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رئیس ســازمان برنامه و بودجه از 
احتمال توزیع کارت نان خبر داده است. 
پیش از این نیز پیشــنهادهایی درباره 
توزیع کارت برای خرید مرغ منتشر شد. 
ایرانی ها اما سال هاست با کارت بنزین، 
برای خرید بنزین یارانه ای خو گرفته اند. 

این اما همه ماجرا نیست. 
»دستگاه های مختلف هر امکاناتی 
اعم از نیــرو و اختیارات کــه نیاز دارند 
اعالم کنند و در مقابل مکلف هســتند 
که به طور قاطــع مانع هرگونه افزایش 

قیمت شوند.«
 این تازه ترین دســتوری است که 
از ســوی رئیس جمهــوری خطاب به 
دستگاه های اجرایی اعالم شده است. 
هرچند ابراهیم رئیسی از کاهش تورم 
خبر می دهد و از این نکته ابراز رضایت 
دارد و در کنــار وی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی وضعیت را متعادل و متناسب 
ارزیابی می کند؛ اما تاخت وتاز تورم در 
اقتصاد ادامه دارد و سیگنال های ارسالی 
به بازار مواد غذایی از جمع و جور شدن 

سفره مردم حکایت می کند. 

افزایش قابل توجه قیمت برنج و 
قوت غالب تر شدن نان

داستان تورم و معیشــت داستان 
تــازه ای در اقتصاد ایران نیســت. در 
شرایطی خبر احتمال کارتی شدن نان 
از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
مسعود میرکاظمی منتشر شده است که 
پیش تر نگرانی ها از تغییر نحوه تخصیص 
بنزین یارانه ای افکار عمومی را به خود 
مشغول کرده بود. سه گانه تورم زا حاال به 
مربع تورم زا در اقتصاد ایران تبدیل شده 
اســت. همزمان با نان و بنزین، حذف 
ارز 4200 تومانــی از نهاده های دامی 
می تواند رشد شــدید قیمت گوشت و 
مرغ و ســایر محصوالتی که به صورت 
غیرمستقیم مرتبط با این ارز هستند 
را در پی داشته باشد. دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده از کاالهای اساسی وارداتی 
نیز با هشدار بسیاری از کارشناسانی که 
دغدغه معیشت دارند، همراه شده است. 
 این بار اما ماجرا از بنزین و کاالهایی 
چون گوشــت و مرغ و ... فراتر رفته و به 
نان رسیده اســت. به حلقه آخر برای 
نان خورترین ملت دنیا، ایرانی ها. افزایش 
قابل توجه قیمت برنج در ســال های 

گذشته و رشد فزاینده قیمت این کاالی 
مهم سفره ایرانی در ماه های اخیر توجه 
به نان را بیش از پیش افزایش داده است. 
کریمی تفرشــی، فعال صنعت غذا 
در آماری در ســال 1398 اعالم کرده 
اســت: میزان مصرف نان در ایران رقم 
خیره کننده ای دارد. سرانه مصرف نان 
هر ایرانی در سال در حالی 160 کیلوگرم 
اســت که این آمار در جهــان تنها 25 
کیلوگرم است. در واقع ایرانی ها 6 برابر 
آمار جهانی نان می خورند و از این لحاظ 

در صدر جهان قرار دارند.
 حاال مســعود میرکاظمــی که بر 
صندلــی ریاســت ســازمان برنامه و 
بودجه تکیه زده است، می گوید: برای 
خرید نان با کارت مخصــوص به نفع 
مصرف کننــدگان طرحی در دســت 
بررسی است، اما فعال این بحث در بودجه 
1401مطرح نیست.وی در باره حذف 
ارز ترجیحی گفت: اگر قرار بود اجرا شود 
دارو و نان حلقه آخر بودند، اما طرح اگر 
در آینده اجرا شود بستگی به مصوبات 
مجلس دارد.میرکاظمــی افزود: فعال 
حذف ارز نهاده ها مطرح اســت و دارو و 

نان در فاز دوم تعیین تکلیف می شود. 

شائبه ورود نان به عرصه 
دونرخی ها

در شرایط کنونی اقتصاد ایران درگیر 
معضل نرخ های متعدد برای یک کاال 
اســت و همین امر زمینه بروز فساد را 
مهیا کرده اســت. بنزین دونرخی، ارز 
چند نرخی و حاال با طرحی که مفادش 
روشن نیست، شائبه ورود نان دو نرخی 

به عرصه اقتصاد مطرح شده است. 
 رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
گفته اســت با حــذف ارز ترجیحی، 
مردم نان را به قیمت فعلی می خرند و 
مابه التفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت 
می کند. یارانه دارو هم از طریق بیمه ها 
به مــردم داده می شــود. در این میان 
روشن نیست آیا ســهمیه مشخصی 
برای خرید نان به ازای هر فرد یا خانوار 
مشخص می شود و خرید نان یارانه ای 
تنها با کارت نان امکان پذیر اســت یا 
خیر؟ از سوی دیگر باید در نظر داشت 
در این صورت آیا امکان خرید نان آزاد 
به هر میزان برای افراد ممکن اســت؟ 
این وضعیت درخصوص دارو نیز وجود 
دارد. پرسش های بی پاسخ متعدد نشان 
می دهد حتی اگر رانت ناشی از توزیع ارز 

4200 تومانی مبنای حذف ارز است، 
روش جدید می توانــد متضمنی برای 
توزیع گســترده تر رانت در حوزه های 

متعدد دیگر باشد. 
درگیری با اما و اگرها

 ســخنان مســعود میرکاظمــی 
روشن کننده هیچ چیز نیست. همان 
ابهام شــدیدی که در این عرصه وجود 
داشت، با این ســخنان دامن زده شده 
است. از یک ســو برخی نمایندگان از 
تصمیم قطعی دولت بــرای حذف ارز 
4200 تومانــی می گویند و از ســوی 
دیگر مقامات دولتی بــا بهره گیری از 
واژه اگر و البد، نشــان می دهند چیزی 

قطعی نیست. 
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه 1401 در حاشیه جلسه 
این کمیسیون، از حضور رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و وزیر بهداشت در نشست 
کمیســیون تلفیق خبر داد و گفت: با 
توجه به تصویب کلیات الیحه بودجه 
1401 در صحن مجلس، این روزها در 
حال برگزاری جلساتی برای هماهنگی 
دولت و مجلس درباره جزئیات بودجه 

هستیم.
وی افزود: در این جلسه دولت رسما 
اعالم کرد که سال آینده ارز ترجیحی 
نداریم و تنها ارز با نرخ ETS )نرخ نزدیک 
به آزاد( اختصاص می یابد و دالیلی هم در 
این رابطه ارائه کرد که تاکنون چه میزان 
بابت اختصــاص ارز ترجیحی به منابع 

عمومی فشار وارد شده است.
از ســوی دیگــر ســخنان اخیر 
میرکاظمی در حالی اعالم شده است 
که رئیس کمیســیون تلفیق از تمایل 
مجلس بــه ارائــه کاالبرگ بــه جای 
پرداخت یارانه نقدی خبر داده و سخنان 
میرکاظمی نیز نشــان می دهد دولت 
آماده همسویی با مجلس در این حوزه 

است. 
حاجی بابایی، رئیس کمیســیون 
تلفیق بودجه 1401 گفته است: مجلس 
و دولت هنوز برای چگونگی حذف ارز 
4200 تومانی و جایگزین آن به توافق 
مشترک نرسیده اند و رایزنی ها در این 
باره همچنان ادامه دارد. حاجی بابایی 
درباره اینکه آیا در صــورت حذف ارز 

4200 تومانی، قرار است یارانه مستقیم 
به مردم پرداخت شود، گفت: سمت و 
سوی مجلس به سوی کاالبرگ است. 
البته ایــن موضوع هنــوز جمع بندی 

نشده است.
از ســوی دیگر ســید نظام الدین 
موســوی، ســخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس نیز در این خصوص گفت: »در 
جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه صریحا 
اعالم کرد که دولت با 380 هزار میلیارد 
تومانی که از محــل درآمدهای ارزی 
کســب می کند باید هم حقوق بدهد، 
هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز 
ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست 
و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این 
موضع صریح ایشان است. پس دلیل 
پیگیری جدی دولــت برای حذف ارز 
ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه 

مجلس.«
وی تاکیــد دارد: »واقعیــت ایــن 
است که دولت براساس گزارش علنی 
آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت 
درآمدهــای ارزی قادر بــه تامین ارز 
ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف 
کند. برخی نمایندگان مجلس هم البته 
با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز 
برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی 
شــدن این موضوع به نمایندگان ارائه 
نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه 
اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم 
بگیریــم، چراکه خــط قرمز مجلس 

معیشت مردم است.«
تغییر گریزناپذیر در سال 1401

سمت و سوی سخنان نمایندگان 
مجلس و مقامات دولتی نشان می دهد 
تغییــر مکانیزم کنونی در شــرایطی 
که تــورم باالتر از 44 درصد ایســتاده 
اســت، در ســال آینده حتمی خواهد 
بود. این بدان معناست که اقتصاد ایران 
آماده خداحافظی با ارز 4200 تومانی و 
مواجهه با شرایطی تازه برای هماهنگی 
با نوعی دیگر از یارانه می شــود. هر چه 
هست کارشناســان متعددی هشدار 
می دهند که در مضیقه معیشتی کنونی، 
احتیاط الزم برای بدتر نشدن وضعیت 

ضروری است. 

نان با توزیع کارت موعود میرکاظمی، دو نرخی می شود؟

تغییر معادالت برای نان خورترین مردم دنیا

خبر

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: آماری که 
ارائه می دهند تناسبی با واقعیت های روزمره 
ندارد. مردم برای خرید اقالم های اساسی خود 
شاهد رشد قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی 
هستند چطور می شــود در این شرایط اعالم 

کرد نرخ تورم کاهش یافته است.
حســین راغفر در گفتگو با ایلنــا درباره 
گفته های رییس جمهوری مبنی بر آغاز سیر 
نزولی نرخ تورم ظهار داشــت: سال هاست که 
داده های غلط در اقتصاد ایران تولید می شود و 
همین موضوع هم موجب بی اعتمادی شدید 
مردم نســبت به داده و آمار و اطالعات رسمی 

شده  است.
وی با اشــاره به اعالم کاهش نرخ تورم در 

کشور گفت: آمارهایی که ارائه  می شوند باید 
تناســبی با واقعیت های زندگی مردم داشته 
باشند و این موضوعی اســت که در چند سال 
گشته غایب بوده  اســت. مسئوالن باید توجه 
کنند که مــردم به وضعیت زندگی و ســفره 
خودشان نگاه می کنند و نه به آمارهای دولتی 

که ارائه می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه 
در بسیاری از موارد آمارهایی که اعالم می شود 
یا ناقص هستند یا واقعیت ندارند و مهم تر اینکه، 
این آمار را به مســئوالن اصلی و تصمیم ساز 
کشــور ارائه می کنند و براساس این آمارهای 
نادرست برنامه ریزی می شود.وی افزود: برای 
مثال گزارش می دهند 63 میلیارد دالر رانت 

انرژی در کشــور وجود دارد حــال حتی اگر 
این آمار واقعیت هم داشــته باشد آمار ناقصی 
است چراکه مشــخص نکرده اند چه کسانی 
از این رانت بهره می برند اما وقتی این موضوع 
مطرح می شود زمینه ای فراهم خواهد شد تا 
قیمت انرژی، آب و برق مورد استفاده مردم به 
شدت افزایش پیدا کند در حالی که 4 درصد 
از مصرف آب در کشــور مربــوط به مصرف 
آشامیدنی است و مابقی برای صنایع و بخش 
کشاورزی استفاده می شــود.راغفر ادامه داد: 
حتی اگر آمار رانت انرژی درست باشد دولت 
باید سراغ معدن کاران، شرکت های فوالدی 
و پتروشــیمی ها بروند. معتقدم هر چند این 
آمار درست هم باشــد اما ناقص است و نه تنها 

در این حوزه بلکه در بسیاری موارد مانند نرخ 
تورم، اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی در 
این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزه ها هم 
این اعداد و ارقام واقعیت ندارند.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه ماشین تولید اطالعات 
غلط دولت ســیزدهم را در برگرفته و احاطه 
کرده است، اظهار داشــت: موضوع مهم این 
اســت؛ آماری که ارائه می دهند تناســبی با 

واقعیت های روزمره نــدارد. مردم برای خرید 
اقالم های اساسی خود شاهد رشد قیمت ها به 
صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می شود 
در این شــرایط اعالم کرد نــرخ تورم کاهش 

یافته است.
وی با اشــاره به دو طرح تغییر یارانه بنزین 
و حذف ارز 4200 تومانــی گفت: طرح های 
خلق الساعه که دولت مطرح کرده اصلی ترین 
محل هــای تولید انتظارات تورمی هســتند. 
وقتــی اعالم می شــود که قیمــت بنزین در 
دو منطقه کشــور با 90 درصد فــوب خلیج 
فارس قرار است محاسبه شود یا اینکه مبنای 
محاسبات قیمت کاالهای اساسی قرار است 
دالر 2۷ هــزار تومانی باشــد، قطعا انتظارات 

تورمی ایجاد می شود.
راغفر افزود: انتظارات تورمی را خود دولت 
ایجاد می کند و از سوی دیگر آمارهایی که ارائه 
می شــود هیچ قرابتی با واقعیت های جامعه 

امروز ما ندارد.

اعتراض استاد اقتصاد دانشگاه:

چرا رئیس جمهور می گوید نرخ تورم کاهش یافته است؟

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 
بابت انتصاب علی عسگری متاسفیم 
انتخاب - عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس گفت: »آقای عســگری انســان شریف و 
بزرگواری ست اما باید تخصص هم مدنظر قرار دهیم. 
حاال که اینطور است من هم دوست دارم به عنوان 

متخصص نفت، رئیس سازمان صدا و سیما شوم.
حسین حسین زاده در واکنش به انتصاب علی 
 عسگری به عنوان مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس، 
گفت: بــه عنوان یک متخصص نفتی که بیســت 
ســال در حوزه نفت فعالیت داشته ام، مایل هستم 
که رئیس رسانه ملی شوم. مســئله پتروشیمی، 
هسته ای، اشتغال، سیاست و همه مسائل را انشااهلل 
حل می کنیم. انشااهلل که این انتصاب هم خیر است. 
وقتی در کشور ما تخصص جایی ندارد همین می شود 
که در این وضعیت می بینیــم.وی ادامه داد: انرژی 
یک صنعت متخصص محور اســت مخصوصا در 
زمینه پتروشــیمی. همین هلدینگ خلیج فارس 
26 درصد پتروشیمی کشور ما را تامین می کند و 
در جای جای کشور پراکنده است. آقای عسگری تا 
بخواهد دست چپ و راستش را تشخیص دهد، کار 
دست خود و مجموعه اش می دهد. برای این انتصاب 
متاسفیم.عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل جدید 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس پس از نشستی با 
وزیر نفت، کار خود را در بزرگترین هلدینگ صنعتی 

کشور آغاز کرد.
    

عراق: 
 طلب ایران آماده، 

اما پرداخت آن دشوار است
احمــد العبــادی، 
سخنگوی وزارت برق 
عراق بــه الفرات گفت: 
رایزنی ها با طرف ایرانی 
برای صادرات گاز ادامه 

دارد و این کشور منتظر پرداخت طلب خود از سوی 
عراق اســت. العبادی در پایان با بیان اینکه مساله 
تحریم ها تاثیر پررنگی بر پرداخت این بدهی دارد، 
گفت: مبلغ الزم بــرای پرداخت بدهی در صندوق 
)واقع در امریکا( فراهم اســت، اما واریز آن به طرف 
ایرانی دشوار است.احمد العبادی، سخنگوی وزارت 
برق عراق به الفرات گفت: رایزنی ها با طرف ایرانی 
برای صادرات گاز ادامه دارد و این کشــور منتظر 

پرداخت طلب خود از سوی عراق است.
    

کدام یارانه بگیران حذف می شوند؟
مهر- براســاس الیحه بودجه 1401 دولت، 
وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه ها را موظف 
کرده تا بخشی از یارانه بگیران پردرآمد را تا خردادماه 

سال آینده از فهرست دریافت یارانه حذف کنند.
دولت پیش بینی می کند که این حذفی ها اغلب 

از سه دهک باالی درآمدی باشند.
در متن الیحه بودجه آمده است؛ بر اساس بند 
ب تبصــره 14 الیحه بودجه ســال 1401 وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان 
هدفمندی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ قانون 
بودجه ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای 
یارانه بگیــر از طریق شــاخص های متقن و ثبتی 
قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی 
خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل از حذف 
یارانه پردرآمدهــا صرف پرداخــت یارانه جهت 
حمایت از اقشار آســیب پذیر با اولویت خانوارهای 
تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

    
 خروج ۶ میلیارد دالری سرمایه

 از   کشور
ایسنا- آمارهای 
بانک مرکزی نشــان 
می دهد که رقم خالص 
حســاب ســرمایه به 
منفی 6 میلیارد و 341 

میلیون دالر رسیده که از خروج این میزان سرمایه از 
کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه 
به منفی 6 میلیارد و 341 میلیون دالر رسیده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل 
منفی 3 میلیارد و 892 میلیون دالر بوده اســت، 

رشدی تقریبا 63 درصدی را نشان می دهد.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه 
کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به 
ترتیب منفی 6 میلیارد و 151 میلیون دالر و منفی 
190 میلیون دالر اعالم شــده است.همچنین، 
تغییر در دارایی های خارجــی بانک مرکزی نیز 
معادل منفی 4۷ میلیون دالر است. عالوه براین، 
میزان خروج ســرمایه از کشــور در سه ماهه اول 
امســال نیز 3 میلیارد و 1۷4 میلیون دالر اعالم 

شده بود.

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که هیچ 
کمبودی در عرضه گوشــت قرمز وجود ندارد 
گفت: یک میلیارد دالر ارز برای نهاده های دامی 
در دیماه تامین شده است و در حال تامین ارز 

مورد نیاز برای تامین نهاده های دامی در بهمن 
ماه هستیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سیدجواد 
ساداتی نژاد در حاشــیه بازدید یک کشتارگاه 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هیچ گونه 
کمبودی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد 
و افزایش قیمت اخیــر در این بازار ناشــی از 
سوداگری و واسطه گری بوده است که قطعا با این 
موارد برخورد می شود و با توجه به عرضه مناسب 
و وجود ذخایر کافی قیمت در بازار گوشت قرمز 

در کوتاه ترین زمان متعادل می شود.
وی افزود: از مردم می خواهیم هرگونه تخلف 
قیمتی را گزارش کنند تا با این موارد برخورد 

قانونی صورت گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر 
دام مازاد داریم و برای صــادرات برنامه ریزی 
شــده و به هیچ وجه صادرات دام زنده متوقف 

نشده است.
ساداتی نژاد افزود: واردات و صادرات خون 
اقتصاد است و در موقع مقتضی باید انجام پذیرد 

و با توجه به اینکه سیاست صادرات دام جدیداً 
شکل گرفته است سوداگران می خواهند از این 
شرایط سواســتفاده کنند، اما اجازه این کار را 

نخواهیم داد و این سیاست در حال انجام است.
وی گفت: برای تامین ســرمایه در گردش 
عشــایر نیــز دامــدار کارت در حــال توزیع 
اســت و برای تامین گوشــت مورد نیاز تا عید 

برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در تهران روزانه 
دو هزار راس دام سبک و 200 راس دام سنگین 

کشتار و وارد بازار می شود.
 ساداتی نژاد گفت: ذخایر بسیار مناسبی هم 
در اختیار داریم که با توجــه به این ذخایر از هر 

گونه سوداگری جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: بارگذاری نهاده های دامی مورد 
نیاز دی ماه به طور کامل در سامانه بازارگاه انجام 
شده و یک میلیارد دالر ارز برای این منظور تامین 
شده اســت و در حال تامین ارز مورد نیاز برای 

تامین نهاده های دامی در بهمن ماه هستیم.
وزیر جهاد کشــاورزی افزود: در مورد مرغ 
و تخم مرغ هم نگرانی وجــود ندارد در همین 
چند روز 13 هزار و 500 تن مرغ مازاد در راستای 
حمایت از تولید و ذخیره سازی خریداری شده 

است.
ساداتی نژاد گفت: از مردم می خواهیم به ما 
کمک کنند و تخلفات را گزارش دهند ضمن 
اینکه بازرسی های روزانه در حال انجام است و 

این بازرسی ها از هفته آینده دو برابر می شود.

وعده وزیر کشاورزی: 

قیمت گوشت به زودی متعادل می شود


