدی برای پرداخت تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی
بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای
آینده به بانکهای دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا
به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوقبگیران ،بازنشستگان
و کسانی که سوابق آنها ثابت کند توانایی بازپرداخت

سطلی کوپکس مدل
VCC3700
 ۹۹۰,۰۰۰تـومـان

پارس خزر مدل Turbo
2500WB
 ۴,۱۹۳,۱۰۰تـومـان

قدس اثرات حذف نشدن ارز  4200تومانی
بر دخل و خرج سال آینده دولت را بررسی میکند

شکاف کسری بودجه

گزيده

◾

حذف ارز 4200هم بخش درآمدی دولت را زیاد میکند و هم بخش هزینه آن را
کممیکند،درنتیجهبخشقابلتوجهیازکسریترازعملیاتیبودجهکمخواهد
شد .البته قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش خواهند داشت و قطع ًا دولت باید
یارانه را به میزان حداقل250هزار تومان برای همه مردم افزایش دهد.

◾کاهش  500هزار میلیارد تومانی
درآمدهای دولت

وی بابیان اینکه با حذف ارز 4200حدود 150هزار
میلیارد تومان هم در بحث مربوط به درآمدهای
مالیاتی و گمرکی درآمــد ایجاد مـیشــود ،ادامــه
میدهد :سرجمع تفاوت در منابع بین ارز4200
و ارز ب ــازار آزاد حــدود  500هــزار میلیارد تومان
میشود؛ یعنی در صورت تداوم ارز  4200تومانی

 117.230.000دالر (سنا)

در سال آینده ما این رقم را نداریم.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه  500هزار
میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است ،میگوید:
دولت باید به طور کامل مابهتفاوت میان ارز4200
و ارز تک نــرخ را به صــورت یارانه نقدی به مردم
بدهد که در کمترین حالت ممکن باید  250هزار
تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم افزایش
یابد که این عدد حــدود 230هــزار میلیارد تومان

252.766

اقساط را دارنــد ،پرداخت تسهیالت را بــدون ضامن و
وثیقه انجام دهند.
وی افزود :پس از اجرای این امر و آغاز آسیبشناسیها،
چند ماه بعد برای تسهیالت با نرخهای باالتر نیز نظام
اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا
خواهد شد.

پاناسونیک مدل 813-VC
 ۱,۸۱۰,۰۰۰تـومـان

خواهد شد که برای حفظ معیشت مردم باید به
آنها تعلق گیرد و نزدیک به  100هزار میلیارد به
خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی به دارو و
بیمهها اختصاص یابد.
وی در پاسخ به اینکه حذف نکردن ارز 4200چه
تبعات بــودج ـهای دارد ،تأکید مـیکــنــد :حذف
ارز 4200هم بخش درآمدی دولت را زیاد میکند و
هم بخش هزینه آن را کم میکند ،درنتیجه بخش
قابلتوجهی از کسری تــراز عملیاتی بودجه کم
خواهد شد.
البته قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش خواهند
داشت و قطعا ًدولت باید یارانه را به میزان حداقل
250ه ــزار تومان بــرای همه مــردم افــزایــش دهد.
هــاشـمزاده معتقد است حذف نکردن ارز4200
منجر به کسری بودجه خواهد شد چون منابع
درآمدی دولت محقق نخواهد شد ،از سوی دیگر
وی توضیح مـیدهــد کــه حــذف نــکــردن ارز4200
منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد
شد ،چراکه دولت برای جبران اختالف قیمت 4200
و نرخ آزاد باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که
معنای آن چاپ پول است.

◾

درهم امارات (سنا)

68.826

◾پیشنیازهای حذف ارز  4200چیست؟

هاشم زاده با بیان اینکه موضوع حذف ارز4200
تومانی الزم است ،اما پیشنیازهای آن باید رعایت
شود ،گفت :در شرایط فعلی تداوم ارز دونرخی خود
موجب ایجاد فساد میشود .تحقیقات ما نشان
داده است از ابتدای زنجیره تخصیص ارز4200
یعنی واردات کاال تا زمانی که به دست مصرفکننده
میرسد حداقل  30نقطه فسادخیز وجــود دارد؛
بنابراین ارز  4200بایستی از اقتصاد حذف ولی
پیشنیاز اصلی آن اعطای کامل و حداقل 250هزار
تومانی بهصورت یارانه نقدی به همه مردم است.

دینارعراق (سنا)

173

خبر
خوب

پاکشوما مدل 25501 PVC
 ۳,۲۰۰,۰۰۰تـومـان

کارشناس اندیشکده ماهد با تأکید بر اینکه تورم
ناشی از افزایش پایه پولی قطعا ًاز تورم حاصل از
حذف ارز 4200بیشتر است ،میگوید :دولت بین
حذف ارز  4200یا تداوم ارز  4200مختار است ولی
با توجه به محدودیتهای منابع دالری ،با تداوم
ارز 4200و کسری بــودج ـهای که ایجاد میشود،
احتمال افزایش قیمت دالر هم وجود دارد.

◾

◾انتخاب بین دالر  60هزار تومانی
و مرغ  60هزار تومانی

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و بیان اینکه دولت
و مجلس باید بین دالر  50تا  60هزارتومانی و مرغ
 60هزارتومانی یکی را انتخاب کنند ،میگوید:
حکمرانی دقیق و صحیح ایــن اســت که قیمت
دالر ثابت و روی یک نرخ شناور باشد و بساط ارز
نیما و چند نرخی را هم جمع کنیم ،مثال ًدالر تک
نرخ و روی  25تا  26ثابت شود .حتی اگر توافق هم
حاصل شود ،قیمت دالر روی  22تا  23یا حتی 20
شناور خواهد بود.
هاشمزاده بابیان اینکه چنین شرایطی بهترین
زمــان حذف ارز 4200اســت ،چراکه قطعا ًفشار
مربوط به قیمت مرغ هم کاهش پیدا میکند،
میافزاید :قیمت جهانی مرغ در کشور ترکیه و
در بازار خردهفروشی آن در تاریخ یکم دی 1400
حــدود  2یــورو بــوده اســت ،با فرض یــورو  30هزار
تومانی ،میتوانیم بهراحتی تــا  60هزارتومان
واردات بسیار سنگین داشته باشیم کما اینکه
تولیدکننده داخلی میتواند در کشور مرغ را با
 55هزارتومان تولید کند ولی نهاده ارزانقیمت
موجب شده بیشترین اسراف و کمترین بازدهی
در ترکیب نهاد هها را داشته باشد ،در نتیجه
آن تولیدکننده بــا بـ ــازده بــســیــار پــایــیــن تولید
دارد.

بسته پیشنهادی
رفع موانع تولید
به زودی
اجرایی میشود

علیرضا فاطمیامینی
وزیر صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه
تمامی موارد بسته
پیشنهادی رفع موانع
تولید از دو هفته
تا حداکثر سه ماه
پس از ابالغ قابلیت
اجرا دارد ،افزود:
پیشبینی میشود این
بسته همچون بسته
حمایت از صادرات
مورد استقبال فعاالن
اقتصادی قرار گرفته
و در رونق فضای
تولید کشور مؤثر
باشد.
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اقتصاد

