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درباره هر موضوعی که این ایام بخواهیم بنویسیم، 
پای وعده های رنگارنگ دولــت به میان می آید! 
در واقع یک ســال و نیم پس از تشــکیل دولت 
هنوز آنچه رئیســی و همراهانش با آب و تاب در 
انتخابات ریاست جمهوری فراموش نشده است؛ از 
سید ابراهیم رئیسی که وعده تک رقمی  شدن تورم 
را می داد تا محســن رضایی معاون اقتصادی این 
روزهای ریاست جمهوری که می گفت تخصصش 
این است و پول ایران را باارزش ترین پول منطقه 
می کند. اما در دو ماه آخر 1401 و یک سال و نیم 
بعد از تشکیل دولت، متاسفانه وضعیت اقتصادی 
کشــور و ارزش پول ملی به بی سابقه ترین شکل 
ممکــن پایین آمد. در این ایام که ســخن از دالر 
50 هزار تومانی می شود، اگرچه رئیسی هنوز هم 
وعده هایش را تکرار می کرد اما متاســفانه عموم 
صاحب نظران هیچ چشــم انداز روشــنی را برای 
اقتصاد ایــران نمی دیدند و ایــن وعده ها را فاقد 

پشتوانه و نوعی گفتار درمانی تلقی می کردند. 
گرانی ها البته مختــص به دالر، طال و محصوالت 
خارجی نبــود. در این ماه هــا قیمت خوراکی ها 
بخصوص گوشــت هم به اندازه ای بــاال رفت که 
صدای همه را در آورد. واقعیت این است که میزان 
افزایش قیمت به اندازه ای بود که به نظر می رسد 

هیچ منطقی پشت سر آن نیست. 
این موضوع باعث شــده که باالخــره در مجلس 
نیز نماینــدگان به این موضــوع اعتراض کنند و 
از دولت توضیح بخواهند. حســن شــجاعی نایب 
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی 
مجلس خطاب به رئیــس جمهور گفت: وضعیت 
فعلی به تنهایی محصول دولت شــما نیســت که 
فقط شــما مورد ســرزنش قرار بگیرید اما قیمت 
دالر طی مدت کوتاهی 50 برابر شــده و در دولت 
شما قیمت آن ۹0 درصد رشد داشته است؛ مردم 
ثابــت کردند به نظام و رهبری وفادارند اما همین 
مردم از دولت شــما و همه دولت های جمهوری 
اســالمی ایران گالیه دارند. مردم خدمات دولت ها 
را انکار نمی کنند اما از مجلس و دولت های فعلی 
و گذشــته گالیه دارنــد. معین الدین ســعیدی 
نماینده چابهار هم در تذکری شــفاهی در جلسه 
علنی دوشنبه مجلس، اظهار کرد: تورم باالی 40 
درصد با افزایش صرفاً ۲0 درصد حقوق و دستمزد 
به معنای نصف شــدن ســفره مردم است، از تیم 
اقتصادی دولت می خواهم تدبیری برای مهار تورم 

و نرخ ارز کند.
علیرضا سلیمی نیز بیان کرد: به دولتمردان تذکر 
می دهیم که قیمت کاالهایی همچون ارز، گوشت، 
خودرو، میلگرد، مسکن  را مدیریت کنند. قیمت 
این کاالها سر به فلک کشیده است. دولت باید در 
زمینه افزایش قیمت کاالهــا تدابیر الزم را اتخاذ 
کند. دولتمردان باید به ندای رهبری که از دولت 
درخواســت کردند تــورم را مدیریت کنند، توجه 

داشته باشند.
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد: متاسفانه افزایش قیمت اقالم 
اساسی ساعتی شده و از سوی دیگر شاهد افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی بوده که در نهایت منجر 

به افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.
صدیف بدری نیز در تذکری شــفاهی بیان کرد: 
واقعا شــرایط اقتصادی خوب نیســت و افزایش 
قیمت ها ساعتی شده است، گرانی گوشت و اقالم 
اساســی و افزایش نرخ ارز مــردم را در تنگنا قرار 
داده است، دولت در هر تبلیغات و در هر سخنرانی 
به کنترل نرخ ارز تاکید می کند اما در عمل قیمت 
دالر به حدود 50 هزار تومان رسیده است. آیا این 
وضعیت در شــأن مردمی است که برای حمایت از 

نظام همواره در صحنه بودند؟
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه دولت و مجلس شــورای اســالمی باید 
جلســه  غیرعلنی برگــزار کرده و بــرای کنترل 
قیمت ها چاره ای بیندیشــند، گفــت: آیا راهکار 

علمی و عملی برای کنترل قیمت ها وجود ندارد؟
رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در 
مجلس نیز در تذکری شفاهی گفت: گرانی گوشت 
و نوســانات ارز برای مردم مشکالت زیادی ایجاد 

کرده و مردم امروز از مجلس شورای اسالمی انتظار 
دارند تا با برگزاری جلســه ای غیرعلنی راهکاری 
برای حل مشــکالت پیدا کنند. باید پاســخگوی 
وضعیــت تورم و نابســامانی ها در بــازار ارز بود. 
متاسفانه هیچ کس پاسخگوی وضع موجود نیست.
نماینده همدان در مجلس شــورای اسالمی هم با 
انتقاد از وضعیت بــازار و گرانی ها گفت: وضعیت 
بازار به گونه ای شــده که حتی بچه های مذهبی و 

انقالبی هم از آن خسته شده اند.
محمدباقــر قالیباف هم در یکی از نطق های خود 
در اسفندماه ضمن اشاره به افزایش قیمت ارز در 
روزهای اخیر بیان کرد: مدیریت قیمت ارز اهمیت 
زیــادی برای کنتــرل ثبات در همــه عرصه های 
اقتصادی دارد؛ مجلس در جلسه نظارتی خود راه 
حل های زیرساختی و کوتاه مدت مدیریت بازار ارز 
را ارائه کرده بود، ضمن تشــکر از اقدامات صورت 
گرفته از وزیر اقتصــاد و رئیس کل بانک مرکزی 
می خواهم تا به آن توجه ویژه ای داشــته باشــند 
تا شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم.

این اعتراض مجلســی ها هــم مثل اعتراض های 
مردم به جایی نرســید و قیمــت ارز تا جایی باال 
رفت که برخی ســایت های غیر رسمی از رسیدن 
قیمت دالر به 60 هزار تومان خبر دادند؛ اما پس 
از آن توافــق ایران و عربســتان کمی به داد مردم 
رســید و از نظر روانی باعث شــد که ارز به پایین 
تر از 50 هزار تومان برســد که طرفداران دولت از 
آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می کنند! اما 
نکته ای که از طرف برخی صاحب نظران اقتصادی 
عنوان می شود این است که این داستان ربطی به 
توافق ایران و عربســتان نداشــت؛ دولت کسری 
بودجــه خود و تامین حقوق و عیدی کارمندان را 
توانســت از فروش ارز به قیمت باال به دست آورد 
و البتــه دالری که حدود 35 هزار تومان بود را به 
45 هزار تومان رســاند و تازه این قیمت را هم با 
افتخار اعــالم می کند، چرا که مردم را از دالر 60 

هزار تومان ترسانده است!

همهازکاهشارزشپولملیخستهشدهاند

افتخار آفرینی با دالر 45 هزار تومانی!

دولت  دارند  عقیده  کارشناسان  برخی 
کســری بودجه خود و تامین حقوق و 
عیدی کارمندان را توانســت از فروش 
ارز به قیمت باال به دســت آورد و البته 
دالری که حدود 35 هــزار تومان بود 
را به 45 هزار تومان رســاند و تازه این 
قیمت را هم با افتخــار اعالم می کند، 
چرا که مــردم را از دالر 60 هزار تومان 

ترسانده است!

در آغاز سال 1401 کسی باور نمی کرد که دولت 
تازه تشکیل شده رئیسی بتواند گران یو تورم را 
به اندازه ای گســترش دهد که بی سابقه باشد. 
اگر دولت هــای قبلی در چهار ســال اول خود 
توانایی کنترل نســبی تورم و گرانی را داشتند و 
اوضاع اقتصادی نسبتا متعادلی را برای مردم رقم 
می زدند اما دولت و بخصوص تیم اقتصادی آن، 
نشــان داد که چنان ناکارآمد و ناتوان است که 
اوضاع اقتصادی به کلی از دســت او خارج شده 
و معیشــت مردم را از همیشــه سخت تر کرده 
است. نکته عجیب اما غم انگیز ماجرا اینجاست 
که علی رغم این وضعیت، دولت ادعای جراحی 
اقتصادی دارد و ادعا می کرد که کشــور را سوار 
قطار پیشــرفت کرده و اوضاع و احوال اقتصادی 
را بهبود بخشیده است. این ادعا نشانگر اوج سوء 

مدیریت دولتمردان است. 
داســتان گرانی اگرچه با الیحــه بودجه ای که 
دولت برای ســال 1401 نوشته بود، فابل پیش 
بینــی بود اما با اجرای طرحــی که دولت آن را 
»جراحی اقتصادی« نامیــد، یکباره اوج گرفت. 
بســیاری از صاحب نظران معتقدنــد اگر اقدام 
دولت واقعا جراحی بوده، باید گفت که بیمار زیر 

عمل مرده است!
آنچه در بهار امسال عنوان جراحی اقتصادی به 
خــود گرفت، حذف ارز ترجیحــی یا ارز 4۲00 
تومانی بود که دولت به بدترین شکل ممکن آن 
را انجام داد؛ اتفاقی که بالفاسله خود را در قیمت 
کاالهایی مثل نان فانتزی و ماکارونی و ... نشان 
داد و ســاده ترین غذاهای مردم را دچار افزایش 
قیمت دو برابری یا بیشــتر کرد. از ســوی دیگر 
قیمت دارو هم به شــدت گران شد و طرح هایی 
مثــل دارویاری هم نه تنها گره ای از مشــکالت 
مردم بــاز نکرد، بلکه خود گــره ای دیگر به آن 

افزود. 
واقعیت این اســت که وعده هایی که دولت برای 
حــذف ارز ترجیحی داده بــود؛ اینکه قیمت ها 
به شــهریور 1400 برمی گــردد، اینکه کاالهای 
اساسی گران نخواهد شد و وعده های رنگارنگی 
از این دســت، همه به مرور زمان فراموش شد، 
اگرچه از اول هم کسی آن را جدی نمی گرفت. 

در دی ماه اما با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، 
پس از افزایش عجیب قیمت ارز و نابسامانی های 
ناشــی از آن، اتفاقی افتاد که بازهم بسیاری را 
به تعجب واداشــت. محمدرضا فرزین در اولین 
تصمیم خــود از »دالر ۲8 هزار و 500 تومانی« 
رونمایی کرد که نســخه دیگری از ارز ترجیحی 
و دالر 4۲00 تومانی بود! این امر به مثابه اعالم 
شکست جراحی اقتصادی و شروع دوباره شرایط 
قبــل از جراحی بــود؛ در این میــان فقط دالر 
4۲00 تومانی تبدیل بــه دالر ۲8500 تومانی 

شده بود! 

اعالم نرخ تورم توســط مرکز آمــار در ماه های 
مختلف امسال نشان داد که دولت هیچ توانی در 
کنترل تورم هم ندارد. با پایان خردادماه امسال، 
وقتی آمار تورم در این ماه اعالم شــد، مشخص 
شــد که حتی مقدار اندکی که در ماه های آخر 

ســال 1400 از نرخ تورم کاســته شده بود هم 
جبران شده و دولت تورم را به به باالرتین مقدار 
تاریخی خود رســانده است. بنا به گزارش مرکز 
آمار، نــرخ تورم نقطه ای خــرداد ماه 1401 در 
مقایســه با ماه قبل 13,۲ واحد درصد افزایش 
یافته و به عدد 5۲,5 درصد رسیده است؛ یعنی 
عــددی حتی باالتر از خــرداد 1400. نرخ تورم 
ســاالنه نیز خرداد ماه 1401 بــرای خانوارهای 
کشــور به 3۹,4 درصد رســیده که نســبت به 
همیــن اطالع در مــاه قبــل، 0.٧ واحد درصد 
افزایش نشــان می داد. این آمار یکبار دیگر هم 
در بهمن ماه امسال تکرار شد، ماهی که وضعیت 
ارز در آن متالطم شد و این تالطم تا اسفند هم 

ادامه یافت. 
با همه این احوال سید ابراهیم رئیسی در سخنان 
و مصاحبه هایــش، با تکیه بر آماری غیر از آنچه 
مرکز آمار اعالم کرده، دائم بر موفقیت دولت در 
کنترل تورم و گرانی تاکید کرده و می کند! برای 

مثال وی در شــهریور ماه در نشست مطبوعاتی 
خود عنوان کرد که تورم در یک ســال دولت او 
به میزان ۲0درصد کاهش پیدا کرده و گفت که 

»تورم فعلی 40.5درصد است.
به این ترتیب رییســی میزان تورم شهریور سال 
گذشته را به صراحت نزدیک به 60درصد عنوان 
کــرد، در حالی که مطابق اطالعات ارایه شــده 
توسط مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور ماه سال 
1400 به 43.8درصد رسیده بود. یعنی حتی با 

تقریب هم این عدد به 50درصد نرسیده بود! 
این برای ســومین بار در 5 ماهه 1401 بود که 
رییســی اقدام به ارایه آماری می کند که انتقاد 
ناظــران را ایجاد می کنــد و در مقابل موجی از 
همراهی رســانه های همســو با دولت را نیز به 
دنبال دارد. رســانه هایی که ابتدا باید به رسالت 
اطالع رسانی درست و راستی آزمایی از اطالعات 
ارایه شده بپردازند و سپس با نگاه »سیاسی« به 

حمایت از جریان های سیاسی.
جالب اینجاســت کــه افزایش تــورم کم نظیر 
در کشــور در حالی رخ داد که در همین ســال 
خانــدوزی وزیر اقتصاد اعالم کــرده بود: تالش 
دولت این اســت که از طریق انضباط بخشــی 
و نظارت صحیح بر بازار قیمت ها کنترل شــود 
و انتظار داریم در ماه هــا و فصول آینده تورم و 
فشــار قیمتی کاهش یابد. همچنین نکته جالب 
و تاریخــی دربــاره این وزیر و ایــن دولت، این 
اســت که خاندوزی قبل از انتخابات خردادماه 
1400 و قبــل از تصاحب صندلی وزارت اقتصاد 
به صراحت اعالم کرده بود: دولت بعد در ســال 
1401 هیچکاری هم که نکند، 10 تا 15 درصد 

تورم کم خواهد شد! 
بــه این ترتیب باید گفت کــه دولت نه تنها در 
این مدت هیچ کاری نکرده اســت بلکه سیاست 
گذاری نادرستی هم انجام داده که تورم در حال 
بــاال رفتن اســت؛ و ای کاش در این مدت هیچ 

کاری نمی کرد!

از»جراحیاقتصادی«تااعالمشکستجراحی!

ناتوانی در کنترل گرانی و افزایش بی سابقه تورم

افزایش تــورم کم نظیر در کشــور 
در حالی رخ داد که در همین ســال 
خاندوزی وزیر اقتصاد اعالم کرده بود: 
تالش دولت این اســت که از طریق 
انضباط بخشــی و نظارت صحیح بر 
بازار، قیمت ها کنترل شــود و انتظار 
داریم در ماه ها و فصول آینده تورم و 

فشار قیمتی کاهش یابد

آدرس پستی: 
زنجان، کیلومتر 5 جاده بیجار 

شهرک صنعتی روی خیابان بهره وری 4
تلفن تماس: 02432383266-9

نمابر: 02432383444
www.sadidzinc.com

شرکت ذوب روی سدید زنجان
)سهامیخاص(

کامل ترین مجتمع فرآوری
 مواد معدنی سرب و روی و تولید شمش روی

شــرکت ذوب روی سدید زنجان، به عنوان کامل ترین مجتمع فرآوری مواد معدنی سرب و 
روی و تولید شــمش روی در بخش خصوصی در سطح کشور و پیشرو در بهبود و توسعه 
دانش فنی و تکنولوژی فرآوری مواد معدنی می باشــد که از کلیه مراحل پرعیارســازی و 
همچنین پیشرفته ترین تکنولوژی ها بدین منظور بهره جسته و توانایی انجام کلیه عملیات 
کانه آرایی، فرآوری و استحصال کنسانتره سرب و روی و تولید شمش روی را با بهره گیری از 

برجسته ترین متخصصان داخلی در باالترین سطح دارا است.
 ISO14001:2004  و استانداردهای ISO9001:2008 این شرکت دارنده سیستم مدیریت کیفیت

و OHSAS18001:2007 و ISO4997 و ISO4998 است.

پاستا
تولیدکننــده 70 نوع از محصوالت پاســتا، الزانیا، 

پودر کیک و سس پاستا

فر وکتوز، گلوکز، مالتودکسترین، نشاسته ذرت 
تولیدکننده انواع محصوالت بر پایه نشاسته ذرت

کانفکشنری
تولیدکننده انواع شکالت، کیک، ویفر و بیسکوییت

آرد
تولیدکننده انواع آرد گندم

روغن
تولیدکننده انواع روغن ساالد و پخت و پز

کود
تولیدکننده انواع کود طبیعی مایع

www.zargroup.ir


