اقتصاد

10
شاخص
سهم ایران از بازار  ۱۴۴میلیارد
دالری عربستان چقدر است؟

نرخ ارز

چهارشنبه  28مهر۱۴۰۰
13ربیع االول .1443شماره20780

دالر

(سامانهسنا) )2/015(267/387

یورو

پوند

360/467 308/881

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

40/851

71/516

11/445/540

)500/000(115/200/000

نیم سکه

ربع سکه

35/000/۰۰۰ 60/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

160/419

122/156

ثبت نام متقاضیان مسکن
جهش تولید از امروز

یارانه  250هزار تومانی جایگزین ارز 4200؟

با اعالم موضع رسمی برای حذف ارز  ،4200گزینه های احتمالی جایگزین و مبلغ یارانه ارزی را براساس محاسبات قطعی
و برخی مفروضات احتمالی محاسبه کرده ایم

این روزها مذاکرات ایران و عربستان برای
از سرگیری روابــط ،به دور چهارم رسیده
است .سوال مهم این است که در صورت از
سرگیری روابط دوجانبه ،چه فرصتهایی
ب ــرای تــجــارت ایـــران فــراهــم خــواهــد شد.
بررسی روندهای گذشته نشان می دهد که
طی سالهای  88تا  94که روابط سیاسی
ایران و عربستان برقرار بوده ،ایران به طور
میانگین سالیانه  ۱۲۲میلیون دالر کاال به
عربستان صــادر کــرده اســت .از سوی دیگر
مهم ترین اقــام واردات ــی عربستان شامل
ماشینآالت ،تجهیزات مکانیکی و برقی،
کشتی و قایق ،سازههای دریایی ،دارو ،آهن،
فوالد ،سوخت معدنی و روغن های معدنی،
تجهیزات پزشکی ،تجهیزات عکاسی و فیلم
برداری ،سنگها و مواد پالستیکی است که
برخی از این اقالم در سبد صادراتی ایران
وجود دارد .آمارها همچنین نشان می دهد
که واردات عربستان در سالهای اخیر بین
 ۱۴۰تا  ۱۶۰میلیارد دالر بوده و در آخرین
آمار اعالمی نیز ،این مقدار به  ۱۴۴میلیارد
دالر رسیده است( .منبع :نود اقتصادی)

خبر

نرخهای جدید خودرو به زودی
تعیین میشود
مهر -صالحینیا ،معاون وزیر صمت درباره زمان
اعالم قیمتهای جدید خودرو در کارخانه گفت:
با توجه به این که قرار بود قیمت خودرو به صورت 6
ماهه تغییر کند ،برنامه تغییر نرخ خودرو در دستور
کار قرار گرفته است .در این باره طبق استعالمی
که از بانک مرکزی گرفتهایم ،نرخ تورمبخشی تا
پایان هفته اعالم خواهد شد .به محض دریافت نرخ
تور م بخشی از سوی بانک مرکزی ،جلسات مربوط
به بررسی تعیین قیمت برگزار میشود و به زودی
قیمتهای جدید اعالم خواهد شد.

محمد حقگو-با اعــام دو شب قبل رئیس
جمهور به نظر می رسد تغییر ریل سیاست
انحرافی ارز  4200بیش از پیش به ساعت
صفر خود نزدیک می شود .سیاستی که در
عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ
یارانه برای بیش از  60میلیارد دالر ارز ،در
مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی
کشور ،ناکارآمدی در کنترل قیمت ها ،ایجاد
فساد و ران ــت هــای متعدد و ضریب پایین
موفقیت در حمایت از قشرهای هدف را ندارد.
ضمن ایــن که در عمل با ارزان نگه داشتن
مصنوعی کاالهای وارداتـــی ،بیش از پیش
میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آن را در
اختیار واردات قرار داده است .شامگاه دوشنبه
رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود
با مردم ،با اشاره به این که برای بررسی حذف
ارز  4200تومانی ،جلسات مختلفی برگزار
کردهایم ،گفت :پولی که باید در سفره مردم
اثرگذار باشد با این ارز ،به جیب دالالن رفته
است .این موضوع باید اصالح شود .ما این کار
را با غافل گیری دنبال نمیکنیم و به بازار و
اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد .اگرچه وی در
ادامه بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین
برای ارز  4200تاکید کرده ،اما هم اینک این
موضوع که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود
و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد
رسید ،به محل گمانه زنی تبدیل شده است.
▪سناریوهای حذف ارز 4200

به طــور کلی ،مهم ترین ایــراد سیاست ارز
 ،4200نرسیدن آن به دست مصرف کننده
بود .از این رو می توان با حذف آن دو راهبرد
اساسی جایگزین را در نظر گرفت.
-1یــارانــه به صــورت کاال یا کوپن کاالیی به
دست مصرف کننده برسد :تجربه های متعدد
و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است
که رساندن یارانه به صورت کاالیی به دست
مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند
شرایط کشور ما که کمبود کاالی خاصی از
منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان
جایگزینی کاالها را دارد ،می تواند معایب قابل

نقدی کاالیی حداقل مستلزم چهار پیش شرط
زیر خواهد بود:
* داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا
بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت
*پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به
موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشموالن؛
یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص
یارانه ها در کشور
* ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کاالهای
اساسی
* ریالی بودن و نه کاالیی بودن مبلغ کارت
الکترونیک  ،برای حفظ مکان انتخاب مصرف
کننده
توجهی داشته باشد .از جمله این که امکان نقد
شدن کاالها یا کوپن کاالهای یارانه ای ،بر هم
خوردنقیمتهاینسبیوافزایشتقاضابرای
کاالهایاساسینسبتبهدیگرکاالهاوحتیبا
مشکل مواجه شدن کیفیت محصوالت کوپنی
ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت .ضمن
این که این کار با قدرت انتخاب مردم ،آن هم
در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و
در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف
در برخی گروه ها و کمبود مصرف در برخی
گروههای دیگر وجود دارد.
-2یــارانــه به صــورت نقد یا نقدی-کاالیی
به مصرف کننده ارائــه شــود :در ایــن زمینه
گزارش شماره  16430مرکز پژوهش های
مجلس که در ســال  98منتشر شــده است،
نشان می دهد یارانه به شکل نقدی -کاالیی،
از طریق کارت کارت الکترونیک و با قابلیت
خرید کاالهای اساسی می تواند در اختیار
خانوار قرار گیرد .این کارت قابلیت استفاده
در دستگاه های کارت خوان فروشگاه های
مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می
توان کاالهای اساسی نظیر گوشت ،مرغ ،تخم
مرغ و  ...را خریداری کرد.همچنین به منظور
کاهش فعالیت های داللی ،این امکان وجود
خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت
پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی

داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش
نقدی نیز ،پرداخت مستقیم یارانه به صورت
نقد(به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح
است .در مجموع و در مقایسه  ۲روش نقدی
و نقدی-کاالیی باید گفت اگرچه روش نقدی
به دلیل اصابت به خانوارهای هدف در کوتاه
ترین زمان ممکن ،نیاز نداشتن به دستگاه
های اجرایی زیاد ،به حداقل رساندن فساد
توزیعی و  ...به روش نقدی -کاالیی برتری
دارد ،امــا مخالفان ایــن روش ،معایب قابل
تاملی را نیز برای آن بیان میکنند نظیر این که
منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد
تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد .به
خصوص این که امکان تورم زایی آن نیز وجود
خواهد داشت .وجود چنین معایبی موجب
خواهد شد تا احتما ًال سیاست گذاران ،بیشتر
متمایل به پــرداخــت نقدی کاالیی باشند.
همان چیزی که به تازگی پورابراهیمی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره
کرده است.
▪ 4پیش شرط پرداخت نقدی -کاالیی در
صورت اجرا

با این اوصاف ،باید گفت در صورتی که سیاست
گذار ،اقدام به حذف ارز  4200کند ،بازتوزیع
ما به ازای آن بین مــردم با استفاده از روش

گفت و گو

▪به هر نفر چقدر می رسد؟

فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز ،4200
این سوال به ذهن می رسد که میزان منابعی
که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد
گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این سوال
تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح
دارد اما اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که
مانند نیمه نخست امسال ،یارانه ارز هشت
میلیارد دالر برای این کار و در طی یک سال
در نظر گرفته شــود ،می تــوان گفت منابع
اجرای حذف ارز  ،4200بیش از  182هزار
میلیارد تومان خواهد شد .با فرض تخصیص
این رقم بین مشموالن یارانه معیشتی به تعداد
 60میلیون نفر ،به هر نفر در طی سال بیش
از سه میلیون تومان (در هر ماه بیش از 253
هزار تومان) تعلق خواهد گرفت.در مجموع
باید گفت اجــرای ایــن سیاست مانند همه
سیاست های کالن اقتصادی دیگر ،نیاز به
آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع
از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی
در بــازار شود .همچنان که تجربه حذف ارز
 4200به صورت تدریجی از کاالهای اساسی
که در سال های گذشته اتفاق افتاد ،هم در
شرایطی بود که به واسطه نرسیدن این ارز به
مصرف کننده نهایی ،بود و نبود آن اثر چندانی
در سطح قیمت های بازار نداشت و هم این که
با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد.

صابر -معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی از ثبتنام متقاضیان مسکن جهش
تولید از امـــروز بــه مــدت یــک مــاه خبر داد .به
گــزارش خراسان به نقل از پایگاه خبری وزارت
راه و شهرسازی ،محمود مــحــمــودزاده افــزود:
ثبتنام متقاضیان مسکن در اجـــرای قانون
جهش تولید مسکن از ظهر  ۲۸مهر در سامانه
 saman.mrud.irآغاز میشود.در این دوره از
ثبتنامکهاولینمرحلهثبتنامقانونجهشتولید
مسکن است در شهرهایی که تاکنون امکان تامین
زمین وجود نداشته و شرایط احداث پروژهها مهیا
شده است ،ثبتنام آغاز خواهد شد.معاون وزیر راه
و شهرسازی با اشاره به این که شرایط ثبت نام برای
متقاضیان مسکن در اجرای قانون جهش تولید
مسکن همان چهار شرطی است که در طرح اقدام
ملی مسکن نیز مورد تاکید بود ،افــزود :داشتن
فرم ج سبز (استفاده نکردن از امکانات دولتی و
یارانهای زمین و مسکن و تسهیالت) ،نداشتن
مالکیت خصوصی ،تاهل یا سرپرست خانوار بودن
و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر
مورد تقاضای مسکن از شروط اصلی برای ثبت نام
متقاضیان است.محمودزاده ادامه داد :اطالعات
هویتی سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی
که دارای شروط چهارگانه اعالم شده هستند به
همراه شهر مورد تقاضا ،باید توسط متقاضیان
در سامانه وارد شود .بعد از پاالیش اولیه و بعد از
آن که متقاضیان ،واجد شرایط شناخته شدند از
پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری به ادارات
کل راه و شهرسازی استانها یا دیگر دستگاههای
کارگزار و مجری از جمله بنیاد مسکن ،دعوت
می شود تا سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد
تقاضا پاالیش شــود .بعد از کنترل سابقه پنج
سال سکونت پذیرفته شدگان و واجدان شرایط
در استا نها ،در نهایت تایید نهایی به متقاضی
داده میشود.محمودزاده تصریح کرد :به محض
تامین اراضی در شهرهایی که زمین برای آن ها در
این مرحله تامین نشده است ،ثبت نام دوره دیگر
آغاز میشود.همچنین متقاضیانی که شهر مورد
تقاضای آن ها در این دوره از ثبت نام در فهرست
شهرها نیست باید منتظر باشند تا اراضی در شهر
مورد تقاضای آن ها تامین شود.وی خاطرنشان
کرد :در خصوص تسهیالت بانکی پیشنهادهای
وزارت راه در جلسه شورای عالی مسکن مطرح و
بر همین مبنا در شهرهای مختلف جدول متغیری
از تسهیالت ارائه شد .پیش از این رستم قاسمی،
وزیر راه و شهرسازی دربــاره مبلغ وام این طرح
گفته بود :حدود  ۴۰۰میلیون تومان وام را برای
ساخت مسکن در مراکز استانها در نظر گرفتهایم
که این مبلغ برای روستاها  ۲۵۰میلیون تومان
است .همچنین میزان اقساط وام بین حدود دو
میلیون و  800تا چهار میلیون و  500هزار تومان
متغیر است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی ادامه داد :وام ساخت مسکن ب ه گونهای
است که بیش از  50درصد از هزینه ساخت و ساز
را از مسیر تسهیالت تامین کنند.محمودزاده
گفت :افرادی که پیش از این در طرح اقدام ملی
ثبت نام کردند ،نیازی به ثبت نام دوبــاره در این
طرح ندارند.
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