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خبر اقتصادی

ادعای تغییر واحد پول ملی
 تکذیب شد

مدیــرکل روابــط 
عمومی بانــک مرکزی 
ادعای مطرح شــده در 
مورد تغییــر واحد پول 

ملی را تکذیب کرد.
مصطفی قمری وفا در حســاب کاربری خود در 
فضای مجازی نوشت: اخیراً کلیپی در فضای مجازی 
منتشر شده که در آن ادعا شده است بانک مرکزی 
قصد دارد واحد پول ملی را به زر تغییر دهد! ضمن 
تکذیب صریح این شایعه ساختگی، تاکید می شود 
بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای تغییر واحد پول 

ملی در دستور کار ندارد.
    

صادرات نفت ایران به چین
 ادامه دارد

مهر- گمرک چین اعالم کرد چین در ماه گذشته 
۲۶۰ هزار تن نفت خام از ایران وارد کرده است.

بر اســاس داده های گمرک چین، واردات نفت 
خام روســیه در ماه می به رکورد یــک ماهه ۸.۴۲ 
میلیون تن )حدود ۱.۹۸ میلیون بشــکه در روز( 
رسید که ۵۵ درصد نســبت به ماه مشابه در سال 
۲۰۲۱ افزایش داشت. به گزارش رویترز، داده های 
گمرک منتشر شده در روز دوشنبه همچنین نشان 
داد که چین در ماه گذشته ۲۶۰ هزار تن نفت خام از 
ایران وارد کرده است که سومین محموله نفت ایران 
از دسامبر گذشته اســت. چین به دنبال پر کردن 
ذخایر اســتراتژیک نفت خام خود بر اساس نفت 
ارزان روسیه اســت، در حالی که پکن روابط انرژی 
خود را با مسکو تقویت می کند، در حالی که اروپا در 
تالش است تا واردات را به دلیل جنگ در اوکراین 

ممنوع کند.
    

شناسایی 3/5 میلیون جامانده 
سهام عدالت

خبرآنالیــن- رئیس 
سازمان خصوصی سازی 
گفــت: فهرســت افراد 
جامانده از سهام عدالت 
و تحت پوشــش کمیته 

امداد و سازمان بهزیستی استخراج شده که حدود 
۳.۵ میلیون نفر هستند.

حســین قربان زاده گفت: پیش نویس مصوبه 
هیات دولت درباره این تکلیف در مورد مشموالن 
کمیته امداد و بهزیستی آماده شده است. در چند 
مرحله تکلیف این واگذاری سهام به جاماندگان اجرا 
می شود. وی افزود: جلساتی با سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد برگزار شده فهرست کسانی که مشمول 
هستند اما سهام عدالت ندارند استخراج شده حدود 
۳.۵ میلیون نفر که تحت پوشــش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی هستند اما سهام ندارند قرار است 

این فهرست با سامانه وزارت رفاه چک بشود.
به گفته وی پنجــاه  درصد تخفیــف برای این 
مشموالن در نظر گرفته شود و ۵۰ درصد هم از محل 
سود سال های آتی تسویه می شوند پس مشموالن 
تحت پوشش کمیته و بهزیســتی حتی یک ریال 
هم برای دریافت سهام عدالت نباید پرداخت کنند 
همچنین هیچ ثبت نامی هم نیاز نیست انجام دهند.

او تاکید کرد: در مورد مابقی افراد هم دو دهک 
اول که باقــی می مانند در مرحله دوم اســت و در 
مرحله سوم افراد ۴ دهک بعدی هستند که وزارت 
اقتصاد و رفاه سازوکار شناسایی افراد را باید داشته 

باشند.
    

وزیر کشور: 
تا زمانی که کاالبرگ آماده شود، 

یارانه ادامه دارد 
قرن نو- وزیر کشور تاکید کرد: فعال تا زمانی که 
کاالبرگ آماده شود، یارانه ادامه دارد و در زمان خود 
اطالع رسانی خواهد شد. احمد وحیدی در حاشیه 
جلسه بررسی مشــکالت مربوط به تنظیم بازار در 
جمع خبرنگاران گفت: موضوع جلسه تنظیم بازار و 
لزوم کنترل قیمت گذاری بر اساس سامانه ای که در 
وزارت صمت تعریف شده بوده است. بر این اساس، 
قیمت ها بر اساس سامانه کنترل می شود و با کسانی 
که خالف آن عمل کنند، بر پایــه اطالعاتی که در 

سازمان تعزیرات وجود دارد، برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: چنانچه تخلفی صورت گیرد، هم 
جریمه سنگینی در نظر گرفته می شود و هم ممکن 
است مغازه تعطیل شود. وزیر کشور درباره اجاره ها 
نیز اظهار داشــت: حداکثر افزایــش اجاره بهای 
مسکن در کالنشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها 
۲۰ درصد خواهد بود و همه دفاتر معامالت ملکی 
موظفند از ایــن چارچوب پیــروی کنند و خالف 
آن برخورد خواهد شــد، این مصوبه از زمان ابالغ 

الزم االجرا است.

در حالی تا پایــان تیرماه طرح جدید 
عرضه نان به صورت سراســری اجرایی 
می شود که ابهامات عرضه کارتی نان هنوز 
به طور کامل برای افکار عمومی رفع نشده 
اســت.   معاون وزیر جهاد کشاورزی حاال 
می گوید که تا پایان تیرماه تمامی نانوایی ها 
در سراســر کشــور مجهز به کارتخوان 
می شوند و شیوه جدید عرضه نان در کشور 

اجرایی می شود.
 حاال پای نان کارتی به تهران رســیده 
است. نان کارتی بنا بر قول مقامات مسئول 
قرار است نه گران شود و نه سهمیه بندی اما 
افکار عمومی که در ماه های اخیر با رشــد 
قابل توجه قیمت ها روبروست این نگرانی را 
حمل می کند که قرار است نان نیز در مقصد 
آخر گران شود.   مقصد آخر زمانی است که 
شــیوه جدید عرضه نان در سراسر کشور 

اجرایی شده باشد. 

داستان نان چیست؟
دولت سیزدهم هدف از اجرای طرحی 
به نام هوشمندســازی یارانه آرد و نان را 
جلوگیری از قاچــاق آرد و توزیع عادالنه 
یارانه ها اعالم کرده اســت. دراین راستا، 
تجهیــز نانوایی هــا بــه کارتخوان های 
هوشــمند مخصوص این طرح آغاز شد 
تا از طریق ایــن تراکنش ها حجم مصرف 
آرد و حجم تولید نان به صورت لحظه ای 

رصد شود. 
درحالی که مقامات دولتی تأکید دارند 
که قیمت نــان دراین راســتا تحت هیچ 
شــرایطی افزایش نخواهد یافت، برخی 
کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، 
رشد قیمت نان را در ادامه اجرای این طرح 

محتمل دانسته اند.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلــس در این زمینه گفته بود: 
در قالب همین کارت فعلی یارانه ها، یک 
سازوکاری طراحی می شــود که مثاًل به 
نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک 
به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه 

شود. به این شکل که شما نان که می خرید 
و از طریق دستگاه کارتخوان نانوایی کارت 
یارانه که می کشــید، معادل آن ســرانه 
تعریف شده مشمول یارانه و به همان قیمت 
فعلی حساب می شــود و مازاد بر الگوی 
مصرف آن را از حســاب بانکی برداشت 
می کنند و به صورت آزاد محاسبه می شود.

هرچه هســت نگرانی با طعم نان در 
افکارِعمومی افزایش یافته است. نکته مهم 
اینجاست که با تغییر اولیه بهای آرد در نان 
فانتزی  ها و همچنین نان  های غیریارانه  ای 
صف خرید نان در اغلب نانوایی های کشور 
مشهود شــده اســت. صف  هایی که در 
ســال های اخیر به خاطره ای دوردست 

برای مردم تبدیل شده بود.

نان گران می شود؟
هرچند فروش نان در راستای این طرح 
دستخوش تغییر می شود؛ اما معاون وزیر 
جهاد کشاورزی می  گوید شیوه خرید نان 
دراین راستا تغییری نخواهد کرد. قربانی 
اطمینان داده است که فرآیند خرید نان 

مانند سابق اســت؛ یعنی خریدار کارت 
می کشد تعداد قرص نان موردنیاز خود و 
پالســتیک را انتخاب و پرداخت از کارت 
بانکی انجام می شود. وی تاکید کرده است 
قیمت نان در قالب اجرای این طرح هیچ 

تغییری نخواهد داشت. 
برای اولین بار این طــرح در زنجان به 
صورت پایلــوت اجرا و پــس از آن عرضه 
کارتی نان در استان های قزوین، چهارمحال 
و بختیاری، فارس و تهران اجرایی شــد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تجهیز 
نانوایی ها در تهران این طــرح را وارد فاز 
جدید می کند چرا که این اتفاق ســبب 
می شود بخش مهمی از جمعیت کشور در 
پوشش این طرح قرار گیرد. به این ترتیب 
انتظار می رود تا پایان تیرماه نانوایی های 
سراسر کشور به کارتخوان مجهز شوند و در 
نتیجه عرضه نان به صورت کارتی گستره  

کشوری را بیابد.

ایران چند نانوایی سنتی دارد؟ 
آخرین آمارها نشــان می دهد در کل 

کشور ۸۳هزار دستگاه کارتخوان نیاز است. 
نکته مهم اینجاست که موضوع مرتبط با 
پشتیبانی از کارتخوان ها بسیار پراهمیت 
است چراکه طبق اعالم معاون وزیر جهاد 
کشاورزی این دستگاه های پوز نوع خاصی 
هستند. گزارش ها نشان می دهد عملیات 
اتصال در برخی نانوایی ها شروع و تنها در 
تهران ۹  هزار کارتخوان به نانوایی ها داده 

شده است.

آخرین جزئیات درباره خرید نان 
هر چند بحث هایی در خصوص فروش 
نان به صورت سهمیه ای و ... مطرح شده 
است، اما در شــرایط فعلی طبق اعالم 
رسمی صورت گرفته، تنها عملیات خرید 
دستخوش تغییر می شــود و افراد باید 
برای خرید نان از کارت بانکی اســتفاده 
کنند که به کد ملی متصل است. این بدان 
معناست که کارت خاصی برای مشتریان 
نان صادر نمی شــود بلکه از کارت های 
موجود استفاده خواهد شد. در این قالب 
مقداری از هزینه نان از حســاب خریدار 
کسر می شود و مابقی نیز از حساب سایه 
پرداخت و بــه حســاب نانوایی ها واریز 
می شود .هنوز روشن نیست آیا خرید نان 
با تمامی کارت های بانکی ممکن است یا 
کارت بانکی یک نفــر از اعضای خانواده 
قرار است برای خرید نان مورد استفاده 
قرار گیرد. بنا بر اعالم صورت گرفته هیچ 
محدودیتی در تعداد نــان وجود ندارد و 
با کارت بانکی هر تعدادی که نیاز اســت 

می توان خریداری کرد.
با این حــال معــاون وزیــر جهاد 
کشاورزی با اشــاره به اینکه با این طرح 
یارانه ها مســتقیم و هدفمند به دست 
مردم می رســد و آرد چندنرخی در بازار 
و نشــت یارانه نخواهیم داشــت، گفت: 
همچنین این طرح در جلوگیری از قاچاق 
و ضایعات نان اثر بســیار زیادی داشته و 
خروج آرد برای مصارف غیرانســانی به 
حداقل می رسد. همچنین کیفیت نان و 

رضایت مشتری نیز ارتقا می یابد.
برخی گــزارش ها نشــان می دهد 
بخشی از نان خشــک و حتی نان پخت 
نانوایی ها در قالب غــذای دام از چرخه 
خارج شــده و در دامداری ها به مصرف 
می رسد. گفته می شــود گرانی خوراک 
دام این روند را تشدید کرده است و حاال 

دولت قصــد دارد با اجرای طــرح تازه، 
مصارف نان را تنها برای حوزه انســانی 

محدود کند. 
میثم جعفری، دبیر اطالع رســانی 
ستاد نان درباره سازوکار و ماموریت ستاد 
ویژه نان نیز گفته اســت ستاد نان برای 
راهبری هوشمندســازی نان در وزارت 
اقتصاد راه اندازی شده  است و توزیع آرد 

را مدیریت می کند.
به گفته او، زنجیــره آرد از زمانی که 
خریداری می شود در وزارت کشاورزی 
مدیریت می شود تا زمانی که در اختیار 
نانوا قرار می گیرد، اما موضوع این است 
که بخشی از آرد از چرخه پخت نان مردم 
خارج می شود. پژوهش ها نشان می دهد 
که میانگیــن حــدود ۳۰ درصد میزان 
آردی که توسط دولت بین نانواها توزیع 
می شود، از چرخه تولید و پخت نان خارج 
و به سمت پخت نان فانتزی و شیرینی ها و 
قنادی ها می رود یا به دامداری ها می رسد. 
بر همین اساس، برای مدیریت این فضا 
و شــرایط مدلی در حال اجراست که بر 
پخت نان نظارت دارد تا آرد نان در نهایت 

به مردم برسد.
هر چه هســت هنوز کارشناسان و 
حتی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ابهامات متعددی در این زمینه دارند و در 
پاسخ به پرسش های متعدد خبرنگاران 
می گویند که چیز زیــادی از اجرای این 

طرح نمی دانند. 
 همین ابهام در کنــار گمانه زنی ها 
نشان می دهد شیوه اجرای طرح می تواند 
زمینه را برای هزینه بر شدن طرح مذکور 
در بلندمدت مهیا کند. اتفاقی که با توجه 
به مصرف باال و فراگیر نان، خطری برای 

سفره ایرانی محسوب می شود. 

تا پایان تیر شیوه خرید نان تغییر می کند

از »الف« تا »ی« طرح پرابهام نان کارتی
درحالی که مقامات دولتی 

تأکید دارند که قیمت 
نان  تحت هیچ شرایطی 

افزایش نخواهد یافت 
برخی کارشناسان و حتی 
نمایندگان مجلس، رشد 

قیمت نان را در ادامه اجرای 
طرح خرید کارتی  نان 

محتمل دانسته اند

دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عده ای تالش 
دارند که این تفکر را در کشور القا کنند که نسبتی بین مذاکرات 
و معیشت مردم وجود ندارد این در حالیست که در عمل شاهد 
پیوستگی این دو به یکدیگر هستیم از این رو با در نظر گرفتن 
منافع ملی و در راستای منویات مقام معظم رهبری این مهم 

باید به نتیجه برسد
ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر 
کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده اند؟ گفت: ساداتی نژاد 
وزیر مقتدری است که باید به آن زمان داد که برنامه های خود را 

عملیاتی کند و بحث هایی مبنی بر استیضاح وی قطعی نیست.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه وزیر کشاورزی در انتصاب 
مدیران این وزارتخانه اشتباهاتی داشته است، افزود: دیدگاه 

نمایندگان نسبت به وزیر کشــاورزی منفی نیست و وی جزو 
وزرای قابل قبول است این در حالیست که نظرات مجلسیان 
نسبت به عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار منفی بود 

که  در نهایت منجر به استعفای ایشان شد.
وی با اشاره به خواسته های مجلس و مردم از وزیر کشاورزی، 
افزود: گرانی نهاده های دامی و پایه تولید در بخش کشاورزی 
چالش های جدی را پیشرو تولیدکنندگان قرار داده است اما با 
هم فکری و ارائه راهکار می توان در نهایت به نتیجه واحد رسید و 

از این بحران گذر کنیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی ادامه داد: وظیفه مجلس 
نظارت بر اجرای قوانین سیاســت های اجرایی دولت اســت 
بخصوص در تامین کاالهای اساسی و در حال حاضر مشکل اصلی 
متوجه عملکرد دولتیان است. دولت وعده اعطای تسهیالت کم 

بهره مانند دامدار کارت، کشــاورز کارت را به فعاالن این حوزه 
می دهد اما درعمل اقدام سریع و بدون تشریفات و آسان برای 
اجرا آن انجام نمی دهد از سوی دیگر سود تسهیالت بانکی آنقدر 

باالست که کشاورزان رغبتی برای دریافت آن نمی کنند.
نماینده مردم جیرفت و عنبراباد ادامه داد: مجلس تصویب 
کرد بعد از حذف ارز ترجیحی، نباید قیمت ها از شهریور ۱۴۰۰ 
باالتر برود، دولت بخشی از یارانه ارزی را حذف کرد اما نسبت به 

قول هایی که داد پایبندی از خود نشان نداد.
اعظمی ساردویی با بیان اینکه بعد اصالح نظام ارز ترجیحی 
قیمت ده ها قلم کاال افزایشی شد، افزود: دولت های دوازدهم 
و ســیزدهم برنامه  موثری برای کنترل قیمت ها بعد از حذف 

ترجیحی نداشتند و این دولت هم هنوز هم درگیر آن هست.
وی با بیان اینکه نتیجه مذاکرات برجام با معیشت مردم گره 
خورده است، خاطر نشان کرد: عده ای تالش دارند که این تفکر 
را در کشور القا کنند که نسبتی بین مذاکرات و معیشت مردم 
وجود ندارد این در حالیست که در عمل شاهد پیوستگی این 
دو به یکدیگر هستیم از این رو با در نظر گرفتن منافع ملی و در 
راستای منویات مقام معظم رهبری این مهم باید به نتیجه برسد 
و به نظر می رسد یکی از دالیلی که وزرا به چالش کشیده شده اند 

همین موضوع مشکالت تامین اعتبارات، ارز مورد نیاز و تامین 
برخی کاالهای مورد نیاز از خارج و .... است. سخنگوی کمیسیون 
کشاورزی در ادامه بیان کرد: امیدوارم دولت و وزیر امور خارجه 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم ها اقدامات اساسی 

انجام دهند تا مردم از این شرایط گذر کنند.
وی با بیان اینکه آستانه تحمل مردم تقلیل پیدا کرده است، 
افزود: مردم در تامین معیشت در تنگنا هستند و به نوعی حد 
تحمل آنها کاهش پیدا کرده است و این را مردن بطور مرتب در 

حوزه های انتخابیه به نمایندگان گوشزد می کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی:

مذاکرات برجام با معیشت مردم گره خورده است

گزارش

زهرا علی اکبری

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معامالت مسکن
وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار 
همکاری مشاوران امالک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص 
ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی 

معامالت مسکن به عنوان شرط قانونی بودن معامالت خبر داد.
به گزارش قرن نو، »رستم قاسمی« در ساختمان دادمان با اصناف 
حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا 

تشکیل جلسه داد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا 
برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعالم کرد: موضوع اجاره و ارایه 
کد رهگیری با صنف اتحادیه امالک و زیــر نظر وزارت صمت بوده 
است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی های اخیر رخ 
داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشــنهادات و بسته هایی را به 
مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشــکالت و معضالت موجود را 
تا جایی که ممکن است در خصوص مشــکالت مربوط به مسکن 

خانوارها حل کنیم.
عضو کابینه دولت ســیزدهم ادامه داد: مصوبات ســران قوا در 
خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب شده است و طبق 
این مصوبه مستاجران می توانند در واحدهای مسکونی که سکونت 
دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و 

حداکثر در تهران و سایر کالن شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا 
۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیالت ودیعه مسکن از سوی 
دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش بینی شده که 
پرداخت می شود رقم این تســهیالت را برای خانوارهای مستاجر 
واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کالن شهرها و 
مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان 
برشمرد. وی توضیح داد: نرخ سود تسهیالت ودیعه اجاره مسکن ۱۸ 
درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط 
مردم پرداخت می شود. از طریق این روش پیش بینی می شود تا بین 
۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیالت ودیعه مسکن 

بتوانند بهره ببرند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص 
ساماندهی بازار مســکن که در اختیار دولت است تصمیم گیری 

می شود.
قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران امالک و اصناف 
این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و 
مشاوران امالک در نشست مشترک قول دادند تا کمک های الزم را 

برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها در 
خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره بها و همچنین تداوم اسکان 

مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.
وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به 
مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای 

مصوبه سران قوا همکاری الزم را داشته باشند.
قاســمی ضمانت اجرایی مصوبات ســران قوا را در خصوص 
ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در 
مصوبه اعالم شده است که شوراهای حل اختالف و در نهایت دستگاه 
قضایی در خصوص بروز اختالف همکاری داشته باشند که امیدواریم 

موجر و مستاجر با توافق مشکالت احتمالی را حل کنند.
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به 
وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معامالت در سامانه امالک و 

اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.
قاسمی ادامه داد: چنانچه معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت 
نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار 
خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که 
تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه 
خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض های موجود هستیم.


