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اقتصاد

دوشنبه  26آذر 1397
شماره 2377

اخبار
رییس اتاق بازرگانى ایران؛

رانت خوارى ،بالى جان
اقتصاد ایران شده است

رییس اتاق بازرگانى ایران گفت :کشور سالها است که
درگیر بیمارى حاد گردش سرمایه در بخش داللى و زمین
و مستغالت است و با این شرایط نمى توان انتظار بهبود
فضاى کسب و کار را داشت.
غالمحسین شافعى در چهل و یکمین جلسه هیات
نمایندگان اتاق بازرگانى ایران که با حضور وزیر اقتصاد
برگزار شد ،با بیان این که امروزه یکى از بزرگترین معضالت
کشور مسئله اقتصاد کالن است ،اظهار کرد :سوال این جا
است که دولتها تا چه اندازه در مسیر حل این موضوع
حرکت کرده اند؟
وى افزود :کشور سالها است که درگیر بیمارى حاد
گردش سرمایه در بخش داللى و زمین و مستغالت است
و این دو بخش قبل و بعد از انقالب رقیب سرسخت تولید
بوده اما دولت هاى مختلف رویکردهاى جدى و حمایتى
نسبت به بخش تولید نداشته اند.
شافعى با اشاره به این که ایران نسبت به سایر کشورها
درصد باالیى از پس انداز را به خوش اختصاص داده است،
افزود :از سال  ٦٨تا پایان  ،٩٧با توجه به منابع مستقیم
و غیر مستقیم ١٧٤٢ ،میلیارد دالر از محل صادرات نفت
و کاال حاصل شده؛ پس سوال این جا است که على رغم
چنین وضعیتى ،چرا اقتصاد کشور به این وضع دچار شده
است.
رییس اتاق ایران عدم توجه به بخش خصوصى را یکى
از حلقه هاى اصلى ناکارامدى دولت در بخش اقتصاد دانست
و گفت :هفت دهه از شروع برنامه هاى توسعه گذشته و با
توجه به این که ایران یکى از پیشگامان در داشتن برنامه
هاى توسعه بود ،اما شاخص هاى متعدد اقتصادى حاکى از
این است که نظام تصمیم گیرى هاى اقتصادى در بسیارى
از دورهها ناکارامد بوده است.
وى ادامه داد :توجه به افزایش توان تولید و رقابت در
بازار جهانى نیز حلقه گمشده در نظام سیاسى است.
شافعى با تاکید بر این که سیستم پاداش دهى در
کشور کامال در خدمت سیستم داللى است ،تصریح کرد:
رانت خوارى مدتها است بالى جان اقتصادى کشور شده
و تا زمانى که کشور بهشت دالالن باشد نمى توان انتظار
بهبود فضاى کسب و کار را داشت.
او اضافه کرد :بارها تاکید کرده ایم که سیستم بانکى
باید در خدمت توسعه اقتصادى کشور باشد و ضوابط بانک
مرکزى به طور کامل در بانکها اجرا و صورت هاى مالى
بانکها به صورت شفاف اعالم شود.
شافعى با گالیه از مشکل فرارمالیاتى افراد ثروتمند
خاطرنشان کرد :بخش هاى نامولد در کشور همچنان دنبال
فرار مالیاتى هستند و اگرچه بر خان ثروت نشسته اند اما
راضى نیستند حق مردم را بدهند.
رییس شورای ملی نخود:

ممنوعیت صادرات نخود بازارهای
جهانی را از ایران میگیرد

رئیس شورای ملی نخود از ممنوعیت صادرات نخود از
اول دی ماه خبر داد و گفت :شوک روانی این خبر قبل از
اینکه هر اقدام اجرایی صورت بگیرد ،قیمت نخود را در بازار
کیلویی هزار تا  ۱۵۰۰تومان پایین آورده است.
ناصر مرادی  ،با اشاره به پیگیریهای متعدد وزارت
جهادکشاورزی برای ممنوعیت صادرات نخود از  21مهر،
افزود :طی چند مرحله با رایزنیهایی که با سازمان توسعه
تجارت داشتیم قرار شد نخود از ممنوعیت صادرات حبوبات
معاف شود.
وی ادامه داد :بارها دالیل این درخواست را تشریح
کردیم که قیمت نخود طی چند سال اخیر هیچ افزایشی
نداشته و به عالوه مازاد تولید نخود در کشور هم قابل
توجه است.
رئیس شورای ملی نخود با بیان اینکه در نهایت مقرر
شد در استانهای تولید قطب نخود کشور جلسه تنظیم
بازار به منظور بررسی وضعیت نخود برگزار و بر اساس
نتیجه این جلسات در مورد صادرات نخود تصمیمگیری
شود ،یادآوری کرد :با وجود همه این پیگیریها وزارت
جهاد کشاورزی در تاریخ  17آذر ابالغیهای صادر کرد که
بر اساس آن صادرات حبوبات از جمله نخود از اول دی ماه
ممنوع است.
به گفته مرادی ،با وجود اینکه هنوز اول دی ماه
نرسیده ،اما شوک ناشی از این خبر قیمت نخود بازار را
کیلویی هزار تا  1500تومان کاهش داده است.
وی این تصمیم را به چند دلیل غیرمنطقی دانست و
با بیان اینکه صادرات نخود مشکلی برای تنظیم بازار داخل
کشور ایجاد نمیکند ،خاطرنشان کرد :ما در کشور بیش از
 100هزار تن مازاد نخود داریم ،به گونهای که تولید نخود
در کشور ساالنه به  270تا  280هزار تن میرسد ،اما میزان
مصرف نخود حداکثر دو کیلوگرم به ازاء هر نفر یعنی معادل
 160هزار تن است.
مرادی با اشاره به اینکه طی سه سال قیمت نخود
در کشور هیچ افزایش ناشی از برهم خوردن تعادل بازار
نداشته ،گفت :در این مدت قیمت نخود بین پنج تا هفت
هزار تومان ثابت بوده که البته این رقم هم جوابگوی هزینه
کشاورزان نیست.
وی دلیل دیگری که باعث غیرمنطقی شدن ممنوعیت
صادرات نخود میشود را گذشتن زمان پیک مصرف نخود
در کشور اعالم کرد و افزود :پیک مصرف نخود عمدتا در
ماههای محرم و صفر به دلیل پخت نذریها است که این
زمان گذشته ،به عالوه اکثر خانوادهها خرید حبوبات خود
را مهرماه انجام میدهند و اکنون زمان خرید گذشته است.
رئیس شورای ملی نخود درباره پیامدهای ممنوعیت
صادرات نخود نیز عنوان کرد :اگر ممنوعیت صادرات
مستمر باشد ،قیمت نخود باز هم در بازار افت خواهد داشت
و هم تجار و هم کشاورزان متضرر میشوند.
مرادی از دست رفتن بازارهای خارجی را از دیگر
پیامدهای ممنوعیت صادرات نخود دانست و تاکید کرد:
اگر ایران صادرات نداشته باشد ،کشورهای دیگر نخود خود
را وارد بازار میکنند.
وی با بیان اینکه سالها برای بازاریابی نخود زمان و
هزینه صرف شده ،خاطرنشان کرد :نباید اجازه دهیم با این
تصمیمات بازارهای صادراتی که یکبار هم در سالهای 91
و  92لطمه خوردند ،باز دچار آسیب شوند.
رئیس شورای ملی نخود عراق ،افغانستان و پاکستان
را مشتریان اصلی واردات نخود از ایران اعالم کرد و گفت:
در گذشته به هند و کشورهای خلیج فارس هم صادرات
داشتیم که این بازارها از دست رفت.
وی خاطرنشان کرد :همچنان پیگیر هستیم تا این
ممنوعیت صادرات مرتفع شود.

صیانت از اشتغال سیاست اصلی وزارت کار است

وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در
دیدار با نمایندگان تشکل های کارگری
استان قزوین درجریان مسائل و مشکالت
این افراد قرار گرفت و تاکید کرد که هدفی
جز خدمت به مردم نداریم.
محمد شریعتمداری  ،وزیرکار دراین
نشست که در محل وزارت تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی و با حضور حمیده زر آبادی ،
نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد افزود  :استان
قزوین با وجود مواجهه با مسایل مختلف
اقتصادی و اجتماعی ،سومین استان با
کمترین تمایل به مهاجرت به خارج کشور
است که نشان از رویکرد مثبت مردم این
استان دارد .
تحریم های ظالمانه با هداف تاثیر بر
شرایط اجتماعی انجام شده اند تا مردم را در
برابر نظام سیاسی قرار دهند .در این شرایط،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مهمترین
نهاد برای جلوگیری از این مقصود است .چرا
که این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور
سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب
می شود.
وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی گفت :
در شورای عالی اشتغال ،یکی از اقدامات
مهم ،مطالبه-گری از نهادهای مسئول در این
عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو
باشند و این امر در دوره حاضر ،در پیش
گرفته شده است.
*صیانت از اشتغال در شرایط فعلی
یکی از سیاست های اصلی وزارتخانه
شریعتمداری اضافه کرد  :صیانت از
اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاست های
اصلی وزارتخانه است .چرا که بنگاه های
تولیدی با مشکل روبر هستند و الزم است تا
با همکاری با کارفرمایان ،از تعدیل نیروی کار
موجود جلوگیری شود .
وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی تاکید

کرد  :همسان سازی حقوق بازنشستگان
نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای
کشور است و در الیحه بودجه در جهت حل
این مساله اقدام می شود.
وی اشاره کرد  :تصویب الیحه حمایت
از معلوالن ،اقدام ارزشمندی در سال  96بود،
اما این امر نیازمند اعتبار مالی 12هزار و 500
میلیون تومان است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد :
مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاه های
اقتصادی با حجم معامالت باالی هزار
میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب های
اجتماعی می تواند فشار موجود بر خزانه و
دولت را کاهش دهد که این امر خصوصاً
در مورد شرکت های زیرمجموعه حاکمیت
بیشتر ضرورت دارد.
وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ادامه
داد  :در قانون برنامه ،مبلغ  770هزار میلیارد
تومان سرمایه گذاری با هدف رشد هشت
درصدی کشور پیش بینی شده بود که به
واسطه آن تولید به رونق می رسید .اما در
شرایط فعلی که به دستور مقام معظم رهبری
 1.5میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی برای

درآمد مالیاتی ۷ماهه ۱۴درصد رشد کرد

گزارش بانک مرکزی درباره عملکرد  ۷ماهه بودجه سال  ۱۳۹۷نشان میدهد در این
مدت  ۷۵هزار و  ۵۵۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی و سایر درآمدها وصول شد.
عملکرد  7ماهه بودجه سال  1397نشان میدهد در این مدت  75هزار و  550میلیارد
تومان درآمد مالیاتی و سایر درآمدها وصول شد.
از این میزان  60هزار میلیارد تومان آن سهم مالیاتها و  15هزار و  460میلیارد
تومان مربوط به سایر درآمدها است .درآمد مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.2
درصد رشد داشته و نسبت به مصوب  7ماهه حدود  24هزار میلیارد تومان عقبماندگی
دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت بالغ بر  150هزار و 170
میلیارد تومان در  7ماهه هزینه شده که نسبت به مدت مشابه سال  96بالغ بر  20.8درصد
رشد نشان میدهد؛ مصوب  7ماهه  173هزار و  980میلیارد تومان است.
تراز عملیاتی بودجه  7ماهه  80هزار و  720میلیارد تومان کسری دارد که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  45.6درصد افزایش یافته است.
در مجموع کل منابع حاصل شده در بودجه از  3محل درآمدها ،واگذاری دارایی
سرمایهای و مالی بالغ بر  232هزار و  930میلیارد تومان است.

اشتغال در نظر گرفته شد ،باید مدیران تا
آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا
به اشتغال حداکثری ختم شود و همانند دو
تجربه ناتمام در دولت های قبل منجر نشود.
*مسائل زنان باید درکشور به طور
جدی موردتوجه قرار گیرد
وی تصریح کرد  :سازمان بهزیستی
می تواند با جلب مشارکت کارفرمایان و
کارآفرینان ،در جهت کاهش حل مسائل
اقشار آسیب پذیر گام بردارد.
وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
یاد آورشد  :مسایل زنان باید درکشور به
طور جدی موردتوجه قرار گیرد .از سه
میلیون زن سرپرست خانوار در کشور،
 50الی  100هزار خانوار تحت سرپرستی
زنان زیر  40سال قرار دارند که پتانسیل
اقتصادی خوبی دارند و می توان در جهت
کاهش آسیب های این خانوارها با همکاری
سایر اقشار گام برداشت .همچنین از 622
مدیران این وزارتخانه در شستا هستند که
 11نفر از آنها زن هستند و این کم است.
در آسیب های اجتماعی نیز زنان بیشتر
تحت فشار قرار دارند .از این رو نیامند

توجه ویژه ای هستند.
*پایان دادن به دعوای حیدری نعمتی
شریعتمداری یکی از سیاست های
مهم خود را پایان دادن به دعوای حیدری
نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه
ها بر سر سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد
و گفت  :هدف اصلی خدمت به مردم است.
 75درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای
درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی
انجام میشود و دعوای درون دولتی به منافع
کارگران آسیب می رساند.
وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی تاکید
کرد  :باید تمام تالش خود را داشته باشیم
که منابع مالی کارگران را صرف بنگاه های
زیان ده نکنیم .در این دولت تالش بر آن
است که بنگاه داری به حداقل برسد.
همچنین به منظور سیاست گذاری بهتر در
نظر است که بازنشستگان در هیات مدیره
صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان
کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان
تامین اجتماعی حضور داشته باشند.
*تاکید بر شفافیت
وی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از
شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است
اضافه کرد  :اعالم اسامی مدیران تاکنون
باعث مقابله با چندشغله بودن برخی مدیران
شده است .اعالم صورت های مالی این
شرکت ها نیز به همین روال می تواند مثمر
ثمر باشد.
شریعتمداری یاد آورشد  :در مورد
مطالبات تامین اجتماعی ،حدود  150هزار
میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم.
مجلس محترم امسال  50هزار میلیارد تهاتر
در نظر گرفته ولی به دلیل این که ما به آن
بانک ها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت
عمل پیدا نکرده است.تمام تالش در این
جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از
دولت وصول شود.

گیتهای اخذ عوارض در آزادراهها جمعآوری میشود

معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از جمعآوری گیتهای اخذ عوارض
در آزادراهها خبر داد .امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری سومین نمایشگاه
حملونقل با اشاره به تصویب اساسنامه صندوق توسعه حملونقل به عنوان پایه حل مشکل تامین
منابع این بخش خواهد بود ،اظهار کرد :این صندوق تامین ناوگان ،بیمه و تضمین سرمایهگذاری و
احداث زیرساختهای حملؤنقلی طراحی شد و اجازات خاصی در اساسنامه گرفته شده تا بتواند
به تامین زیرساختها و توسعه راهها و نگهداری آنها کمک کند .وی ادامه داد :انتشار اوراق ارزی
توسط دولت یکی از مشکالت ما بود که این اجازه در صندوق توسعه حملونقل اخذ شده که پس
از اجرایی شدن ساختار تشکیالتی این صندوق ،با ماهیت و ساختار توانمند میتواند به صورت
فعال در عرصه حملونقل در راستای حمایت از بخش خصوصی ورود قوی داشته باشد .وی به
مشکل ممیزان مالیاتی در تفسیر ماده  3قانون مشارکت در پروژههای راه و شهرسازی یادآور شد:
این تفسیر باعث میشد که به سود اقدامات انجام شده در آزادراهها مالیات بسته میشد ،آییننامه
اجرایی قانون در ماده  50اصالح شد و به صراحت مضامین تبصره  3را مشخص و در  4بند اعالم
کرد .معاون برنامهریزی و مدیریت منابع با بیان اینکه امروز تکلیف سرمایهگذاران بخش حمل و نقل
کامال مشخص است ،افزود :الکترونیکی کردن و جمعآوری عوارض آزادراهها یکی از برنامههایی است
که امسال عملیاتی میشود .بیش از  8سال است که وزارت راه به دنبال پیاده سازی  ETCبود.

افزایش یارانههای نقدی؛ ضروری یا پوپولیستی؟

بحثها حول رقم یارانههای نقدی دوباره
داغ شده است؛ از یکسو محمود احمدی نژاد
امکان افزایش یارانههای نقدی به  ۹۱۰هزار
تومان را عملی میداند و از سوی دیگر رییس
سازمان برنامه و بودجه هر افزایشی در این
بخش را نیازمند تغییر قیمت حاملهای
انرژی میداند.
با این وجود نمیتوان کتمان کرد کاهش
شدید قدرت خرید مردم به ابعادی رسیده
که دولت باید از سیاستهای فوری جهت
مقابله با آن استفاده کند و پرداخت پول
نقد یکی از سهلالوصولترین راهکارهاست
همانطور که دولت هم بهرغم تمام نارضایتی
که از پرداخت یارانه نقدی دارد هنگامیکه
مشکالت اقتصادی افزایش یافت 200 ،هزار
تومان به حساب کارمندانی که دستمزد کمتر
از سه میلیون تومان دریافت میکنند ،واریز
کرد .تکانههای اقتصادی که از ابتدای سال
جاری آغاز شد وضعیت معیشتی جامعه را
به شدت متاثر کرد؛ افزایش چشمگیر قیمت
دالر که از روزهای نخستین سال  1397تا
تابستان ادامه یافت .هر چند دولت مدتی
است از شدت آن جلوگیری کرده و حتی
قیمت آن را تا زیر  10هزار تومان کاهش داد،
ولی این نیز به کاهش قیمتها در ابعاد وسیع
منجر نشد .در طرف مقابل افزایش دستمزد
برای سال جاری در روزهای پایانی سال
گذشته تعیین شد و بنا بر سنتی نانوشته
تغییر دوباره آن در طول سال تقریبا ناممکن
است .این مهم در کنار تعطیلی بخشی از
بنگاهها سبب شدند تا بخش مهمی از جامعه
ایران در روزهایی که هزینههای زندگی در
حال افزایش چشمگیر بود ،کاهش قدرت
خرید را کامال حس کنند.
البته این یک روی سکه است؛ در طرف
مقابل افزایش قیمتها هر چند در کوتاه
مدت برای دولت درآمدزا بود ولی در میان
مدت کسری بودجه را افزایش میدهد چرا
که دولت در ایران خود یکی از بزرگترین
مصرف کنندگان است و با افزایش هزینهها
کار سختتری برای بستن بودجه دارد.
این میان محمد احمدی نژاد ،رییس
جمهوری پیشین از پرداخت یارانه نقدی
 910هزار تومانی برای هر نفر سخن میگوید.
به عبارت سادهتر احمدی نژاد مدعی است
در شرایط فعلی دولت میتواند رقم فعلی
یارانهها را تا  20برابر افزایش دهد .در مقابل
محمد باقر نوبخت ضمن رد هرگونه افزایش
یارانههای نقدی ،چنین تغییری را نیازمند
افزایش قیمت حاملهای انرژی میداند.
سناریوی احمدی نژاد برای اجرایی شدن نیاز
به  840هزار میلیارد تومان منابع دارد که در

شرایط فعلی و با شیوهای که بودجه بسته
شده قطعا امکان پذیر نخواهد و نوبخت نیز
در حالی چنین امری را مذموم میشمارد که
نهایتا برای مقابله با نارضایتیهای اجتماعی
و تقویت قدرت خرید به پرداخت  200هزار
تومان به کارمندانی که حقوق کمتر از سه
میلیون تومان دارند ،مبادرت ورزید .با این
همه چه با پرداخت پول نقد و چه بدون آن،
دولت باید برای مشکالت اقتصادی مردم و
تامین عدالت اجتماعی برنامه کاملتری
داشته باشد چرا که اعتراضات گوناگون
اجتماعی نشان از افزایش نارضایتیها دارد.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی
گفت :چنانچه دولت برنامهای برای مقابله
با کاهش قدرت خرید مردم نداشته باشد،
کشور به زودی آبستن حوادث و اعتراضاتی
خواهد بود که مردم فرودست را به رویارویی
با دولت خواهد کشید .نابرابری همواره یکی
از عوامل اصلی تحرکات و دگرگونیها در
تاریخ بوده است و دولت ایران باید هر چه
زودتر برای این مساله راهی بیابد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی
تحت عنوان پول پاشی به تبعات اجرای
سیاستهایی از این دست پرداخت و نوشت:
به ازای هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول
پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش
از  50هزار تومان برای هر ایرانی) ،در سال
اول اثر تورمی معادل افزایش  6.4درصدی
خواهد داشت .این میان البته مدافع چنین
سیاستهایی حداقل در سطح جهانی تنها
نیروهای پوپولیست و راست افراطی نیستند؛
مثال در انتخابات اخیر فرانسه بنوا هامون،
کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه ،که
قصد غلبه بر نیروهای لیبرال و چپ رادیکال
را داشت ،وعده پرداخت چیزی در حدود
هزار یورو به هر فرانسوی را داده بود .حتی
در کشور سوییس نیز پرداخت یارانه نقدی
حداقلی به رفراندوم گذاشته شد که البته رای
منفی آورد .این طرح از سوی احزاب چپ و
راست میانه مطرح شده بود که البته با رای
منفی مردم امکان اجرا نیافت.
وضعیت معیشتی
سختتر از هر زمانی است
در همین رابطه سید جعفر خیرخواهان،
کارشناس اقتصاد سیاسی گفت :اگر اقتصاد
کشور در دوره رونق بود و رشد باثباتی
داشتیم که امکان ایجاد شغل و باال بردن
سرانه رفاه از راههای معمول وجود داشت و
اقتصاد زیر فشار تکانههای تورمی قرار نداشت
آنگاه میشد برای افراد معدودی که تحت
پوشش کمیته امداد ،سازمان بهزیستی و
مراجع مشابه بودند ،به شکل موقت یا دائمی،

یارانههای بیشتری را تصویب کرد اما اکنون
وضعیت اقتصاد ایران به کلی متفاوت است.
او ادامه داد :اکنون اقتصاد ایران دچار
تب و تابهای گوناگونی است و هم اکنون
تعداد زیادی از مشاغل از بین رفتند و
افراد زیادی تنها منبع درآمدی خود را از
دست دادند .در مقابل هنوز دولت نتوانسته
تکانههای تورمی را متوقف کند و همچنان
تهدیدات جدی وجود دارد .از سوی دیگر
دولت هم در بخشهایی منابع خود را
خرج میکند که نه تنها کمکی به وضعیت
اقتصادی کشور و تولید نمیکند بلکه صرفا
موجب اتالف منابع میشود .کافی است در
الیحه بودجه به سهم نهادهای بودجه خوار
توجه کرد تا متوجه عمق این بحث شویم.
همچنین سهم باالی یارانههایی که در بخش
انرژی داده میشود و  15درصد از کل تولید
ناخالص داخلی را در بر میگیرد هم وجود
دارد که تنها به سود طبقات دارای جامعه
است و منافع فرودستان را نادیده میگیرد.
وی ادامه داد :هنگامیکه این نکات
را کنار یکدیگر قرار میدهیم و جامعهای
را میبینیم که از نظر انسانی در آستانه
آسیبهای گوناگون اجتماعی است ،متوجه
میشویم ایران هم اکنون آبستن حوادث
گوناگونی است که میتواند مانند ماههای
گذشته به اعتراضات سیاسی هم منجر شود.
فراموش نکنیم مردم درآمد کافی ندارند و
دیگر مانند گذشته حاضر به تحمل نیستند
درنتیجه نمیتوان برای مدتی طوالنی از
مردم خواست که دم برنیاورند .این امر البته
صرفا به ایران محدود نمانده و در سطح
جهانی مثال در فرانسه هم دولتها زیر فشار
اعتراضات گسترده مردمی هستند که دیگر
نسبت به فاصله طبقاتی و نابرابری سکوت
نمیکنند.
میتوان یارانه نقدی
 400هزار تومانی پرداخت
خیرخواهان با اشاره به اعتراضات جهانی
گفت :اکنون در سطح جهانی ،تولید در
حال تحول است و گفته میشود بسیاری از
کارهایی که اکنون انسانها انجام میدهند
در آیندهای نزدیک به دست رباتها انجام
خواهد شد .این مهم به بیکارسازی گسترده
در سطح جهانی منجر خواهد شد و همین
امر سبب شده تا بحث درآمد پایه همگانی در
تمام جهان مطرح شود .هسته این بحث در
آن است که به هر حال باید مردم به اندازه
حداقلی درآمدهایی داشته باشند که بتوانند
بقای خود را حفظ کنند و در مقابل با خرید
کردن چرخ اقتصاد را در گردش قرار دهند.
همچنین از نظر اجتماعی افزایش نابرابری

تمام دولتهای جهان را در مقابل اعتراضات
و انقالب قرار میدهد و حکومتها را با خطر
مواجه میکند ،به همین دلیل حتی طبقات
فرادست هم در بسیاری از کشورهای غربی
حاضر هستند که مالیات بیشتری بپردازند تا
شرایط فعلی را حفظ کنند.
او گفت :پرداخت حداقل درآمد به همه
مردم به نحوی که نیازی به آزمون و خطا
نباشد ،میتواند به مردم اطمینان دهد تا از
حداقل امکانات همه مردم بهره مند شوند و
چنانچه اقتصاد دچار انواع شوکها شد مردم
امکان تابآوری داشته باشند.
او در رابطه با افزایش یارانه نقدی
همگانی گفت :هر چند دولت در شرایط فعلی
تحت فشارهای شدیدی قرار دارد ،اما باید به
این سیاست تن دهد چرا که باید به شکل
همگانی و در یک سطح حداقلی شرایط را
بهگونهای فراهم آورد که فرودستان امکان
ادامه بقا داشته باشند.
خیرخواهان در پاسخ به سوالی در مورد
منابع چنین برنامهای گفت :نهادهای بودجه
خوار و بی فایده به حال اقتصاد کشور سهم
زیادی از درآمدها و منابع کشور را به خود
اختصاص دادند .دولت باید بودجه نهادهایی
که فعالیتهایشان مابهازای اقتصادی ندارد را
حتیالمقدور کاهش دهند .مثال میتوان تمام
یارانههای مربوط به انرژی را حذف کرد که
بیشتر نفع آن را هم ثروتمندان میبرند و از
این طریق منابعی به دست آورد که به نظر
من میتواند میزان یارانه نقدی را بین 300
تا  400هزار تومان در ماه افزایش دهد .هر
چند با توجه به افزایش چشمگیر هزینهها
این رقم نیز نمیتواند کمک خیلی بزرگی به
خانوارهای ایرانی باشد ولی در هر حال به
اندازهای میتواند خانوادهها را از زیر خط فقر
مطلق برهاند.
وی با هشدار نسبت به تبعات بی
توجهی به این مساله گفت :چنانچه این
سیاست را در پیش نگیرند و نسبت به کاهش
قدرت معیشتی مردم واکنشی نداشته باشند،
نارضایتیها به شدت باال میرود و جامعه
دستخوش حوادث غیرقابل پیشبینی خواهد
بود .با کاهش امید مردم به بهبود وضعیت در
آینده ،مشکالت فزونی میگیرند.

اخبار کوتاه
بانک مرکزی گزارش داد؛

کاهش قیمت ُخردهفروشی
۴گروه موادخوراکی

نرخ لبنیات  ۶۶.۵درصد ،تخم مرغ  ۶۱.۵درصد ،برنج
 ۲۳.۸درصد ،حبوب  ۱۴.۴درصد ،میوههای تازه ۵۳.۸
درصد ،سبزیهای تازه  ۳۷.۱درصد ،گوشت قرمز ۴۸.۲
درصد ،گوشت مرغ  ۴۴.۱درصد ،چای  ۲۳.۲درصد ،روغن
نباتی  ۴۳.۸درصد و قند و شکر  ۳۹.۸درصد افزایش یافته
است .تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از متوسط
قیمت خرده فروشی کاالهای اساسی مردم نشان میدهد
که در هفته منتهی به شانزدهم آذر ماه سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل نرخ لبنیات  66.5درصد ،تخم
مرغ  61.5درصد ،برنج  23.8درصد ،حبوب  14.4درصد،
میوههای تازه  53.8درصد ،سبزیهای تازه  37.1درصد،
گوشت قرمز  48.2درصد ،گوشت مرغ  44.1درصد ،چای
 23.2درصد ،روغن نباتی  43.8درصد و قند و شکر 39.8
درصد افزایش یافته است .همچنین آمارهای بانک مرکزی
از خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُ ردهفروشی برخی
از مواد خوراکی در هفته منتهی به شانزدهم آذر ماه نشان
میدهد که در این هفته قیمت  6گروه نسبت به هفته قبل
از آن افزایش و  4گروه کاهش یافت .برهمین اساس ،در
هفته منتهی به شانزدهم آذر ماه نرخ لبنیات  4.9درصد،
تخم مرغ  4.6درصد ،برنج  0.4درصد ،گوشت قرمز 5.3
درصد ،گوشت مرغ  0.7درصد و چای  0.2درصد نسبت به
هفته قبل افزایش و نرخ حبوب  0.5درصد ،میوههای تازه
 1.6درصد ،سبزیهای تازه  0.9درصد و قند و شکر 0.1
درصد کاهش یافت .قیمت روغن نباتی نیز ثابت بود.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست
غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل  1.8درصد ،ماست
پاستوریزه  12.7درصد ،پنیر غیرپاستوریزه  1.7درصد و
پنیر پاستوریزه  3.1درصد افزایش داشت و بهای سایر
اقالم بدون تغییر بود .قیمت تخم مرغ معادل  4.6درصد
افزایش یافت و شانهای  138هزار تا  250هزار ریال فروش
میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج ،بهای برنج وارداتی
غیرتایلندی معادل  0.4درصد و برنج داخله درجه یک و
درجه دو به ترتیب  0.2درصد و  2درصد افزایش داشت.
در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل  0.3درصد و لوبیا
سفید  1.4درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین 0.2
درصد تا  1.5درصد کاهش یافت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر نظر شهرداری
پرتقال درجه دو و هندوانه عرضه کمی داشت .سایر اقالم
میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه
با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند ،به نرخ مصوب سازمان
میادین میوه و ترهبار عرضه میشد .میوهفروشیهای سطح
شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در
گروه میوههای تازه قیمت سیب قرمز معادل  2.7درصد،
پرتقال درجه یک  0.8درصد ،گالبی  0.3درصد ،هندوانه
 11.5درصد و کیوی  1.3درصد افزایش ولی بهای سایر
اقالم بین  0.6درصد تا  12.5درصد کاهش داشت .در گروه
سبزیهای تازه قیمت پیاز معادل  2.9درصد و سبزیهای
برگی  1.5درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین 0.6
درصد تا  4.1درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 6
درصد ،گوشت تازه گاو و گوساله  2.6درصد و گوشت مرغ
 0.7درصد افزایش داشت.
قند ،شکر ،چای و روغن نباتی
در این هفته بهای چای خارجی معادل  0.2درصد و
روغن نباتی جامد  0.1درصد افزایش ولی قیمت شکر 0.3
درصد کاهش یافت .بهای قند و روغن نباتی مایع ثابت بود.

دور جدید توزیع مرغ منجمد و تخم
مرغ به نرخ دولتی آغاز شد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :برای
تنظیم بازار محصوالت پروتئینی ،دور جدید توزیع گوشت
مرغ ،تخم مرغ و گوشت قرمز در بازار آغاز شده است.
حمید ورناصری افزود :برای حمایت از مصرف
کنندگان در حال عرضه هر کیلوگرم تخم مرغ وارداتی با
قیمت  13هزار و  800تومان هستیم که سبب کاهش
هزار تومانی قیمت این محصول روی هر کیلوگرم تخم
مرغ شده است .وی تصریح کرد :همچنین برای تنظیم
بازار قیمت گوشت مرغ ،هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد با
قیمت  8900تومان توزیع می شود تا مصرف کنندگان با
قیمت های مناسب این محصول را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه روزانه نزدیک  150تن گوشت
گوسفندی گرم به بازار عرضه می شود ،اظهار داشت :اکنون
هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم (تازه) در میادین
میوه و تره بار و تعاونی های مصرف  37هزار و  500تومان،
گوشت تفکیکی بین  48تا  49هزار تومان است.
وی افزود :هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد  29هزار
تومان به شکل نامحدود عرضه می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :برای
سهولت دسترسی شهروندان ،توزیع گوشت قرمز ،گوشت
مرغ و تخم مرغ برای رفاه حال شهروندان در سازمان
میادین میوه وتره بار ،ماشین های سیار در سطح میادین
و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور به شکل سهمیه
ای انجام می شود .ورناصری اظهار داشت :تولیدکنندگان
صنعت طیور می توانند نهاده های مورد نیاز خود شامل
ذرت و کنجاله سویا را بدون محدودیت از ادارات کل
پشتیبانی امور دام استان ها خریداری و تامین کنند .وی
اضافه کرد :تاکنون چندین محموله حمل نهاده های طیور
در بندر امام (ره) ترخیص شده و تعدادی کشتی در راه
است و هیچ کمبودی در تامین ذرت ،کنجاله سویا و جو
نداریم .به گفته وی ،تاکنون بیش از  2میلیون تن نهاده
طیور در استان ها توزیع شده که با قیمت های مصوب هر
کیلوگرم ذرت یک هزار و  150تومان ،کنجاله سویا  2هزار
و  200تومان و جو یک هزار و  180تومان است.
وی بر این باور است که ورود و حضور شرکت
پشتیبانی امور دام در کنار بخش خصوصی ،تثبیت قیمت
کنجاله سویا و ذرت را منجر می شود و نگرانی در این
خصوص نداریم .گزارش میدانی از بازار مصرف نشان می
دهد قیمت هر شانه  2کیلوگرمی تخم مرغ در بازار بیش
از  24هزار تومان ،گوشت مرغ بین  12تا  12هزار و 800
تومان ،گوساله با قلوه گاه  69هزار تومان ،گوسفندی با قلوه
گاه  68هزار و  500تومان ،زبان گوساله  55هزار تومان،
یک دست دل و جگر  67هزار تومان و کله و پاچه 100
هزار تومان عرضه می شود.

