
 

چرتکه

ترانزیت دریایی، گزینه 
بی ضرر برای ایران

بخش اقتصاد- ایران ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار 
گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی 
بهره مند است و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن 
درآمدهای  افزایش  راستای  در  مزایا  این  از  می تواند  کارآمد  و 
به نحو  منطقه  در  خود  استراتژیک  موقعیت  ارتقای  و  ارزی 
مطلوب استفاده کند. خلیج فارس در جنوب ایران، کشورهای 
این  است.  داده  را درخود جای  نفت جهان  تولیدکننده  عمدۀ 
منطقه گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران 
نیز دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، 
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است می تواند نقش 
دیگر  سوی  از  کند.  ایفا  کشورها  این  میان  تجارت  در  مهمی 
ایران از غرب و شرق نیز با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان 
 ۱۵ با  ایران  ارتباط  به عبارتی  است.   همسایه  افغانستان  و 
و  برقرار می شود  و خاکی  آبی  مرزهای  از طریق  کشور جهان 
میان  ارتباطی  نقش پل  به نوبه خود می تواند  نیز  درعین حال 
از  ایفا کند.  )با یکدیگر و سایر مناطق جهان(  این کشورها را 
طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده 
و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه 
خود عالوه بر دراختیارداشتن منابع وثروت های ملی خدادادی 
می تواند عامل توسعه ترانزیت و تجارت درمنطقه باشد. ارتباط 
کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه 
تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار 
به  کشورها  این  از  بسیاری  که  به نحوی  است،  مقرون به صرفه 
دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.

ظرفیت حمل و نقل دریایی ایران
ایران دارای ۱۱ بندر بازرگانی با ظرفیت ۱۸۶ میلیون تن کاال 
است. همچنین تمام ناوگان های جمهوری اسالمی توان جابجایی 
بیش از ۶.۵ میلیون تن کاال را در سطح بین المللی دارند. با اینکه 
حوزه  کشورهای  دریایی  وسعت  از  بیش  ایران  دریایی  وسعت 
خلیج فارس است، اما جایگاه حمل و نقل دریای کشور در بین 
این کشورها هنوز پایین تر بوده و آن ها کاالی بیشتری را جابه جا 
می کنند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب امکان انجام 
تمام روش های حمل ونقل دریایی را دارد، یکی از این روش ها 
کراس استافینگ است. روش کراس حمل و نقل کراس استافینگ 
)Cross stuffing( : این روش زمانی به کار برده می شود 
که امکان ارسال کاال از طریق دریا به کشوری میسر نباشد؛ به 
گونه ای که کاال ابتدا از راه زمینی وارد بندر شده و سپس کانتینر 

آن به کشتی ترانزیت منتقل می شود.
روش حمل و نقل چارترینگ )Chartering(: یکی دیگر از 
انواع روش های حمل ونقل دریایی ایران روش چارترینگ است. از 
این روش زمانی استفاده می شود که بارها بسیار بزرگ و حجیم 
باشند و امکان بسته بندی آن ها وجود نداشته باشد. برای حتماً 

باید کشتی های باربری اجاره شوند.
این  در   :)transhipment( ترانشیپ  نقل  و  حمل  روش 
روش از حمل ونقل، کاالها از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل 
می شوند. زمانی این روش اتخاذ می شود که یک بندر به صورت 
مستقیم قادر به حمل دریایی کاال نباشد، به گونه ای که ممکن 

است فضای کافی برای ورود کشتی های ترانزیتی نداشته باشد.
روش های  از  یکی   :)groupage( گروپاژ  نقل  و  روش حمل 
رایج در حمل ونقل دریایی ایران روش گروپاژ است. در این روش 
با یکدیگر قرارداد امضا کرده و کاالهای خود را به  چند تاجر 
صورت گروهی از طریق یک کشتی ارسال می کنند. همچنین 
می توان کوچک ترین کاالهای خود را از طریق این روش ارسال 
کرد. اینکار باعث می شود تا هزینه های ترانزیت بار برای تاجران 
به طور قابل مالحظه ای کاهش یابد. روش حمل و نقل کاالهای 
فله ای )Bulk(: روش حمل ونقل کاالهای فله ای شباهت زیادی 
به چارترینگ دارد با این تفاوت که هر کاالیی چه کوچک و چه 
بزرگ بدون بسته بندی و به صورت فله ای ترانزیت، اما بیشتر 

کاالهای کوچک از طریق این روش ترانزیت می شود.
مزیت حمل ونقل دریایی ایران

فرصت های  کشور،  ترانزیتی  و  راهبردی  موقعیت  به  توجه  با 
زیادی برای رونق صنعت حمل ونقل دریایی ایران وجود دارد، 
به گونه ای که با قرار گرفتن در مسیر راهروهای ترانزیتی شمال-
جنوب، امکان برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، آسیای 
میانه و قفقاز، اروپای شرقی و اروپای مرکزی به آسیای جنوب و 
خاور دور از طریق آب های ایران میسر است. همچنین، به دلیل 
قرار گرفتن ایران در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان 
جایگاه  در  پاکستان  ترکیه،  )ایران،  اکو  اقتصادی  و  همکاری 
زیادی وجود  فرصت های همکاری  این گروه(  اولیه  هسته های 
دارد. این امر سبب می شود تا کسب درآمدهای ترانزیتی ایران 

بسیار افزایش یابد و به رشد اقصاد کشور کمک کند.
ترانزیت  درباره  نقل  و  حمل  اقتصاد  کارشناس  ضیایی،  علی 
دریایی می گوید: توسعه ترانزیت ریلی میان چین و اروپا، یکی از 
بهترین فرصت ها برای احیا و رشد ترانزیت ایران است، نهادهای 
مسئول و همچنین فورواردرها در بخش خصوصی در صورت 
اهتمام می توانند ایران را به عنوان یکی از ارکان کریدور شرق-

غرب و راه ابریشم مطرح سازند. او ادامه داد: شاید بتوان این 
شرایط را پس از فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای محصور 
در خشکی بهترین فرصت برای ترانزیت ایران دانست. پس از 
فروپاشی شوروی کشورهای محصور در خشکی در همسایگی 
نیازمند  اقتصاد خود  برای گسترش  به وجود آمدند که  کشور 
عبور از ایران برای دسترسی به آب های بین المللی بودند، اما 
ایران بر فروش نفت خام،  اقتصاد  اتکای  در آن زمان به دلیل 
توجه مناسبی به این فرصت بزرگ اقتصادی نشد. این کارشناس 
اقتصاد حمل و نقل اضافه کرد: باوجود اینکه در ۳۰ سال گذشته 
ایران این فرصت را مغتنم نشمرده است، هم اکنون پنجره فرصت 
دیگری به روی ترانزیت کشور باز شده که باید آن را غنیمت 
اضافه  وی  کرد.  اجتناب  گذشته  اشتباهات  تکرار  از  و  شمرده 
کرد: پس از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای، 
ارتباط ایران و ترکمنستان که یکی از همسایگان کلیدی ایران 
در کریدور شرق-غرب و شمال-جنوب است، پس از چند سال 
تیرگی به سمت افق های روشنی حرکت کرد. درصورت ادامه 
روند تعمیق همکاری های ایران و ترکمنستان و برقراری سیر 
قطارهای ترانزیتی بین ایران و چین از طریق این کشور، کریدور 

شرق-غرب ایران می تواند در مسیر تحقق قرار بگیرد.

4 سال بیست و پنجم/ شماره 6051} اقتصادی {شنبه 15  مرداد  1401
احداثخطآهنرشت-آستاراومنافعمنطقهای

محسن پاک آیین
رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تاریخ  در  اسالمی  انقالب   معظم 
آقای  دیدار  در   ۱۴۰۱  /۰۴/۲۸
سخنان  تأیید  با  پوتین  والدیمیر 
ضرورت  درباره  روسیه  رئیس جمهور 
آستارا،  رشت-  آهن  خط  راه اندازی 
این کار را موجب تکمیل خِط حمل 
ونقِل شمال- جنوب و به نفع هر دو 

کشور دانستند.
احداث خط آهن رشت – آستارا یکی 
از طرح های مهم در حوزه حمل و نقل است که پس از استقالل جمهوری 
آذربایجان همواره از محورهای مذاکرات تهران-باکو بوده و از دوره ریاست 
روسای  توجه  مورد  اف  علی  و حیدر  رفسنجانی  آقایان هاشمی  جمهوری 
جمهور فقید دو کشور قرار داشته است. آقای  حیدر علی اف  در خاطرات خود 
با اشاره به دیدار با   رهبر معظم  انقالب  اسالمی در تاریخ ۰۲/۱۹/  ۱۳۸۱ در 
مورد ایجاد خط ارتباطی  شمال  ـ جنوب  از طریق  خط آهن  از روسیه  به  
شمال  ایران  و در نهایت  بندرعباس  و جاده  ارتباطی  باکو ـ آستارا می گوید: 

»با انجام  این طرح ها، همکاری  دو کشور بسیار گسترش  می یابد.«
انتقال کاال از طریق راه آهن، نسبت به انتقال از طریق جاده، مزیت های 
بسیاری در زمینه های امنیت، سرعت و قیمت، داشته وهزینه های ریلی 
نسبت به هزینه های دریایی و جاده ای بسیار کمتر است. جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیک خود، حلقه اتصال آسیا به اروپا و 
آفریقا بوده و احداث خطوط ریلی، اهمیت جایگاه ترانزیتی ایران در منطقه 

را مضاعف می سازد.
تنها  نه  آستارا  رشت-  آهن  احداث خط  با  - جنوب  داالن شمال  تکمیل 
خلیج  حاشیه  کشورهای  بلکه  دهد  می  ارتقا  را  ایران  ارتباطی  موقعیت 
فارس،آسیای مرکزی و قفقاز، هند، پاکستان، افغانستان را به دریای سیاه 

و اروپا متصل می کند. سالیانه حداقل ۲ میلیون تن بار از این مسیر می 
تواند حمل شود و این اتفاق تحول عمده ای را در حمل و نقل بین المللی 
و منطقه ای و ارتقای مبادالت بازرگانی به وجود می آورد. همچنین با راه 
اندازی این طرح ریلی، حمل و نقل کاال در مقایسه با مسیر دریایی به ۲۵ 
به  را  این وضعیت، کاهش ۳۰ درصدی هزینه  یافت و  روز کاهش خواهد 

همراه خواهد داشت.
میزان ترافیک پیش بینی شده در سال اول بهره برداری از محور رشت- 

آستارا حدود سه میلیون تن بار و دویست هزار نفر مسافر است که در سال 
بار و پانصد هزار نفر مسافر افزایش خواهد  های بعد به چهار میلیون تن 
یافت. در حال حاضر از هندوستان و کشورهای اروپایی میلیونها تن کاال در 
مدت شصت روز به حوزه قفقاز ترانزیت می شود که با تکمیل داالن شمال 

- جنوب این مدت به ده تا چهارده روز کاهش می یابد.
پیشرفت  و  به طرح داالن جنوب - غرب  آستارا  راه آهن رشت -  احداث 
اقتصادی بندر چابهار نیز کمک کرده و حمل و نقل از مسیر ایران از مسیر 

اقیانوس هند را تسهیل می کند. با توجه به جنگ اوکراین و ناامنی در بخش 
هایی از دریای سیاه، استفاده از مسیر ایران برای کشورهای اروپایی نیز حائز 

اهمیت خواهد بود.
مرحله اول این مسیر، تحت عنوان خط آهن آستارا – آستارا در فروردین 
۱۳۹۷ و با حضور مجازی روسای جمهوری ایران و آذربایجان افتتاح شد. در 
این مرحله، مسیر ریلی آستارای آذربایجان به طول هفت کیلومتر به آستارای 
ایران و با سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان متصل گردید. در تاریخ ۱۵ 
اسفند همین سال نیز مرحله پایانی خط آهن قزوین- رشت راه اندازی شد 

و این اتفاق نقطه امیدی برای احداث خط آهن رشت- آستارا ایجاد کرد.
ای  به طول ۱۶۵ کیلومتر، هزینه  آستارا   - ریلی رشت  احداث خط  برای 
معادل یک میلیارد دالر برآورد شده که جمهوری آذربایجان آمادگی خود را 
برای سرمایه گذاری )فاینانس( به مبلغ پانصد میلیون دالر، اعالم کرده است. 
با توجه به ابراز عالقه آقای پوتین برای راه اندازی این مسیر، می توان روی 

مشارکت مالی روسیه نیز حساب کرد.
چنانچه مرحله دوم خط آهن رشت- آستارا در مسیر رشت- انزلی به مسافت 
نقل  و  تقویت حمل  شود،  اندازی  راه  آینده  سال  یک  کیلومتر ظرف   ۳۵
ترکیبی)دریا-جاده-ریل( نه تنها به درآمدزائی کالن در سطح کشورخواهد 

انجامید بلکه موجب پیشرفت اقتصادی استان گیالن نیز خواهد شد.
خط آهن رشت – آستارا نه تنها محور دوستی ایران و جمهوری آذربایجان 
با  مناسبات  توسعه  و  ایران  همسایگی  سیاست  تقویت  موجب  بلکه  بوده 
کشورهای مجاور بخصوص روسیه خواهد شد. دستور آقای رئیسی رئیس 
ترانزیتی مهم رشت-  اجرای داالن  تسریع در  برای  اول  معاون  به  جمهور 
آستارا که بعد از دیدار با آقای پوتین صادر شد، در همین رابطه حائز اهمیت 

تلقی می شود.
نکته آخر اینکه مردم ایران و منطقه انتظار دارند در دولت سیزدهم مراحل 
اجرایی ساخت راه آهن رشت ـ آستارا آغاز و به پایان برسد و گام بلندی در 
مسیر مقاوم سازی اقتصاد و خنثی سازی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 

ایران، برداشته شود.

پایانی بر رونق مسکن، قیمت ها تا کجا پایین می آید؟
 اکرم شعبانی

دایانا موسالی ماه ها به دنبال خانه ای در ویندزور جنوبی ترین شهر کانادا 
همزمان با اوج شیوع کووید – ۱۹ بود و آن هم در حالی که قیمت ها در 
سراسر کشور در حال افزایش بود. خانم موسالی یک کارمند ۲۷ ساله در 
دفتر خدمات پلیس محلی، از ۱۰۰ منزل مسکونی بازدید کرد و بیش از ۶۰ 

خانه دیگر هم به او پیشنهاد داده شد – که اغلب صدها هزار 
دالر کانادا یا بیشتر قیمت داشتند – اما در نهایت در سپتامبر 
سال گذشته موفق به خرید خانه شد. یک دهه پیش، والدین 
او خانه ای با نصف این مبلغ خریداری کرده بودند. او در حالی 
که آه می کشد می گوید: خانه آنها چهار برابر خانه من است.

به گزارش اکونومیست، خانم موسلی ممکن است خانه خود 
را در زمان نامناسبی خریده باشد. در دو دهه گذشته، بازار 
امالک و مستغالت کانادا بیش از پیش داغ شده و اکنون همه 
چیز در حال سرد شدن است و قیمت ها هم برای سومین ماه 
نیز  بازارهای حباب دار  یافته است. در سایر  متوالی کاهش 
ارزشگذاری  که  نیوزیلند جایی  در  است.  وضعیت همینطور 
در پایان سال ۲۰۲۱ تا ۴۵ درصد از زمان شروع همه گیری 
افزایش یافته نیز قیمت خانه برای سه ماه متوالی کاهش یافته 
است. در سوئد، قیمت ها در ژوئن تقریبا ۴ درصد کاهش یافت 
که شدیدترین کاهش ماهانه از زمان بحران مالی جهانی در 
سال های ۲۰۰۹ – ۲۰۰۷ بود. از هر پنج خانه در استرالیا، 

ارزش دو خانه نسبت به سه ماه پیش کاهش یافته است.
حتی در جایی که قیمت ها همچنان در حال افزایش هستند، 

هزینه های استقراض باالتر شور و شوق خریداران را کاهش داده است. با 
پرداخت ماهانه یک وام مسکن جدید معمولی در آمریکا که اکنون سه چهارم 
افزایش یافته، درخواست های وام بیش از یک  نسبت به سه سال گذشته 
چهارم نسبت به اوج خود در ماه ژانویه کاهش یافته است. سهم خریداران 
خانه اولی به پایین ترین سطح در ۱۳ سال گذشته رسیده است. بخشی از 
حباب این بازار در بریتانیا خارج شده است. تاییدیه های وام مسکن در ماه 
آپریل به سطح پیش از همه گیری کاهش یافت. در ماه می، فروش مسکن 

نسبت به سال قبل یک دهم کاهش یافت.
اگر رونق جهانی مسکن در نهایت به پایان برسد، قیمت ها تا کجا 

کاهش می یابد؟
تا ۱۰   ۵ اندک  کاهش  اکونومیکس،  کپیتال  مشاوره  موسسه  تحلیل گران 
درصدی را در آمریکا و بریتانیا پیش بینی کرده اند. در این کشورها، از آنجایی 

که وام های با نرخ ثابت رایج است، احتمال کمتری وجود دارد که مالکان 
در  خانه های خود شوند.  فروش  به  مجبور  وام  هزینه های  افزایش  با  خانه 
استرالیا و سوئد، تحلیل گران تخمین می زنند که قیمت ها ممکن است تا ۱۵ 
درصد کاهش یابد. با سطوح باالتر بدهی خانوارها و در نتیجه قرار گرفتن 
بیشتر در معرض افزایش نرخ ها، کانادا و نیوزیلند آسیب پذیرترین کشورها 

هستند – قیمت ها در این کشورها ممکن است تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
دو عامل باید از ورود قیمت مسکن به مارپیچ مرگ جلوگیری کند. یکی 

کمبود خانه در اکثر کشورها است که بسته به برآوردها، آمریکا ۳.۸ تا ۵.۸ 
میلیون واحد مسکونی کم دارد. انگلیس ساالنه به ۳۴۵ هزار خانه جدید نیاز 
دارد و تنها موفق به ساخت نیمی از این تعداد می شود و کانادا با سرعت فعلی 
ساخت و ساز تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۵ میلیون واحد مسکونی دیگر نیاز دارد. 
عامل دیگر بازارهای کار فشرده است. بیکاری پایین در بسیاری از کشورهای 
ثروتمند به این معنی است که مردم کمتر از بدهی های خود عقب 
می مانند. این امر در کنار منابع مالی قوی تر خانوار، باید از رکود 
در مقیاس بحران مالی در همه بازارها به جز متزلزل ترین بازارها 

جلوگیری کند.
از  داغ  نقاط  شد.  خواهد  پخش  نابرابر  شکلی  به  رنج  این  اما 
قرنطینه،  طول  در  هستند.  پذیر  آسیب  ویژه  به  همه گیری 
جست وجوی باغ های بزرگ یا فضای سبز، بازارهای مسکن را دچار 
آشفتگی کرد. پاریسی ها به حومه فرانسه گریختند. ساکنان ترکیه 
استانبول را به مقصد شهرهای تفریحی ترک کردند. لندنی هایی که 
می خواستند دورکاری کنند، به محله های سرسبزی مانند ریچموند 
و دالویچ هجوم آوردند و یا به کلی برای خرید خانه های ارزان تر 
از شهر گریختند. شکستگی هایی در این بازارها ظاهر شده است. 
رقابت های پیشنهاد قیمت کمتری در شهرهای کوهستانی آمریکا 
نیویورکی های  آفتابی که کالیفرنیایی ها و  ایالت های کمربندی  و 
پردرآمد را جذب می کنند، در حال وقوع است. بیش از نیمی از 
خانه های قابل فروش در سالت لیک سیتی از ایالت یوتا در ماه ژوئن 
کاهش یافت. در آیداهو سه پنجم از خانه های قابل فروش در این 
شرایط قرار گرفتند. اکنون این سوال مطرح می شود که قیمت ها 

چقدر پایین خواهد آمد؟
بانک سلطنتی کانادا فکر می کند فروش در این کشور از اوج خود در سال 
۲۰۲۱ بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت، حتی بدتر از بحران مالی که 
در آن زمان ۳۸ درصد کاهش یافته بود. سایر موارد ممکن است در نقاط 
دیگر تا این اندازه دراماتیک نباشد. اما برای مالکانی که عادت دارند قیمت ها 
فقط در یک جهت حرکت کنند، هر کاهش قیمتی به عنوان یک شوک در 

نظر گرفته می شود.

جنجال بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ 
 صبا نوبری

پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند 
شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها 
به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است. دولت نیز با ارسال الیحه ای خواستار 

اصالح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است. فارغ 
از اینکه نمایندگان با الیحه دولت موافقت می کنند یا خیر، چرا شرط 

مجلس نادرست و غیرممکن بوده و نمی توان آن را عملی کرد؟
؛ پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت 
مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت 
کاالهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن ها حذف شده از قیمت های 

شهریور ۱۴۰۰ باالتر نرود.
موضوعی که انتقادات بسیاری را برانگیخت و تحقق آن با توجه به روند 
افزایشی تورم موجود در کشور و همچنین تبعات مقطعی و اجتناب 
ناپذیر حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش قیمت ها غیرممکن به نظر 

می رسید.
با این حال نمایندگان مجلس کمی بعد از اجرای سیاست جدید دولت 
و افزایش قیمت ها شروع به انتقاد از عملکرد دولت کرده و در نطق ها 
شرط  حتما  باید  دولت  که  می کردند  اعالم  مختلف  مصاحبه های  و 
بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ را رعایت کند؛ انتقاداتی که هنوز 

هم ادامه دارد.
اما در این بین دولت با ارسال الیحه ای جدید به مجلس برای اصالح 

قانون بودجه قصد دارد قید بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ را از متن 
قانون  بودجه حذف کند.

در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره آخرین 
وضعیت الیحه ارسالی دولت به مجلس به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: این 

الیحه به دست ما رسیده و مشغول بررسی آن هستیم.
وی ادامه داد: زمانی که آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه به 
عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف 
ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود. وی افزود: 
هر چند ما معتقد بودیم که ارز ترجیحی مشکالت و فساد بسیاری را ایجاد 
کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت های الزم برای حذف 

ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.
به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت اما شرطی 
گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت ها به گونه ای جبران 
شهریور  قیمت  از  باالتر  قیمتی  اساسی  کاالهای  این  برای  مردم  که  شود 

۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.
قانونی  الزام  این  اینکه رعایت  به  با توجه  افزود: حال  نماینده مجلس  این 
برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است این الیحه را فرستاده 
تا این تکلیف برداشته شود اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت 

نخواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه کرد که همانطور که پیش از این بارها به آن اشاره 
شده بود تعیین دستوری قیمت ها و نگه داشتن آن ها در بازه زمانی خاص، 

هرگز نتوانسته موفقیت آمیز باشد.
اینکه با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی کاالها افزایش یافت و شوک مقطعی 
به اقتصاد وارد شد، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بود. همانطور که دیدیم در 

آمار مربوط به تورم خردادماه نیز این موضوع خود را نشان داد اما در تیرماه 
تورم به روند میان مدت قبلی خود نزدیک شد.

در این بین باید بدانیم که در شرایطی که در اقتصاد ایران میانگین تورم 
در  قیمت ها  که  داشت  انتظار  نمی توان  است؛  ۴۰درصد  حدود  ساالنه 
برای یک  ثابتی هم  یارانه  اگر  متوقف شود. حتی  شهریورماه ۱۴۰۰ 
کاال پرداخت شود، اگر اقتصاد دچار تورم باشد؛ نمی تواند مانع افزایش 
قیمت آن کاال شود. بنابراین اگر در چنین شرایط تورمی دولت قصد 
دارد افزایش قیمت کاالیی خاص را جبران کند یا باید یارانه تخصیصی 
خود را افزایش دهد که با توجه به کمبود منابع و کسری بودجه امری 
غیرممکن است و درنهایت با افزایش تورم منجر به افزایش قیمت بیشتر 
می شود؛ یا اینکه به سراغ کنترل ریشه ای تورم برود و با مهار آن مانع 

افزایش شدید قیمت ها بشود.
تعیین یک زمان مشخص به عنوان مبنای قیمت ها، آن هم زمان شروع 
را وضع  این شرط  که  نشان می دهد کسانی  دولت سیزدهم،  کار  به 
کردند چندان اطالعی از سازوکار علم اقتصاد ندارند و تصور می کنند 
که تنها با دستور و شرط می توان اقتصاد را مدیریت کرد و به قیمت ها 

فرمان داد.
از  گذاشتند  ترجیحی  ارز  برای حذف  مجلس  نمایندگان  که  شرطی 
ابتدا غیرقابل انجام و ادامه تخصیص این ارز نیز غیرممکن بود؛ بنابراین 
این ادعا که شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی توقف قیمت ها در 

شهریور ۱۴۰۰ بود، انتظاری نادرست و غیرکارشناسی است.
و  غیرعقالنی  شرط  یک  حذف  به  تصمیم  دولت  که  حال  درنتیجه 
نمایندگان  می تواند  دید  باید  گرفته  بودجه  قانون  متن  از  غیرکارشناسی 

مجلس را با خود همراه کند؟
به نظر می رسد بهتر است مجلس از این اقدام اشتباه خود در زمان تصویب 
قانون بودجه عقب نشینی کند و به اختیار خود اصول اقتصاد را بپذیرد و اال 
بازارها همانطور که تا به االن هم نشان داده اند، باز هم به نمایندگان و هر 
کسی که تصورات اشتباه از اقتصاد دارد، اثبات خواهند کرد که قیمتها نه 
در قوانین بودجه بلکه بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین می شوند و اگر 
نمایندگان محترم هم تمایلی به ثبات قیمتها دارند باید در قوانین به کسری 

بودجه دولت مهار بزنند!


