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حقوق سربازان در سال آینده 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود

به گفته یک عضو 
هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی حقوق 
سربازان در سال آینده 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان خواهد شد. به گزارش توسعه ایرانی، محسن 
دهنوی در حساب توئیترش درباره مصوبات دیروز  
کمســیون تلفیق سال۱۴۰۰ نوشــت: در جلسه 
پرچالش کمیسیون تلفیق تصویب کردیم حقوق و 
مزایای سربازان در سال آینده معادل ۷۵درصد یک 
پایور )همان چیزی که در قانون پیش بینی شده( و 
چند برابر امسال شود. حق سرباز را باید بدون منت 

به او بدهیم و سپاسگزارش باشیم. 
    

افزایش ۳۵ درصدی قیمت 
غذای رستوران ها

ایلنا- رییس اتحادیه رستوران داران تهران اظهار 
داشت: نسبت به زمانی که شیوع کرونا در اوج بود و 
رستوران ها نیز باز بودند، تقاضا کمی بهتر شده ولی در 
مجموع رستوران ها وضعیت خوبی ندارند. در زمان 
اوج کرونا حدود ۵۰ تــا 6۰ درصد کاهش تقاضا به 
وجود آمد که االن نسبت به آن زمان ۱۰ تا ۱۵ درصد 
بهبود پیدا کرده و افزایش یافته است. سید علی اصغر 
میرابراهیمی در مورد وضعیت رســتوران ها بعد از 
کاهش آمار تلفات کرونا اظهار کرد: اعتماد مردم به 
رســتوران ها کاهش پیدا کرده، گرانی اجناس نیز 
مزید بر علت شده است. مشکالت عدیده ای در صنف 
رســتوران داران وجود دارد از جمله تهیه اجناس، 

حقوق کارگران و بیمه. 
    

رئیس جدید سازمان 
خصوصی سازی منصوب شد

توسعه ایرانی- 
وزیــر اقتصــاد طی 
حســنعلی  حکمی، 
قنبری ممان را به سمت 
معاون وزیر و رئیس کل 
ســازمان خصوصی ســازی منصوب کرد. فرهاد 
دژپســند در این حکم بر اولویت های برنامه ای از 
جمله دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شفاف 
ســازی و ارتقای نظام ارزش گــذاری دارایی های 
مشمول واگذاری، ساختار دهی مجدد و تفکیک 
وظایف حاکمیتی شرکت ها به منظور آماده سازی 
واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری 
در ترتیبات حقوقی و قرار دادی واگذاری ها و استفاده 
از روش های علمی و نویــن در طراحی روش های 

جدید و ترکیبی واگذاری ها تاکید کرده است.
    

محدودیت سفر به لندن به علت 
شیوع کرونا تا پایان بهمن تمدید شد

ایرنا- رئیس ســازمان هواپیمایــی از تمدید 
محدودیت ســفر به لندن تا پایان بهمن ماه خبر 
داد و گفت: همچنان نه مسافری از مبدا انگلیس را 
می پذیریم و نه امکان سفر از ایران به انگلیس وجود 
دارد. »تورج دهقانی زنگنــه« افزود: تا پایان بهمن 
ماه امسال محدودیت سفر به لندن به دلیل وجود 

کرونای انگلیسی ادامه خواهد داشت.
    

مرغداران بار دیگر خواستار 
افزایش قیمت مصوب مرغ شدند

ایلنــا- کانــون 
سراســری مرغداران 
گوشتی در نامه ای به 
دبیر کارگروه ســتاد 
تنظیم بازار و معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشــاورزی خواستار اصالح 
قیمت مصوب مرغ با توجه به افزایش نرخ مصوب 
مؤلفه های تولید شــد.  کانون سراسری مرغداران 
گوشتی در نامه ای به دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار 
و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خواستار 
اصالح قیمت مصوب مرغ بــا توجه به افزایش نرخ 
مصوب مؤلفه های تولید شد. در این نامه آمده است: 
با عنایت به افزایش قیمت مؤلفه های تولید مرغ در 
ستاد تنظیم بازار کشور و افزایش قیمت ذرت از ۱۵ 
هزار ریال به ۱۷ هزار ریال و سویا از ۲۷ هزار ریال به 
۳۳ هزار ریال و جوجه از ۲۸ هزار ریال به ۴۲ هزار ریال 
و افزایش هزینه های حمل و سایر هزینه های تولیدی 
و اثر مســتقیم این تغییرات قیمتی بر قیمت تمام 
شده هر کیلوگرم مرغ زنده و گرم، استدعا می شود 
به منظور جلوگیری از بروز بحــران مجدد در بازار 
تولید و مصرف و استمرار و پایداری تولید و اشتغال با 
ایجاد رغبت و انگیزه در بین مرغداران ترتیبی اتخاد 
فرمایید تا به قید فوریت نسبت به طرح و تصویب 
قیمت جدید مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور اقدامات 

الزم را مبذول فرمایند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

مبلغ یارانــه نقــدی خانوارها 
دو برابر می شــود. ایــن تازه ترین 
تصمیم کمیســیون تلفیق مجلس 
است که حواشــی زیادی به دنبال 
داشته اســت. تصمیمی که موجب 
می شــود بار هزینه ای سنگینی به 
بودجه کشــور تحمیل شود آن هم 
درست در شــرایطی که پیش بینی 
شده است دولت در ســال آینده با 
کســری بودجه ای به بزرگی ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان مواجه می شود. 
در این شــرایط دولت برای تامین 
هزینه های ســنگینی مانند یارانه 
نقدی ناچار به چاپ پول و تحمیل 
تورم ســنگین تر به عمــوم مردم 
خواهد شــد و در واقع مبلغ یارانه 
را با رقم درشت تری از جیب عموم 
شهروندان برداشــت خواهد کرد. 
چنانکه در حال حاضر ارزش یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی سقوط 
قابل مالحظه ای داشته است. با این 
اوصاف اما گویــا مجلس و دولت که 
تا پیش از این به طبل زیانبار بودن 
توزیع پول نقد در جامعه می کوبیدند 
حاال با نزدیک شــدن به انتخابات 
ریاســت جمهوری بــرای توزیــع 
غیراصولی یارانــه در جامعه گوی 

سبقت را از دست هم می ربایند!

 جزئیات افزایش مبلغ 
انواع یارانه

کمیسیون تلفیق مجلس سهم 
یارانه مــردم از منابــع هدفمندی 
یارانه ها را برای ســال آینده ۲ برابر 
کرد. بر اساس تصمیم جدید مجلس 
همچنین بنا شده است که مجلس 
یارانه نقدی و معیشــتی را ادغام و 
با اضافه کردن برخــی منابع دیگر، 

یارانه جدیدی به مردم بدهد.
مجلس برای این طرح ۱۴۰ هزار 
میلیــارد تومان منابــع پیش بینی 
کرده است که بخشی از آن را از محل 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی تامین 
می کند. این در حالی است که دولت 
در الیحه بودجه سال آینده کل رقم 
یارانه به مردم را ۷۳.۸ هزار میلیارد 

تومان پیش بینی کرده بود.
جزئیات منتشــر شــده از این 
مصوبه نشــان می دهد که نزدیک 
به ۲۰ میلیون نفر از مردم که صرفا 
یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
را دریافت می کننــد، میزان یارانه 
دریافتی شان ســال آینده ۲ برابر 
خواهد شــد و به ۹۱ هــزار تومان 
در ماه می رســد. این افراد از سایر 
یارانه هــای حمایتی نظیــر یارانه 
معیشــتی و یارانه کرونا برخوردار 
نیســتند. در مجموع شمار کسانی 
که یارانه  نقدی را دریافت می کنند، 

 حــدود ۷۸ میلیون نفر هســتند.
همچنیــن ۵۸ میلیــون نفری که 
یارانه نقــدی و معیشــتی بنزین 
دریافــت می کنند ســال آینده، با 
ادغام این دو یارانــه  در مجموع هر 
نفر ۱۳6 هزار تومــان در ماه یارانه 

دریافت خواهد کرد.
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از 
منابع ناشــی از هدفمندی یارانه ها 
که قرار اســت به مــردم اختصاص 
یابد، بین ۱۰ میلیون نفری که تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی و 
بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد 
که البته شــیوه نقدی یا غیرنقدی 
بودن آن مشخص نیست. در صورتی 
که دولت تصمیم بگیرد این رقم را به 
یارانه نقدی این افــراد اضافه کند، 
رقم یارانه دریافتی آنها از ۱۳6 هزار 
تومان به ۲۲۰ هــزار تومان در ماه 

افزایش خواهد داشت. 
در نهایت اینکــه دولت موظف 
اســت از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه رقــم ۱۲6.۵ هــزار میلیارد 
تومان را به صــورت نقدی به مردم 
بپردازد و مابقی آن را به صالحدید 
خود یا به صورت نقدی و یا کاالیی 

بین یارانه بگیران توزیع کند. 
قالیباف: دالر 4200 تومانی را 

به مردم می دهیم!
توزیع این حجم یارانه نقدی بین 

مردم موضوعی است که سال هاست 
کارشناســان اقتصاد نسبت به آن 
نقدهای تنــد و تیز داشــته اند اما 
دولت و مجلس بی توجه به نظرات 
کارشناســی نه تنها این مســاله را 
مدیریت نکرده اند کــه حاال حجم 
یارانه نقدی مــردم به انــدازه ای 
رســیده اســت که تقریبا معادل 

درآمد مالیاتی کشور است. 
ایــن در حالی اســت که پیش 
از این هــم دولت حســن روحانی 
توزیــع یارانــه نقــدی را مصیبت 
اعظم توصیف کــرده و آن را کاری 
غیرکارشناسی دانســته بود و هم 

مجلس دولت را زیر فشــار 
گذاشــته بود کــه تعداد 
یارانه بگیران را کاهش دهد 

اما حاال گویا با داغ شدن تنور 
انتخابــات طیف های سیاســی 

تالش می کنند که یارانه نقدی را 
دستاویز جمع کردن آرا سیاسی 

قرار دهنــد و هم دولت و هم 
مجلس بــرای توزیــع انواع 
یارانه نقدی از همدیگر گوی 

سبقت را ربوده اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس درباره توزیــع یارانه 
نقــدی، موضوع توزیــع ارز 
۴۲۰۰ را توجیه قــرار داده و 
گفته اســت که »مابه التفاوت 

ارز بین ۷۰۰ تــا ۸۰۰ هزار میلیارد 
تومان است که باید به جیب مردم 
رفتــه و مشــکالت آن را حل کند 
و مجلــس حتماً ایــن کار را انجام 
می دهد. مــا در مجلــس توجه به 
سالمت، معیشت، محرومیت زدایی 
و تولید و اشــتغال را در دستور کار 

قرار داده ایم.«
این در حالی است که هم توزیع 
ارز ۴۲۰۰ تومان از نگاه کارشناسی 
فسادآور تلقی می شود و هم توزیع 
یارانه نقــدی بین قشــر بزرگی از 
مردمرفتاری غیراصولی در اقتصاد 

به شمار می آید.
چرا پرداخت یارانه بیشتر 

اشتباه است؟
اما منابــع ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
حاال مجلس مدعی است به عنوان 
یارانه به مــردم اختصاص می دهد 
از کجا تامین می شــود؟ بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
این منابع با خلق پول و تحمیل تورم 
از جیب دیگر مردم خارج می شود. 

مرکز پژوهش هــای مجلس در 
گزارشی اعالم کرد که  درآمد نفتی 
کشــور در شــش ماه نخست سال 
۹۹ حــدود ۷۰۰ میلیون دالر بوده 
است و در این مدت دولت ۴ میلیارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساســی پرداخته است 
که مابه التفــاوت آن از منابع بانک 
مرکزی برداشت شده است. در این 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
تاکید کرده اســت که این برداشت 
از منابــع بانک مرکــزی منجر به 
رشد ۱۵ درصدی پایه پولی کشور 

خواهد شد.
حاال در ایــن شــرایط دولت و 
مجلــس بــه جــای حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی قرار اســت آن را 
به عنوان یارانــه نقدی 
به مــردم پرداخت 

کنند. ایــن اتفاقات در شــرایطی 
رخ می دهــد که دولت با کســری 
سنگین بودجه مواجه است و همین 
مساله کارشناســان را نگران رشد 
افسارگســیخته تورم و سوق دادن 
اقتصاد به ســمت ونزوئالیی شدن، 

کرده است. 
فروش نفت به عنوان عمده ترین 
منبع درآمد کشور در شرایط تحریم 
سقوط قابل توجهی داشته است و به 
دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب 
و کارها و زیان ده شــدن آنها امکان 
تحقق درآمدهای مالیاتی نیز بسیار 
دشوار اســت و پیش بینی می شود 
که دولت بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه را در ســال 

۱۴۰۰ تجربه کند. 
با این وجود تحمیل هزینه های 
مختلف و انــواع یارانه بــه بودجه 
همچنان ادامه دارد. از آن ســمت 
با رشــد قابل توجه هزینه ها و تورم 
ناشــی از خلق پــول ارزش یارانه 
نقدی به شدت ریزش داشته است 
به گونه ای که یارانه نقدی ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومانی در حال حاضر کفاف 
خرید یک شانه تخم مرغ را می دهد 
و از این نظر کمکی بــه رفاه خانوار 

نخواهد داشت. 

چرا »دو برابر شدن مبلغ یارانه نقدی« خبر خوبی نیست؟

پولپاشیباطعمتورمسنگینتر
مصوبه یارانه ای مجلس 

نشان می دهد که نزدیک 
به 20 میلیون نفر از مردم 

که صرفا یارانه نقدی 
4۵ هزار و ۵00 تومانی را 

دریافت می کنند، میزان 
یارانه دریافتی شان سال 
آینده 2 برابر خواهد شد 
و به ۹۱ هزار تومان در ماه 

می رسد. این افراد از سایر 
یارانه های حمایتی نظیر 

یارانه معیشتی و یارانه کرونا 
برخوردار نیستند

خبر

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون 
آمریکا گفت: من نگران رقابت نفت شــیل با 
ایران نیستم. برای آنکه تولید نفت شل صرف 
کند باید قیمتش چیزی حدود 6۰ دالر باشد. 
با توجه به قیمت هــای کنونی و تخفیفی که 
ایران به خریداران می دهد نفت شیل قادر به 
رقابت نخواهد بود. مضافا که متحد بزرگش 
در کاخ سفید را از دست داده و بجایش کسی 
آمده که در اولین روز ریاستش طرح خط لوله 
کی استون را که بنابود نفت شیل کانادا را به 

امریکا بیاورد ملغی کرد.
رضا قریشــی در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به تفاوت بایدن با ترامــپ گفت: بزرگترین 
مزیت آقای بایدن برای ایران این اســت  که 
اوترامپ نیســت. اوال و مهمتر از همه، خطر 
یک درگیری نظامی از ســوی امریکا خیلی 
کمتر شده اســت. ثانیا ترس از تحریم های 
ثانویه )تحریم دولت و یا شرکت غیرامریکایی 
بدلیل تجارت کاالهای مورد تحریم امریکا( 
کاهش یافته، بخصوص برای آنها که حضور 
 محسوســی در بازارهــای امریــکا ندارند.

وی ادامه داد: اما انتظار بازگشت سریع امریکا 

به برجام را نداشته باشــید. ضربه تحریم ها، 
بخصوص تحریم های »فشارحداکثری« به 
مردم و اقتصاد ایران وارد می شــود. در حال 
حاضر ایران نمی تواند نفت بفروشد و کاالهای 
مورد نیازش را وارد کند و پول های بلوکه شده 

را آزاد کند و... پــس منطق حکم می کند که 
برای بازگشــت به برجام و رفع تحریم ها پا 
پیش بگذارد. منتظر ماندن بــرای پا پیش 
گذاشتن بایدن، باری از دوش مردم و اقتصاد 

ایران برنمی دارد.

قریشی تصریح کرد: البته فراموش نکنیم 
که اروپا برای بازگشت به برجام به آمریکا فشار 
خواهد آورد. چین و روسیه نیز مایل به این کار 
هستند و آن را بخشی از تنش زدایی در منطقه 
می دانند، بایدن چنــدان هم برای مانور آزاد 
نیست. برای اروپایی ها هم بازگشت به برجام 
»خوب« است اما مهمترین اولویت نیست. 
روابط حسنه با امریکا مهمتر است. مشخصا 
آنها بخاطر »ایران« با امریکا سرشاخ نخواهند 
شــد . مضافا فراموش نکنید البی اسراییل و 
عربســتان و نیوکان ها و اســلحه فروشان و 
نفتی ها و ..که هیچ یک عالقه ای به بازگشت 
بایدن به برجام ندارند که هیچ، سعی در عدم 

بازگشتش هم دارند.
وی در مورد احتمال بازگشــت ایران به 
بازارهایــی جهانی نفت گفــت: بازارجهانی 
نفت خام تابع مؤلفه های متعددی است. در 
حال حاضر تقاضا از عرضه بالقوه، عمدتا بعلت 
ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی 
پایین تر است. مشکل ایران رقابت با عربستان 
و روسیه در زمینه عرضه اســت. ایران نفت 
خود را با آن چنان تخفیفی می فروشــد که 
آن را برای خریدار جذاب کند. مضافا به طرق 
مختلف »ردپای« خود را می پوشاند و »چراغ 
خاموش«حرکت می کند. ایــن روند ادامه 

خواهد داشت.
این اســتاد اقتصادسیاسی اظهار داشت: 

مؤلفه مهم دیگر در کاهش تقاضای جهانی 
برای نفت خام )و هموندانش ذغال ســنگ 
و حتــی گاز طبیعــی( این حرکت بســوی 
انرژی های تجدیدپذیر و مهمتر، با بار کمتر 
گرمازایی است که مدتی اســت در سراسر 
جهان آغاز شده، نه تنها از طرف دولت ها بلکه 
شرکت های بازرگانی )منجمله اکسون و بی 
پی(. تالس عبث آقای ترامپ و همفکرانش 
در حزب جمهوریخواه امریکا راه بجایی نبرده 

و نخواهد برد. 
ایــن عامــل کاهــش در تقاضــای 
نفــت در بلندمــدت مهمتــر از ویــروس 
کروناســت. هم اکنون شــماری از دولت ها 
و شــرکت های صــادر کننده نفــت برنامه 
 دارند که در چند ســال آینده به درآمد نفت 

تکیه نکنند.
اســتاد دانشــگاه اســتاکتون آمریــکا 
خاطرنشان کرد: من نگران رقابت نفت شیل 
با ایران نیســتم. برای آنکه تولید نفت شل 
صرف کند باید قیمتش چیزی حدود 6۰ دالر 
باشد. با توجه به قیمت های کنونی و تخفیفی 
که ایران به خریداران می دهد نفت شیل قادر 
به رقابت نخواهد بود. مضافا که متحد بزرگش 
در کاخ سفید را از دست داده و بجایش کسی 
آمده که در اولین روز ریاستش طرح خط لوله 
کی استون را که بنابود نفت شیل کانادا را به 

امریکا بیاورد ملغی کرد.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون آمریکا : 

شیل قادر به رقابت با نفت ایران نیست


