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 رئیس جمهوری در حالی به وزارت 
جهاد کشــاورزی دســتور مدیریت 
قیمت ها را داده است که رئیس کل بانک 
مرکزی در اظهاراتی از روند کاهشی تورم 

و وضعیت بازار ارز ابراز رضایت کرد. 
 رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین 
اظهارات خود با بیان اینکه تورم ماهانه 
در آذرمــاه ۱.۸ درصــد، در آبــان ماه 
۲.۴ درصــد، در مهر مــاه ۳.۱ درصد و 
در شــهریور ماه نیز ۳.۳ درصد بود، از 
روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: 
خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در 
ماه های اخیر کنترل و کاهشی شده، به 
نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد 
ماه های گذشته به ۱.۳ درصد در دی ماه 

رسیده است.
وی افزود: تعادل بازار ارز و روند باثبات 
سامانه نیما و روند کاهشی قیمت ها در 

بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و 
کنترل نرخ تورم داشته است. روندهایی 
که طی می شــود امیدبخش اســت و 
امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما 

تداوم داشته باشد.
 علی صالح آبادی در ادامه درخصوص 
حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار 
داشت: یک بخش از کنترل ارزش پول 
ملی به بــازار ارز و تعــادل در این بازار 
مربوط می شود و اینکه نرخ ارز در یک 
دامنه مشخصی نوســان داشته باشد؛ 
بنابراین تعادل در این بازار می تواند به 
حفظ ارزش پول ملــی کمک زیادی 
کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است 
و همانگونه که اشــاره شد کنترل رشد 

تورم در ماه های اخیر اتفاق افتاده است.
دیروز اما رئیس جمهوری در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس 
از  دریافت گزارشی از وضعیت بازار اقالم 
خوراکی، بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت  

بازار را مــورد تاکید قــرار داد و از وزیر 
جهاد کشاورزی خواست اقدامات الزم 
را برای مدیریت قیمت اقالم خوراکی  

انجام دهد.
نگاهی به قیمت اقالم سبد مصرفی 
خانوار نیز نشــان می دهد فشار تورمی 
به سبد روزانه خریدها رسیده است به 
طوری که طبق گزارش های منتشــر 
شــده قیمت هر کیلو برنج حتی از 90 
هزار تومان نیز فراتر رفته و بهای هر کیلو 
گوشت قرمز باالتر از ۲00 هزار تومان 

ایستاده است. 
هشدارهایی که شنیده نشد

 در این فضاســت که دبیر انجمن 
واردکنندگان برنــج می گوید وزارت 
جهاد باید ثبت ســفارش را ســرعت 
بخشد تا کمبود عرضه، منجر به تشنج 

در بازار نشود.
مسیح کشاورز تاکید دارد: علی رغم 
هشــدارهای مکرر در مهرماه مبنی بر 

کمبود برنج، مســئوالن وزارت جهاد 
همچنان بــر ممنوعیــت واردات در 
فصل برداشــت اصرار کردنــد که این 
امر نتیجه ای جز گرانــی برنج ایرانی و 
خارجــی دربرنداشــت.به گفته وی با 
توجه به عقب ماندگی برنامه، در دو ماه 
باقی مانده تا پایان سال ماهانه ۱۵0 هزار 
تن و در فروردین ۲۵0 هزار تن برنج باید 
وارد شود تا نیاز شب عید و ماه رمضان 
تامین شود.وی قیمت کنونی هر کیلو 
برنج هندی و پاکستانی در بنادر را ۲۵ تا 

۲۷ هزار و ۵00 تومان اعالم کرد.
بررســی ها از ســطح بازار نشــان 
می دهد که قیمت هر کیلو برنج هندی 
در خرده فروشــی ها ۳0 تــا ۳۴ هزار 
تومان، برنج پاکســتانی ۳۲ تا ۳۶ هزار 
تومان، برنج طارم ۶۳ تا 9۲ هزار تومان، 
شیرودی ۴۵ تا ۵0 هزار تومان و ندا ۴0 تا 
۴۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه های 
اخیر ۱۵ تا ۳0 هزار تومان افزایش داشته 

است.در دیگر سوی بازار گزارش هایی 
منتشر شده که نشــان از افزایش قابل 
توجه قیمت گوشــت دارد. بهای تخم 
مرغ دولتی و تنظیم بازاری در ســطح 
شهر شانه ای ۴۳ هزار تومان اعالم شده 
است، اما در همه واحدهای صنفی تخم 

مرغ به این قیمت یافت نمی شود. 
 در کنار رشد قابل توجه قیمت برنج 
می توان وضعیت بازار سبزیجات را نیز 
مورد اشــاره قرار داد. رشد بی محابای 
قیمت ســیب زمینی در روزهای اخیر 
دردسرساز شده و رئیس اتحادیه میوه و 
تره بار با تایید رشد قیمت می گوید هنوز 
سیب زمینی به قیمت ۲0 هزار تومان 
نرسیده است.  فشار تورمی بر قیمت غذا 
می تواند آثار مهلکی را بر سالمت جامعه 
به جا بگذارد به طوری که کاهش تغذیه 
سبب می شــود افراد در دوران شیوع 
کرونا با ضعف بدن و در نتیجه با ضعف 

ایمنی مواجه شوند. 
 دستورات تکراری
 و گرانی همیشگی 

 ایــن اولیــن بــاری نیســت که 
رئیس جمهــوری دســتوری با هدف 
کاهش قیمت را صادر می کند. پیش از 
این نیز در دولت سیزدهم چنین اتفاقی 
مسبوق به ســابقه بوده است؛ آنجا که 
دســتور کاهش ۱0 درصــدی قیمت 
لبنیات صادر شد اما درنهایت پیگیری ها 
بی نتیجه ماند و دور تند گرانی در بازار 
لبنیات همچنان برقرار است. مقرر بود 
ســه محصول پرمصرف در ساختاری 
پیش بینی شده با کاهش ۱0 درصدی 
قیمت روبرو شــوند اما درنهایت اعالم 
شد شــرکت های پخش در این حوزه 

همکاری الزم را نکرده اند. 
 به نظــر می رســد رشــد قیمت 
خوراکی ها در دورانی که تورم عمومی 
بنا بر اعالم بانک مرکزی در حال کاهش 
است نشان می دهد تورم به حوزه سفره 
خانوار بیش از پیش ورود کرده و کنترل 
قیمت در بازار ارز و ســکه و طال در کنار 
رکود در بازار مســکن و خودرو سبب 
شــده، تورم جای مانورش را در ســبد 

خرید روزانه خانوارها بیابد .  تورم غذایی 
یکی از مهلک ترین انواع تورم است که 
فقرا را با فشــار معیشتی بیشتر مواجه 

می کند. 
 ارز 4200 تومانی حذف می شود؟

در چنین شرایطی دولت و مجلس 
در حال کشمکش بر سر حذف یا عدم 
حذف ارز ۴۲00 تومانی هســتند.  به 
تازگی معاون وزیر امور اقصادی و دارایی 
اعالم کرده است که کارت یارانه طراحی 
شــده و تا پایان ســال توزیع می شود. 
سبحانیان گفته است: تا انتهای امسال 
کارت اعتباری و یارانه ای آماده خواهد 
شــد و می توان از ســال آینــده این 
کارت های اعتباری و یارانه ای را شــارژ 
کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، 
بنابراین با وجــود کارت های اعتباری 
و یارانه ای معتقدیم حــذف ارز ۴۲00 

تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
به نظر می رسد هر چند تورم غذایی 
در اوج خود قرار دارد اما هنوز دولت مصر 
بر حذف ارز ۴۲00 تومانی اســت و در 
صورت توافق نهایی دولت و مجلس در 
این حوزه باید انتظار تورمی بیش از این 

را در حوزه مواد غذایی داشت . 
 شــیوع مجدد کرونا در کشور نیز 
احتمال قرنطینه و کند شــدن فعالت 
کسب و کارها را در پی دارد که همین امر 
نیز تهدیدی جدی برای اقتصاد خانوار 

تلقی می شود .

رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی دستور مدیریت قیمت ها را داد؛

برنج 90 هزار تومانی و دستورات جهادی جدید!
نگاهی به قیمت اقالم 

سبد مصرفی خانوار نشان 
می دهد فشار تورمی به 

سبد روزانه خریدها رسیده 
است به طوری که طبق 

گزارش های منتشر شده 
قیمت هر کیلو برنج حتی 
از 90 هزار تومان نیز فراتر 

رفته و بهای هر کیلو گوشت 
قرمز باالتر از 200 هزار 

تومان ایستاده است

خبر

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با 
اشاره به اینکه مکانیســم حذف دالر از مبادالت ایران و روسیه 
هنوز مشخص نیست، گفت:  همین االن بین ما و تجار روسیه 
دالری رد و بدل نمی شود چراکه نه آنها می توانند دالر به ایران 
حواله کنند و نه ما می توانیم از ایران به روســیه این کار را انجام 

دهیم.
جلیل جاللی فر در گفت وگو با ایلنا در مورد اظهارات رییس 
گروه دوستی پارلمانی ایران و روســیه مبنی بر حذف دالر از 
مبادالت ایران و روسیه اظهار کرد: این مطلب اتفاق خوبی است 
اما اینکه مکانیسم حذف دالر چگونه خواهد بود مشخص نیست 
و نمی توانیم بگوییم که عملیاتی می شود. خوب است که ابتدا 
مکانیسم را مشخص می کردند، همین االن بین ما و تجار روسیه 
دالری رد و بدل نمی شود چراکه نه آنها می توانند دالر به ایران 
حواله کنند و نه ما می توانیم از ایران به روســیه این کار را انجام 

دهیم و از طریق یورو و روبل انجام می شود.وی افزود: حذف کامل 
دالر در مبادالت تجاری امکان پذیر نیست. پایه پولی تجارت در 
کشورهای مختلف دنیا بر اساس دالر و یورو است. در مبادالت 
تجاری بین دو کشــور ممکن اســت به این نتیجه برسند که 

تسویه های مالی با پول ملی باشد، اما سوال این است که نوسانات 
ارزش پول را چگونه قرار است ببینیم و لحاظ کنیم؟

جاللی فر گفت: من به عنوان یک تاجر ایرانی با روسیه براساس 
روبل کار می کنم. مکانیسم برخورد بانک مرکزی که می خواهد 
روبل را به ارزان ترین قیمت حتی کمتر از ارز نیمایی بخرد، باعث 
می شود که نتوانم تجارت کنم. بنابراین مذاکرات ما با طرف های 
تجاری بر قاعده و مبنای دالر بوده ولی تسویه پولی می تواند با 
روبل، یورو یا تهاتر نباشد چراکه دالر از روسیه و بالعکس حواله 
نمی شود. بنابراین نرخ گذاری بر اساس دالر و تسویه به شیوه های 
دیگر است.عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
روسیه تصریح کرد: اگر یک تاجر تعهد ارزی داشته باشد بانک 
مرکزی روبل را از او ارزان می خرد و اگر تعهد ارزی نداشته باشد، 
می گوید روبل نمی خواهم و به درد ما نمی خورد. از آنجا که روبل 
را نمی توانیم جای دیگری بفروشیم مجبور به فروش به بانک 

مرکزی هستیم و روبلی را که ۴۱0 تومان است به قیمت ۳0۵ 
تومان یعنی ۲۵ درصد کمتر از قیمت بازار می خرد. به جای اینکه 
بگویند دالر را حذف می کنیم این مشکالت که باعث کاهش 

تجارت می شود را برطرف کنند.
وی افزود: مکانیزم مالی این کار که باید مطابق مقررات بانک 
 FATF مرکزی ایران و روسیه باشد را مشخص کنند. ما  مشکل
و تحریم ها را داریم و اصال دالری بین دو کشور جابجا نمی شود 
و بعد از تحریم ها کسی نتوانسته چنین حواله ای صادر کند. اگر 
می توانند این کار را انجام دهند یا مکانیزم آن را بگویند که ما هم 

انجام دهیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهار داشت: مبادالت 
پولی ایران و روسیه مشکل ندارد و حجم مبادالت تجاری هم 
افزایش یافته بوده و رو به رشــد است. اگر قوانین بانک مرکزی 
صادرات محور باشد، صادرات هم افزایش می یابد. ما می توانیم 
با صادرات خود منابعی در مســکو ایجاد کنیم تا برای واردات 
روغن و غالت از این کشور مشکلی نباشد. اگر تا ۱0 میلیارد دالر 
هم تجارت با این کشور داشته باشیم در مبادالت پولی مشکلی 

ایجاد نمی شود.

جاللی فر:

مکانیسم حذف دالر از مبادالت ایران و روسیه هنوز مشخص نیست

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

 طرح جدید بنزینی
 به کجا رسید؟

ایلنــا- رئیس 
صنف جایــگاه داران 
کشور با بیان اینکه در 
کیش و قشم به روال 
سابق سوخت گیری 
از جایگاه هــا انجــام 

می شود، گفت: حتما در ابتدای اجرا فروش سوخت با 
کاهش روبرو می شود.اسداهلل قلیزاده درباره وضعیت 
کیش و قشم بعد از انتخاب این دو منطقه به عنوان 
پایلوت اجرای طرح جدید توزیع بنزین سهمیه ای 
اظهار داشــت: مردم در دو منطقه آزاد کیش و قشم 
کماکان به روال سابق سوخت گیری از جایگاه ها انجام 
می دهند و تغییری انجام نشده است.وی افزود: برای 
انجام طرح الزاماتی وجود دارد که پس از تدوین آنها 
نوبت به اجرا در سطح جایگاه های سوخت می رسد که 
اولین تغییر باید جایگزینی سهمیه اعتباری با سهمیه 
لیتری باشد.رئیس صنف جایگاه داران کشور تصریح 
کرد: رسانه ای شدن موضوع قبل از انجام اقدامات اولیه 
توجه مردم را جلب کرد و تا ماه قبل همه منتظر اجرایی 

شدن طرح بودند که تاکنون چنین نشده است.
    

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد:
مصوبه وام بدون ضامن، به معنای 

اعطای وام به همه جامعه نیست
شادا- معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت 
های دولتــی وزارت 
اقتصاد با بیان اینکه 
ضوابــط پرداخــت 
تســهیالت تغییری 

نکرده است، گفت: مصوبه وام بدون ضامن به معنای 
وام گرفتن آحاد جامعه نیست.

سید عباس حســینی با بیان اینکه مصوبه این 
وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیالت 
خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی 
بجای اخذ ضامن تسهیالت خرد برای افراد  واجد 
شرایط است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این 
معنا نیست که همه آحاد جامعه می توانند از امروز 
برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.معاون 
وزیر اقتصاد گفت:  کاری کــه وزارت اقتصاد انجام 
داده، این است که شرایط پرداخت تسهیالت خرد تا 
سقف ۱00 میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور 
و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن 

برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است. 
    

نفت گران شد
تجارت نیوز- قیمت نفت دوباره افزایش داشت 
و نفت حدود 0٫۲ درصد گران شد. برخی تحلیل گران 
پیش بینی می کنند که نفت به ۱۲0 دالر هم می رسد. 
اما دالیل گرانی دوباره نفت چیست؟نفت خام برنت 
آمریکا حدود 0٫۲ درصد افزایش قیمت داشــت و 
دیروز به ۸9 دالر و ۳۳ ســنت برای هر بشکه رسید. 
رویترز گــزارش داده بود که علــت افزایش قیمت 
نفت در این یک ماه اخیر، کمبود عرضه و تنش های 
ژئوپلیتیک در اروپای شــرقی و خاورمیانه بود. این 
دالیل باعث رشد ۱۵ درصدی قیمت نفت خام شده 
بود و نفت را به 90 دالر هم رســاند.تنش های میان 
روسیه و اوکراین حاال به بیشترین حد خود رسیده 
اســت و تحلیل گران پیش بینی می کنند اگر این 
تنش ها برظرف نشود، قیمت نفت به ۱۲0 دالر هم 
می رسد.قیمت نفت تا آذر امسال افت زیادی تجربه 
کرده و به ۷۴ دالر هم رسید اما به یک باره رکورد ۷ ساله 

را زد و حاال به 90 دالر رسیده است.
    

 کشف بیش از ۱۴ هزار راس 
دام قاچاق

عضــو  مهــر- 
کمیسیون کشاورزی 
مجلس بــا اشــاره به 
کشــف ۱۴ هــزار و 
۷00 راس دام قاچــاق 
بــه ارزش ۵۱ میلیارد 

تومان در سالجاری گفت: برای جلوگیری از قاچاق دام، 
صادرات آن باید آزاد شــود.احد آزادی خواه با اشاره به 
ممنوعیت صادرات دام زنده از سال 9۷ توسط وزارت 
جهاد کشــاورزی، عنوان کرد که همین مساله یکی از 
مهم ترین دالیل گســترش قاچاق دام زنده از کشور 
بوده است.آزادی خواه اضافه کرد که از آبان ماه ۱۴00 
صادرات دام زنده به صورت محدود آزاد شد که عمده 
آن نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می شد.

آزادی خواه در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکه در حال حاضر ما می توانیم گوشت گرم را به قیمت 
۳.۵ دالر از کشور مغولســتان وارد کنیم، افزود: این در 
حالی است که دام ایرانی را در کشورهای عربی ۷.۵ دالر 
خریداری می کنند به عنوان مثال در کشــور قطر دام 
ایرانی را ۶۳ ریال و در عمان ۶۷ ریال خریداری می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
طرح موضوع گفت: مســاله اســتیضاح وزرای 
اقتصادی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی مطرح می شود چندان جدی 

نیست.
 غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو با قرن نو 
افزود: مطمئن باشید این طرح ها  به صورت فردی 
از سوی نمایندگان مطرح شده و این مساله یک 
حرکت سازمان یافته از سوی نمایندگان مجلس 
نیســت.وی تاکید کرد: با توجه به این مســاله 
نمی توان موضوع استیضاح وزرای دولت سیزدهم 
را خیلی جدی دانست چرا که حداقل باید ۶ ماه 
از عمر دولت بگذرد تا بتوان نسبت به عملکرد وزرا 
و کابینه ارزیابی اجمالی کــرد در حالی که آغاز 
رسمی کار دولت سیزدهم از شهریور ماه بوده و 
اکنون تقریبا در نیمه بهمن ماه هســتیم و هنوز 

مدت زمان ۶ ماه از عمر رسمی این دولت سپری 
نشده اســت بنابراین تا این زمان نگذرد هرگونه 
قضاوت و ارزیابی نادرست بوده و به اصطالح نوعی 
دست پاچگی محسوب می شود.  مصباحی مقدم 
در پاسخ به این سئوال که عملکرد اقتصادی دولت 
سیزدهم را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: بنده 
اعتقاد دارم وزرایی که مشغول کار هستند تاکنون 
بسیار خوب عمل کرده اند و از این نظر اگر به فرض 
طرحی هم در مجلس مطرح شود؛ رأی نخواهد 
آورد.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه 
مجلس فعلی به صورت تمام قد از دولت سیزدهم 
حمایت کرد آیا طرح مواردی مانند استیضاح چند 
وزیر را می توان نشــانه هایی از بروز شکاف میان 

دولت و مجلس انقالبی دانست یا خیر؛ اظهار کرد: 
خیر؛ زیرا زمانی می توان از شکاف صحبت کرد که 
موضوع در مجلس کامال جدی شــده و تقاضای 
استیضاح اعالم وصول شده باشد و در آن صورت 
هم نمی توان از شکاف نام برد زیرا مگر شکاف میان 

دولت و مجلس با استیضاح یک یا دو نفر معنا پیدا 
می کند؟ خیر ممکن است نمایندگان از یکی، دو 
وزیر هم ناراضی باشند اما با چنین نارضایتی هایی 
شکاف میان دولت و مجلس شکل نمی گیرد و رقم 
نمی خورد.وی افزود: موارد استیضاح اصال نه به دار 
است نه به بار و در عین حال اگر استیضاح صورت 

گیرد موجب تضعیف دولت نخواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  درباره 
این موضوع که عده ای از کارشناسان و طرفداران 
دولت ســیزدهم بر این باورند که تیم اقتصادی 
دولت فعلی با یکدیگر در هماهنگی کامل و صد 
درصدی قرار ندارند و دولــت نیازمند ترمیم در 
تیم اقتصادی خود اســت ، گفــت: بنده چنین 

اعتقادی ندارم و تیم اقتصادی دولت سیزدهم در 
هماهنگی با یکدیگر است و تا اینجا عملکرد تیم 

اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی می کنم.
به گفته وی مجلس نیز فعال شاهد حرکات 
فردی و انتقــادات فردی نمایندگان اســت و 
طرحی در قالب اســتیضاح وزرا به صحن علنی 

نرسیده است و
برخی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
پیش از این جمع آوری طرح استیضاح سه وزیر 
اقتصادی ، احسان خانوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، حجت اهلل عبالملکی ، وزیر تعاون ، کار 
ور فاه اجتماعی و فاطمی امین وزیر صمت خبر 

داده اند.

انتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

طرح استیضاح وزرای اقتصادی ناشی از دست  پاچگی برخی نمایندگان است


