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نایب  رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه گفته اســت: یارانه 45 هزار 
و 500 تومانی در ســال آینده بدون 
افزایش به مردم پرداخت خواهد شد. 
 این گفته آب پاکی را روی دست 
کســانی که دل به افزایــش یارانه ها 
بســته بودند ریخت تا روشــن شود 
ماهیــت شــعارهای تبلیغاتــی در 
زمــان انتخابات ریاســت جمهوری 
بــا واقعیــت اقتصــادی و امکانات 
موجــود فرســنگ ها فاصلــه دارد. 
این چنین اســت که در یازدهمین 
ســال پرداخت یارانه، یارانه 45 هزار 
و 500 تومانــی همچنــان در کنار 
یارانه معیشــتی به مــردم پرداخت 
می شــود. نکته اینجاست که معاون 
اقتصادی رئیس جمهور وعده یارانه 
یک میلیونی و بســیاری از مقامات 
دولت سیزدهم وعده رسیدن یارانه به 
800 هزار تومان را داده بودند اما حاال 
به نظر می رسد چنین طرحی منتفی 
اســت خصوصا که تاکید نایب رئیس 
اصولگرای کمیسیون برنامه و بودجه 
نشان می دهد دولت پرداخت یارانه 
کاالیی را در دستور کار داشته است. 

 در ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری تمامی کاندیداهای 
حاضــر شــعارهایی را در خصوص 
افزایش یارانه مطرح کردند. ســید 
ابراهیم رئیســی نیز وعــده افزایش 
یارانه دهک های پاییــن درآمدی را 
مطرح کرد و حتــی نزدیکان دولت 
مستقر وعده دادند این مهم از آذرماه 
محقق خواهد شــد. حــاال مجلس 
شورای اسالمی در شرایطی در حال 
بررسی بودجه سال آینده است که از 
ترس تبعات تورمی حذف ارز 4200 
تومانی، حاضر نیست پیشنهاد دولت 
را بپذیرد. نکته اینجاســت که حذف 

ارز 4200 تومانی دو سویه دارد، یکی 
باال رفتن میــزان یارانه ها و دیگری 
افزایش شــدید تورم بــرای تمامی 
دهک های درآمدی امــا در جریان 
انتخابــات ریاســت جمهوری وعده 
هایی داه می شود که گویا بدون هیچ 
پیش نیــازی و بــدون تحمیل هیچ 
تورمی بــر اقتصاد، امــکان افزایش 
یارانه ها، بهبود وضعیت، ایجاد شغل، 

ساخت مسکن و ... وجود دارد.
آنچه سبب شده اســت زودتر از 
هنگام شعار ماندن وعده های اعالمی 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
اثبات شود، بی تردید فضای اقتصادی 
کشور اســت ، تحریم نفتی و و نبود 
امکان ورود پول به کشــور که نشان 
می دهد وعده های آن چنانی امکان 

جامه عمل پوشیدن را ندارند. 

 پای یارانه از چه زمانی به انتخابات 
باز شد؟

ســال 1389 بــود کــه محمود 
احمدی نژاد پــای یارانه را بــه ادبیات 
سیاسی ایران باز کرد. آنجا بود که وعده 
دارد با هدف رقابتی شدن اقتصاد ایران، 
قیمت حامل های انرژی را باال می برد و 
مابه التفاوتی را به مردم پرداخت می کند 
به مبلغ 45 هزار و 500 تومان. طبق قرار 
اولیه، این یارانه مقرر بود در پنج سال به 
مردم ایران پرداخت شود اما متاسفانه 
حاال یازدهمین شمع تولید خود را فوت 
کرده است و همچنان در اتظار افزایش 
اســت. آنها که بر آتش افزایش یارانه ها 
می دمند اتفاقا سیاستگذارانی هستند 
که با وعده افزایش یارانه، در صدند رای 

مردم را در سبد خود بریزند . 
داســتان تلخ یارانه ها امــا هنوز در 

اقتصاد ایران به پایان نرســیده است. 
پس از آبان تلخ ســال 1398 و افزایش 
قابل توجه قیمت بنزین، یارانه جدیدی 
موسوم به یارانه معیشــتی به شصت 
میلیون نفر از مردم ایران پرداخت شد 

که پرداخت آن هنوز ادامه دارد . 
یارانه ارزی از کجا آمد؟ 

 وقتی ترامپ از برجام خارج شــد 
و تحریم نفتی ایران را بــه مرحله اجرا 
گذاشت، پیش بینی رسیدن روزهای 
سخت تر امری عادی بود. اینجا بود که 
دولت وقت با هدف پیشگیری از ایجاد 
التهاب در بازار ارز، ارز واردات کاالهای 
را 4200 تومان اعالم کــرد و به تدریج 
فهرســت اقالمی که ارز 4200 تومانی 
می گرفــت را کم کرد تــا اینکه تنها 5 
قلم کاالی واسطه ای شامل نهاده های 
دامی و دارو و گندم در فهرست دریافت 

کننــدگان ارز 4200 تومانی ماندند. 
دولت ســیزدهم البته خیز برداشت تا 
بلکه بتواند دست خود را از زیر سنگ ارز 
4200 تومانی دربیاورد اما هر بار به در 

بسته مجلس خورد. 
هر چند مقامات دولتی معتقدند که 
اصال نیازی به دریافت مجوز از مجلس 
نیست اما به نظر می رسد عوقب اجرای 
این طرح این نکته را برایشــان مسلم 
ساخته است که باید همراهی را در این 

مسیر سخت بیابند. 
 آب پاکی روی دست مشتاقان 

افزایش یارانه 
 در چنیــن شــرایطی اســت که 
کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سال 
آینده به این پیش بینی صورت گرفته 
مبنی بر حــذف ارز 4200 تومانی در 
بودجه 1401 رای منفی داده است. نائب 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این 
خصوص گفته است: کمیسیون تلفیق 
بودجه با حذف ارز ترجیحی مخالفت 
کرده است و این مصوبه کمیسیون باید 

در صحن علنی پارلمان بررسی شود.
محمدرضــا میرتاج الدینی با بیان 
اینکه دولــت در بودجه ســال 1401 
پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داده بود، 
گفت: با بررسی های که در کمیسیون 
انجام شد با این موضوع مخالفت شد و 
برای واردات کاالهای اساسی در سال 
آینده کمیســیون تلفیــق 9 میلیارد 

مصوب کرد.
وی با بیان اینکه نظــر دولت دادن 
یارانه کاالیی پس از حــذف ارز 4200 
تومانی به مردم بود، افزود: پیشنهادی 
که دولت ارائــه کرده بود ایــن بود که 
یارانه قبلی 45 هزار تومانی و معیشتی 
محفوظ بمانــد و یارانــه  کاالیی پس 
از حذف ارز ترجیحی بــه دهک های 

مختلف پرداخت شود.
نماینده تبریز در مجلــس با اعالم 
اینکه یارانه 45 هــزار پانصد تومانی در 

ســال آینده بدون افزایــش پرداخت 
خواهد شــد، ادامه داد: یارانه معیشتی 
نیز همچون گذشته به خانوارهای که 
دریافت می کردند پرداخت خواهد شد.

عضو کمیســیون تلفیــق بودجه 
سال 1401 مجلس با بیان اینکه باید 
در صحن علنی نیز دربــاره حذف ارز 
ترجیحی تصمیم گیری شود، عنوان 
کرد: در کمیســیون تلفیق بودجه با 
حــذف ارز ترجیحی مخالفت شــده 
است البته مصوبات کمیسیون باید در 
صحن علنی پارلمان به رای نمایندگان 

گذاشته شود.
آنچه مسلم است اینکه بحران های 
اقتصادی در دو دهه اخیر ســبب شده 
است ســهم شــعارهای اقتصادی در 
انتخابات ایران افزایش یابد. این مساله 
هر چند در ســطح ملی، در انتخابات 
ریاست جمهوری نمود دارد اما در جریان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و حتی 
شــورای شــهر و ... نیز پای شعارهای 
اقتصادی به میان می آیــد . با توجه به 
عملی نبــودن بســیاری از برنامه ها و 
عواقب منفی تحقق این شعارها، زمان 

عبور از این دوران فرا رسیده است . 
 بسیاری از کسانی که پیگیر تحقق 
شعارهای دولت سیزدهم در این راستا 
بودند، حاال این نکته را مطرح می کنند 
که آیا تحمیل تورم عمومی در شرایطی 
که نرخ تورم باالتر از 40 درصد اســت 
می تواند راهگشایی برای ترمیم قدرت 
خرید جامعه ایران باشــد؟ پاسخ این 

پرسش البته منفی است. 

از وعده یارانه میلیونی تا ثابت ماندن مبلغ 45 هزار و 500 تومان

 شعارهای انتخاباتی که اعتبارزدایی کردند!
نایب رئیس کمیسیون 

برنامه و بودجه: با 
بررسی هایی که در 

کمیسیون انجام شد با 
حذف ارز ترجیحی مخالفت 
شد و برای واردات کاالهای 

اساسی در سال آینده 
کمیسیون تلفیق 9 میلیارد 
مصوب کرد؛ در نتیجه مبلغ 

یارانه در سال آتی ثابت 
می ماند

خبر

تحلیلگر موسسه کپلر با بیان اینکه احتماال 
خرید چین از نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز 
برسد، گفت: هند و ژاپن از تمایل خود برای خرید 

نفت ایران خبر دادند.
همایون فلکشاهی در گفت وگو با ایلنا افزود: 
قبل از بازگشت تحریم های آمریکا در زمان دولت 
ترامپ، صادرات نفت به چین به میانگین روزانه 
۶۷0 بشکه رسیده بود که برآورد ما در حال حاضر  
590 هزار بشکه است. به نظر ما چین به واردات 
نفت ایرانی ادامه خواهد داد و همچنین افزایش 
قابل توجه خواهد داشــت، مخصوصــاً با روابط 
حسنه ای که میان دو کشور در 2-3 سال اخیر از 
نظر اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است، شاید به 

نزدیک 1 میلیون بشکه در روز هم برسد.
وی افزود: کشورهای آسیایی مانند هند و ژاپن 
از تمایل خود برای خرید نفــت ایران خبر دادند. 
به ویژه نزدیــک بودن جغرافیایی ایــران به بازار 
هند برای شرکت های هندی مفید است، چون 
محموله های نفتی ایران در زمان 3-4 روز می تواند 
به بنادر هندی برســند و هزینه حمل و نقل نیز 
نسبتا پایین تر است. اما سرد شدن روابط سیاسی با 

کره جنوبی و اروپا می تواند به بازگرفتن سهم ایران از 
بازارهای این کشورها لطمه بزند و ایران به سختی به 
سهم قبلی دسترسی پیدا کند. اما در نهایت تصمیم 
وارد کردن نفت از ایران یک تصمیم اقتصادی است 
و اگر شرکت ملی نفت روی این موضوع تمرکز کند، 

می تواند به میزان سهم قبلی خود نائل شود. 
وی درباره سناریوهای بازار نفت در پی توافق 
ایران در مذاکرات هسته ای اظهار داشت: سناریو 
اصلی که در پی توافق و لغــو تحریم های ثانویه 
امریکا واقعیــت پیدا خواهد کرد این اســت که 
ایران بتواند نفت تولیدی خود را به طور آزاد صادر 
کند. در حال حاضر، مشتریان بالقوه نفت ایران و 
شرکت های نفتی جهان به دلیل ترس از تحریم 
امریکا نمی توانند ریسک بزرگ خرید مستقیم از 

شرکت ملی نفت ایران را قبول کنند. 
توافق هسته ای و تقاضای ایران و امریکا

وی افزود: البته مشکل اساسی دیگر این است 
که هر دو دولت آمریکا و ایران خواسته های کامال 
متقابل با یکدیگر دارند. به عنوان مثال ایران تاکید 
دارد که در توافق جدید؛ آمریکا دیگر نتواند از آن 
به مانند زمانی که ترامپ در راس کار بوده اســت 

بار دیگر خارج شود. همچنین، طرف آمریکایی 
قصد دارد ایران از استفاده موشک های بالیستیک 
خــودداری کنــد. در نتیجه، ایــن موضوعات 
دســت یابی به یک توافق مشــترک را دشوارتر 
می سازد چون میزان ایران ستیزی در واشنگتن 
بسیار زیاد و شانس اینکه کنگره آمریکا این توافق 
را به مانند یک توافق بین المللی قبول کند بسیار 
ضعیف است. تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر 
گفت: سناریوی دیگر عبارت از این است که ایران 
و آمریکا نتوانند به یک توافق کامل دسترسی پیدا 
کنند به طوری که آمریکا سقف معینی از صادرات 
نفت ایران معادل مثال یک  میلیون بشکه در روز را 

قبول کند.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته مثبتی که ایران 
می تواند از آن در مذاکرات هســته ای اســتفاده 
کند عبارت از کمبود مازاد تولید در جهان و روند 
صعودی قیمت نفت است. در سال جاری میالدی 
تقاضای جهانی حدود 3 تا 4 میلیون بشــکه در 
روز افزایش می یابد، اما مازاد تولید در کشورهای 
اوپک پالس و دیگر سایر کشورهای تولیدکننده 

نفت پاسخگوی این میزان نخواهد بود.

 باالرفتن قیمت نفت
 به ضرر اقتصاد آمریکا است

فلکشاهی ادامه داد: باالرفتن قیمت نفت به ضرر 
اقتصاد آمریکا است، بنابراین دولت بایدن دنبال 
کاهش قیمت است تا عملکرد مثبت دولت خود 
را در زمینه اقتصاد تضمین کند و شانس برد را در 
انتخابات آتی افزایش دهد.وی اعالم کرد: بر اساس 
برآورد شرکت کپلر مازاد تولید در کشورهای عضو 
اوپک پالس فقط 2.9 میلیون بشکه در روز است و 
کشورهای آمریکا 1 میلیون و نروژ و گویانا به ترتیب 
می توانند 200 هزار بشکه در روز افزایش تولید، تا 
آخر سال میالدی جاری، داشته باشند و ایران نیز 
می تواند به بازار جهانی حدود 1.5 میلیون بشکه در 
روز عرضه کند. چون از زمان شیوع ویروس کرونا 

ســرمایه گذاری الزم برای حفظ ظرفیت تولید 
جهانی انجام نشده و از طرفی نیاز جامعه جهانی به 
تولید بیشتر نفت بیشتر می شود، به طور قطع برای 
سال های آتی، مشکالت عدیده ای از جمله افزایش 
قیمت نفت خواهیم داشت، به همین جهت بازار 

جهان لزوما به نفت ایران نیاز پیدا خواهد کرد. 
قیمت نفت کاهش می یابد

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: مسلما 
برگشت ایران به بازار نفت باعث پایین آمدن قیمت 
آن می شود، اما این فشار احتماال محدود به 10 تا 
15 درصدخواهد بود یعنی قیمت نفت معادل 8 تا 
12 دالر کاهش پیدا خواهد کرد به طوری که رونق 
اقتصاد باعث افزایش تقاضای نفت شده و افزایش 

قیمت را به دنبال خواهد داشت.

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر:

چینروزانهنیممیلیونبشکهنفتازایرانمیخرد

باران زرین قلم 

خبر اقتصادی

چقدراسکناسوسکهداریم؟
ایسنا- در حال حاضر تقریبــا 84 هزار و ۶30 
میلیارد تومان اسکناس و ســکه رایج بین مردم و 

شبکه بانکی در حال گردش است.
تازه ترین آمار بانک مرکزی از جریان اسکناس 
و سکه های رایج نشــان می دهد که تا پایان آبانماه 
سالجاری، 84 هزار و ۶30 میلیارد تومان اسکناس 
و مســکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس 
با مدت مشابه ســال قبل 1۶.3 درصد رشد دارد و 
نسبت به پایان سال گذشته نیز 3.8 درصد افزایش 

یافته است.
از 84 هزار و ۶30 میلیارد اسکناس و مسکوک 
موجود شبکه بانکی ۷3 هزار و 8۶0 میلیارد تومان در 
دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل 1۷.1 درصد رشد داشته و 
نسبت به پایان سال گذشته با 0.5 درصد افزایش 

مواجه شده است.
بر این اساس، معادل 9340 میلیارد تومان نیز از 
اسکناس و سکه های موجود در بانک ها قرار دارد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۷.3 درصد افزایش 
داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته نیز معادل 

38.2 درصد افزایش یافته است.
    

لوکسخانههزار۱۲شناسایی
برایاخذمالیات

خبرانالیــن- 
معــاون ســازمان 
امــور مالیاتــی از 
شناســایی 12 هزار 
واحد مسکونی گران 
قیمت در راســتای 

اخذ مالیات از خانه های با ارزش بیش از 10 میلیارد 
تومان خبر داد.محمد مسیحی گفت: از سال 1398، 
1399 و 10 ماهه امسال درآمدهای مالیاتی بیش 
از 100 درصد تحقق داشته است که امیدواریم این 

روند تا پایان امسال ادامه داشته باشد.  
وی درباره مالیات خانه های خالی گفت: در سری 
اول برای 3000 واحد مسکونی خالی برگ تشخیص 
مالیات صادر شده و همچنین اطالعات سری دوم 
از وزارت راه و شهرســازی دریافت شده و در حال 
پاالیش است. برای 2۷2 هزار نفر مالیات 5۷0 هزار 
خودرو محاسبه و آن دریافت کردند و تا پایان بهمن 

مهلت دارند مالیات آن را بپردازند.
    

افزایشقیمتجوجه
درسایهنبودنظارت

ایسنا- دبیر کانــون مرغداران گوشتی کشور 
گفت: قیمت مصوب جوجه یکروزه ۶000 تومان 
تعیین شده است ولی در حال حاضر جوجه با قیمت 
9 تا 11 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود و 

هیچ نظارتی هم بر آن نیست.
پرویــز فروغی در پاســخ به این ســوال که در 
حال حاضــر قیمت جوجه یکروزه چقدر اســت؟ 
گفت:جوجه یکروزه در بازار با قیمت 9 تا 11 هزار 
تومان خرید و فروش می شــود و این در حالیست 

قیمت مصوب آن ۶000 تومان تعیین شده است.
    

بهنسبتاصنافاتاقهشدار
تعطیلیکروناییدرشبعید

اتاق اصناف ایران طی اطالعیــه ای از کاهش 
ســطح میزان رعایت پروتکل ها در کسب وکارها 
به زیر 50 درصد خبر داده که نانوایی ها، تاالرهای 
پذیرایی، رســتوران ها و پاســاژهای مســقف در 
وضعیت نامساعدتری قرار دارند و هشدار داده که 
در صورت ادامه این شرایط، دولت مجبور به اعمال 
محدودیت های شدید برای فعاالن اقتصادی در این 
ایام مهم خواهد شد.در این اطالعیه ای با اشاره به آغاز 
موج ششم کرونا، سرعت ابتال و پر شدن بیمارستان ها 
از بیمــاران کرونایی، تاکید شــده درحالی که در 
ابتدا تصور می شد ســویه جدید اومکیرون عالئم 
خفیفی دارد و به بســتری یا مرگ نمی انجامد، اما 
آمارهای اخیر در کشورهای مختلف از جمله ایران 
نشــان می دهد این تصور نادرست است و جهان با 
افزایش موارد بستری مبتالیان اومیکرون و افزایش 

مرگ ومیرها مواجه است.
    

زعفرانکیلویی
۲۲تا۳۸میلیونتومانقیمتخورد

باشــگاه خبرنگاران جوان- نایب رئیس 
شــورای ملی زعفران از ثبات قیمت طالی سرخ 

نسبت به یک ماه اخیر در بازار خبر داد.
میری گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو 
زعفران 22 میلیون تومان و حداکثر آن 38 میلیون 
تومان است که نسبت به یک ماه اخیر تغییری نداشته 
است.به گفته نایب رئیس شــورای ملی زعفران، با 
افزایش صادرات زعفــران همراه با اتمام تعطیالت 
اروپا و چین پیش بینی می شــود کــه قیمت این 

محصول نوساناتی داشته باشد.

بازار خــودرو اماده ورود 50 هزار دســتگاه 
خودروی وارداتی، پس از ســه سال ممنوعیت 

واردات در کشور می شود. 
 امیرحســین کاکایی، کارشــناس صنعت 
خودرو، در پاســخ به این پرســش که واردات 
50 هزار دســتگاه خودرو چه تاثیری بر شرایط 
اقتصادی خواهد گذاشت؛ به قرن نو گفت: درآمد 

واردات خودرو برای دولت بسیار مهم است. در 
حال حاضر پیش بینی شده است که منابع ارزی 
به صورت محدود آزادسازی شوند و بی تردید اگر 
تمام منابع ارزی آزاد شود واردات خودرو نیز آزاد 
خواهد شد .کاکایی به اهمیت مساله ورود 50 هزار 
دستگاه خودرو اشاره کرد و ادامه داد: این تعداد 
خودرو برای بازار ایران اصال کم نیســت. باید در 

نظر داشت در سال هایی که واردات خودرو کامال 
آزاد بود نیز بیش از۷0 هزار دستگاه خودرو وارد 

کشور نشده است.
وی گفت: خودروهای خارجی در بازار ایران 
بسیار گران هستند و بی تردید با ورود پنجاه هزار 

دستگاه خودرو قیمت ها تعدیل خواهد شد. 
کاکایی در ادامه افزود: زمانی که اوضاع ارزی 

کشور خوب شود و مذاکرات وین به نتیجه برسد، 
وضعیت تولیدهای مبتنــی بر مونتاژ نیز بهبود 
خواهد یافت. 28 خودروساز ایران تقریبا تماما 
مونتاژ کار هستند و در سه سال گذشته فعالیت 
آنها متوقف شده است اما با حل مشکل قیمت 
این خودروها به واســطه افزایش عرضه کاهش 

می یابد. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید دید که چقدر 
فرضیاتی که منجر شده است واردات 50 هزار 
دستگاه خودرو در دستور کار قرار بگیرد در سال 
1401 محقق خواهد شد؛ گفت: اگر این فرضیات 
محقق نشــود و منابع ارزی آزاد نشود خبری از 
واردات خودرو نخواهد بود چراکه خیلی از افراد 

از االن به استقبال خودروهای وارداتی می روند و 
کالهبرداری های کالنی رخ می دهد و مردم باید 
مراقب این موضوع باشند و اگر می خواهند پیش 
خریدی کنند از طریق مراجع رسمی این موضوع 
را پیگیری کنند و مجوز واحدهای فروش را مورد 
بررسی قرار دهند . باید در نظر داشت به هر دلیلی 

ممکن است واردات خودرو رخ ندهد.
کاکایی در آخر در خصــوص وضعیت بازار 
خودرو در شــرایط فعلی گفت: در حال حاضر 
خرید و فروش به شــدت در بازار خودرو کاهش 
یافته اســت و رکود کامل در بازار حاکم است و 
متقاضیان منتظر نتایج مذاکرات و رویدادهای 

مثبت هستند.

کارشناس صنعت خودرو:

خودرویدستگاههزار50واردات
خارجیقیمتهاراتعدیلمیکند


