
قیمت برخی محصوالت پس از بخشنامه های 
کاهش قیمت، افزایش یافت!

  دبیرکل نهاد کتابخانه هاي عمومي کش�ور: هم 
ما و هم خانواده خانم حسینی ش�عار می خواهیم 
که این پرونده بررس�ی ش�ود. از یک س�و منتظر 
اقدام وزیر بهداش�ت و از سوی دیگر پیگیری   ها و 

اقدامات دادستان همدان هستیم

بازي مراکز 
 قيمت گذاري کاالها 

با روان مردم 

ظریف: مذاكره با امریکا 
 بی فایده  و فقط 

برای عکس گرفتن است

باید به ناگفته های 
جنگ نزدیک شویم

 تشکیل پرونده فوری 
 در پي مرگ رئیس 

کتابخانه مرکزی همدان 

 عاشقانه ای درباره 
یک جنگ زده سوري
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 گفت وگوي »جوان آنالین«  
با کارگردان فیلم »سرو زیر آب«

گفت و گو با کارگردان »شبیه سازي آقاي زرد«  

حجت اهلل عبدالملکي در گفت و گو با »جوان«:

دالر  بهانه است، هیچ نظارتی بر قیمت   ها نیست
چن�د روزی اس�ت ک�ه 

محیا حسینی
  اقتصادي

قیم�ت دالر در ح�ال 
کاه�ش اس�ت. هرچند 
دالالن در مقابل ارزان ش�دن دالر مقاومت نش�ان 
می دهند و برای مانع ش�دن از آن تمام عزم خود را 
جزم کرده ان�د، ام�ا دالر قیمت 10 ه�زار تومانی را 
به خود گرفته اس�ت و به نظر می رس�د ک�ه با ادامه 
اقدامات و سیاست های جدید بانک مرکزی، چهار 
رقمی شدن قیمت دالر و ثبات آن را شاهد باشیم. 
در حالی که قیمت دالر سقوط کرده اما قیمت کاال  ها 
هیچ تغییری نکرده است و این س��ؤال در میان افکار 
عمومی مطرح می ش��ود که چرا با کاهش قیمت دالر، 
قیمت کاال  ه��ا کاهش پی��دا نکرده اس��ت. حجت اهلل 
عبدالملکی، کارش��ناس اقتصادی مطرح کش��ورمان 
در این باره به خبرنگار »جوان آنالین « می گوید: »منشأ 
افزایش قیمت   هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق 
افتاده فقط مربوط به افزایش قیم��ت ارز و دالر نبوده 
اس��ت، بلکه عوامل مختلفی از جمله احت��کار و عدم 
نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت   ها را رقم زده اند، 
زیرا اگر تم��ام افزایش قیمت   هایی ک��ه در بازار اتفاق 
افتاده است ناشی از افزایش قیمت دالر بود، با سقوط 

قیمت دالر همه کاال  ها ارزان   می شد.«
او اظهار می دارد: »هرچند افزایش قیمت دالر و ارز یک 
اثر هزینه ای مستقیم روی افزایش قیمت   ها می گذارد، 
یعنی کاال  هایی که وارداتی هس��تند یا بخشی از مواد 
اولیه آنها وارداتی اس��ت ب��ا افزایش ن��رخ ارز، هزینه 
تمام شده ش��ان افزایش پیدا می کند. اما باید گفت که 
قیمت دالر در کشور ما حدود 12/5 درصد تأثیر دارد. 
یعنی اگر قیمت ارز دو برابر ش��ود، باید انتظار افزایش 
12/5 درصدي قیمت   ها در بازار را داش��ته باشیم و نه 

بیشتر!«
عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین 
قیمت دالر 8 هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کاال  ها 
فقط باید 12/5 درصد افزایش پیدا می کرد، می گوید: 
»سه نوع ارز در کشور داریم؛  ارز 4 هزار و 200 تومانی 
که به بس��یاری از کاال  ها تخصیص پی��دا می کند. ارز 
نیمایی که میانگین آن 8 هزار تومانی اس��ت و یک ارز 
آزاد هم که تا 16 هزار تومان افزای��ش پیدا کرده بود. 
میانگین این سه ارز کمتر از 8 هزار تومان می شود. پس 
قیمت تمام شده برای کش��ور کمتر از 8 هزار تومان و 
نهایتاً نس��بت به چند ماه قبل دو برابر ش��ده است. به 
همین جهت تورم بی��ش از 12/5 درصد کاال  ها را رقم 

می زند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش 
هستیم، دالیل دیگری داشته است.«

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
کاال  ها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح 
می کند: »با افزایش قیمت دالر شوک قیمتی به بازار 
وارد می شود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز 
افزایش پیدا می کند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و 
بازرگانان کش��ور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و 
ذهن خودشان تصور می کنند پس همه چیز دو یا سه 
برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست. 
بنابراین آنها پیشدستی می کنند و تصمیم می گیرند 
که قیمت اجناس و کاالی خودش��ان را دو تا سه برابر 

افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!«
عبدالملکی می گوی��د: »تولیدکنن��دگان و بازرگانان 
زمین��ه گران��ی را فراه��م می کنن��د و وقتی ب��ه بازار 
و قیمت ه��ای سرس��ام آور آن نگاه می کنی��م و از آنها 
می پرس��یم چرا قیم��ت  کاالی ش��ما این ق��در گران 
اس��ت،  کاالهای دیگر را مثال می زنن��د و می گویند: 
»دالر گ��ران ش��ده و همه چیز را گران کرده اس��ت! « 
در صورتی که تمام این گرانی   ها حاصل توهم اش��تباه 
خ��ود تولیدکنن��دگان و بازرگانان بوده اس��ت و همه 
آنها دس��ت به دس��ت هم داده اند تا با افزایش قیمت 
همزمان، هزینه تولید را نی��ز افزایش بدهند. در اینجا 
 افزایش قیمت ارز و دالر فقط به صورت چاشنی عمل 

می کند.«
او ب��ا بیان ای��ن موضوع ک��ه افزای��ش قیمت   ها بدون 
منطق اقتصادی ب��ه بازار خوراکی ها، ل��وازم خانگی و 
پوش��اک منتقل ش��د، اظهار می دارد: »در کنار توهم 
تولیدکنندگان و بازرگانان، س��وداگران و دالالن قصد 
ماهی گرفتن از آب گل آلود داشتند و به اقتصاد کشور 
لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری 
نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی 
بر قیمت   ها بود که دس��تگاه  های دولت��ی از آن غفلت 
کردند. حتی ش��نیده می ش��ود که برخی از اصناف به 
زیرمجموع��ه خود اع��الم می کردند ک��ه قیمت  را هر 
طور که خودشان می خواهند افزایش دهند! و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز در این 
زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در 

بازار اقتصادی کشور شد.«
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: »در شرایطی 
که بسیاری از مس��ئوالن دولتی تحریم   ها را به اقتصاد 
کش��ور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد 

کشور با تحریم   ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم 
ایجاد ش��د که با اعمال تحریم   ها قیمت   ه��ا چند برابر 
افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ نمایی غلطی 
در میان مردم و تولیدکنن��دگان با اظهارنظر دولتی   ها 
ش��کل گرفت ک��ه برجام هم��ه مش��کالت اقتصادی 
را به ص��ورت صد در صدی ح��ل خواهد ک��رد. این دو 
بزرگ نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت 
به تحریم و برجام بیش از اندازه ش��ود و تحریم   ها 10 
برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. 
متأسفانه شاهد این هس��تیم که همین رویه در مورد 
FATF نیز اجرا می ش��ود و بزرگ نمایی های غلطی 
از سوی مسئوالن دولتی درباره آن مطرح شده است.«
عبدالملکی پدیده ای به عنوان چس��بندگی قیمت   ها 
را برای عدم کاه��ش قیمت کاال  ها مط��رح می کند و 
می گوید: »متأس��فانه پدیده چس��بندگی قیمت   ها را 
تجربه می کنیم، یعنی اینکه وقت��ی قیمت  کاال  ها باال 
می روند، دیگر تمایلی ب��ه پایین آمدن ندارند و همین 
مسئله منجر به رکود تورمی می ش��ود، یعنی در عین 
حال که اقتصاد با رکود مواجه ش��ده، قیمت   ها کاهش 

نمی یابد.«
او با اش��اره ب��ه این مس��ئله که سیاس��ت های جدید 
بانک مرک��زی در کاهش قیم��ت دالر اثرگ��ذار بوده 
اس��ت، تصریح می کند: »اگ��ر 5 میلی��ارد دالر از 25 
میلی��ارد دالری که در دس��ت مردم اس��ت ب��ه بازار 
 تزریق ش��ود، قیمت دالر تا 5 هزار تومان نیز س��قوط 

می کند.«
عبدالملکی در پاس��خ به این س��ؤال که چه اقداماتی 
برای کاه��ش قیمت کاال  ه��ا باید انجام ش��ود، اظهار 
می دارد:  »در ط��ول چند م��اه اخیر اص��اًل نظارت   ها 
کافی نب��ود و هر کس کاالی��ش را به ه��ر قیمتی که 
دلش می خواس��ت می فروخت. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مس��ئولیت بس��یار زیادی در کاهش قیمت 
کاال  ها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه ش��ان 
کنترل قیمت زیرمجموعه ه��ای خود را به عهده دارند 
نیز باید اقدامات مؤث��ری را در این زمینه انجام دهند. 
از طرفی تعزی��رات بای��د ورود جدی ب��رای نظارت و 
کنترل قیمت   ها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در 
آینده ای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسالمی 
و در کالم امیرالمؤمنین)ع( آمده است، قیمت   ها باید 
به نحوی باش��د که نه در حق فروش��نده و نه در حق 
مصرف کننده اجحاف نشود و مسئوالن مربوط باید به 

این مسئله توجه کافی داشته باشند.«
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در سي و پنجمین نشست شنبه هاي انقالب مطرح شد

سالروز میالد امام حسن عسکري)ع( مبارک باد

زنان عضو هيئت علمي
 پس از انقالب 
210برابر شدند

  بانوان هیئت علمي قب��ل از انقالب 100نف��ر بودند که در 
 سال ۹6 این تعداد به 21هزار نفر افزایش یافت که نشان دهنده 
210 برابر رشد است.  تعداد دانش آموختگان زن از 6درصد در 
سال 57 به 45درصد رسیده است و هم اکنون 22/7 درصد زنان 

ایراني داراي تحصیالت تکمیلي هستند. |  صفحه 3

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  25 آذر 1397   -    8 ربیع الثانی 1440

سال بیستم- شماره 5541 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

گفت وگوي »جوان« با فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 

 قرارگاه خاتم
 بمب بنزیني تحریم را خنثي کرد

 وزیر خارجه قطر: شورای همکاری و دبیرکل آن 
هیچ نیرو و توانی ندارند

با ورود یک پنجم دالرهای 
 مردمی به بازار قیمت دالر 

به 5هزار تومان سقوط می کند

حجت اهلل عبدالملکي در گفت و گو با »جوان«:

 قطر:  شورای همکاری
 به آخر خط رسيده است

 دالر بهانه است 
هيچ نظارتي بر قيمت ها نيست

  یک ضعف بس��یار ب��زرگ نبود نظ��ارت کافی 
بر قیمت   ها ب��ود که دس��تگاه  های دولتی از 
آن غفلت کردند. برخی از اصناف به 
زیرمجموعه خود اع��الم می کردند 
که قیمت  را هر طور که خودش��ان 
می خواهن��د افزای��ش دهن��د! و 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان نی��ز در این زمینه 
کوتاه��ی ک��رد و همی��ن عوام��ل 
 منجر به آش��وب در ب��ازار اقتصادی 

کشور شد | همین  صفحه

  مقامات قطری روز گذشته اظهاراتی بیان کرده اند که 
کمتر کسی تاکنون از آنها شنیده بود؛ از وزیر خارجه تا وزیر 
دارایی با اشاره به تحوالت سیاست جهانی از شکل گیری 
قدرت های نوظهور حرف زدند و بر بی فایده بودن شورای 

همکاری خلیج فارس تأکید کردند. 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در جریان 
نشست بین المللی دوحه گفت: »شورای همکاری خلیج 

]فارس[ و دبیرکل آن هیچ نیرو و توانی ندارند.«
 این اظهارات مقامات قطری تنها چند روز پس از برگزاری 
نشست ش��ورای همکاری در ریاض صورت می گیرد. وی 
افزود: »شورای همکاری خلیج ]فارس[ عالوه بر نیاز به یک 
سیستم حکومتی جدید و مکانیسم های الزم برای تمامی 

کشورهای عضو در آن، باید بازسازی و اصالح شود.« محمد 
بن عبدالرحمان آل ثانی خواستار تشکیل و طراحی مجدد 
ائتالفی بین کشورهای حوزه خلیج فارس به جای شورای 
همکاری شد و گفت: »کشورهای عضو شورا از 18ماه پیش 
شاهد بحران هستند لذا شورا نتوانسته در جهت حفظ صلح 
بین کش��ور       ها گام        هایی بردارد.« وی تصریح کرد: »همه 
می دانند که بحران خلیج ]فارس[ ب��ر پایه دروغ و جرایم 
الکترونیکی اس��توار اس��ت. دوحه از ایفای نقش غرب در 
افزایش نقض حقوق بشر علیه قطری        ها به دلیل محاصره 
مداوم علیه این کش��ور ناراضی است. ما هیچ تالش غربی 
بزرگی برای حل و فصل مش��کالت اجتماعی محاصره به 

ویژه از هم گسیختگی خانواده        ها ندیده ایم.«  |  صفحه 15
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