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وزیر اقتصاد در جمع مدیران روابط عمومی 
زیر مجموعه های وزارت اقتصاد: 

روابط عمومی ها در خط مقدم 
تصویرسازی صحیح برای جامعه باشند

دکتر سید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در آستانه روز روابط عمومی و در گردهمایی 
مدیران ارتباطی وزارت اقتصــاد مهمترین کارکرد 
روابط عمومی ها را تصویرسازی درست برای جامعه 
دانست.   به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
دکتر خاندوزی در این همایش که با حضور معاونان 
این وزارتخانه، مدیــران روابط عمومی های بانک ها، 
بیمه ها، سازمان های تابعه، ادارات کل امور اقتصادی 
و دارایی اســتان ها و همکاران مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت اقتصاد در محل ساختمان 
مرکزی بانک مســکن برگزار شد، ضمن تبریک روز 
ارتباطات و روابط عمومی به مدیران و کارکنان روابط 
عمومی، گفت: ما غیر از خصومت خارجی و دشمنان 
و بدخواهان بیرونی و بیش از آن ها، در یک کشاکش 
با جریان هایی از ذی نفعان اقتصادی قرار داریم که با 
 تحول و تغییر در نظام منافع اقتصادی مخالف هستند.

وزیرامــور اقتصــادی و دارایــی افزود: بــه عبارت 
دیگر وضع موجود و ســهم بری هــای معوج و غلط 
فعلــی که موجب فربه شــدن برخــی جریان های 
اقتصادی شــده، مهمترین مطمح نظر آنان است و 
هر سیاســت، نگرش و نظارتی که در پی این باشد 
که نظام ســهم بری غلط موجود را تغییر دهد و آن 
را بــه نفــع اکثریت و منفعت عمومــی تغییر دهد 
 با ســیلی از فشارها و برچســب ها مواجه می شود.

وی با بیان اینکه مصادیق این برخورد منفعت طلبانه 
علیه تحوالت اقتصادی زیاد اســت، گفت: در حوزه 
مالیاتی اقلیتی هستند که باری از نظام اقتصادی کشور 
بر نمی دارند و اگر عادالنه پیش برویم باید بیش از این 
در نظام مالیاتی نقش داشته باشند و درنظام بانکی، 
 حوزه مناســبات گمرکی و ... این موارد وجود دارد.

دکتر خاندوزی با بیان اینکه مدیران ارتباطی هستند 
که می توانند در وضعیت فشــار رسانه ای، شرایط را 
برای افکارعمومی به درســتی تبییــن کنند، افزود: 
مدیــران ارتباطی و روابط عمومی در این شــرایط 
کمک کار اصلی مدیران عالی رتبه اقتصادی هستند 
و مدیران مذکور بدون بکار گرفتن ظرفیت ها و هنر 
همــکاران ارتباطی و روابط عمومــی درعرصه نبرد 
 اقتصــادی موفقیت چندانی کســب نخواهند کرد.

وزیــر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درخواســت 
من این اســت که مدیران ارتباطی و روابط عمومی 
و همکاران مــان در ایــن بخــش جایــگاه خود را 
بازخوانی کننــد. باید توانمندتریــن، باهوش ترین 
نیروهای ســازمان ها برای روابط عمومی ها انتخاب 
شــوند زیرا روابط عمومی ها و جایگاه های ارتباطی 
هســتند که در صف اول تبیین درست سیاست ها 
 و چشــم اندازهای آن بــرای مــردم قــرار دارنــد.

دکتــر خانــدوزی تاکید کــرد: اگــر بتوانیم این 
تصویرســازی را بــه خوبی در ذهن مردم ترســیم 
کنیــم بدون شــک جامعه فهیم و منصــف ایرانی 
همراهی بیشــتری با سیاســت هایی که در جهت 
منافع ملی و بلند مدت اجرا می شود، خواهد داشت. 
اصالحات یارانه ای کشور از جمله همین موارد است 
 که این روزها این سیاســتگذاری در حال اجراست.

وی با بیان اینکه نباید در حوزه ارتباطی و بخصوص 
اجرای سیاست های اقتصادی جای اصل و فرع تغییر 
کنــد، اظهار کرد: هر تحول اقتصادی با مشــکالت 
و چالش هایــی روبروســت اما باید مســیر را برای 
افکارعمومی به خوبی ترسیم کنیم و به مردم نشان 
 دهیم که سیاست ها در مسیر درست در حال اجراست.

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با بیــان اینکه باید 
شــبکه ای از کارشناســان بــرای تبیین درســت 
سیاســت های اقتصــادی ایجاد کنیــم، گفت: باید 
کارشناســان زبان گویا و پل ارتباطی میان مدیران 
و مردم باشــند که از زبان آن ها سیاســت ها تبیین 
 شــود و ســراغ قالب های گیراتر و پرنفوذتر برویم.

دکتر خاندوزی ارزیابی و افکارسنجی را یکی از وظایف 
مهم مراکز روابط عمومی  دانست و گفت: انتظار این 
است که روابط عمومی ها افکار را به خوبی سنجش و 
اطالعــات آن را در اختیار مدیران قرار دهند و برای 
هر تصمیمی باید عقبه افکارسنجی وجود داشته باشد 
و باید در هر مرحلــه چرخه بازخوردگیری را روابط 
عمومی ها بوجود بیاورند و تکمیل کنند و بدون هیچ 
سانســوری این اطالعات را در اختیــار مدیران قرار 
دهند تا مدیــران تصمیمات آگاهانه تری را با توجه 

با این بازخوردها اتخاذ کنند.

»بله« یار خوب درس و مدرسه
از حضــور و غیاب و آزمون آنالین تا نســخه وب و 
محتوای ویژه، امکانات اپلیکیشن »بله« برای دانش 
آموزان اســت. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، »بله« یار خوب درس و مدرســه برای دانش 
آموزان اســت که عالوه بر دسترســی به بانک من، 
امکان ایجاد گروه و کانال و قابل استفاده بودن برای 
کاربــران ios، امکانات خوبی را در اختیار معلمان و 
دانش  آموزان قرار می دهد. با این نسخه به راحتی می 
توان همه فایل های مورد نیاز را به صورت مســتقیم 
از کامپیوتر یا لپ تاپ به گروه ها و کانال ها فرســتاد. 
همچنین نســخه وب این امکان را به دانش آموزان 
می دهد تا مطالب را در صفحه بزرگ تر و خواناتری 
مطالعه کنند. فعال کــردن حالت فرزند هم دغدغه 
همیشــگی معلمان و خانواده ها برای حفظ تمرکز 
دانش آمــوز در زمان درس خوانــدن با تلفن همراه 
را برطرف می کند. ســاخت آزمون، حضور و غیاب، 
آزمون آنالین و تحویل تکالیف نیز امکانات دیگر بله 
برای دانش آموزان و معلمان است که با همکاری بله 

و دیجی فرم فراهم شده است. 

بانک

در همایش صندوق توسعه ملی مطرح شد
دولت ها دو برابر پولی که دادند، بردند

آنچه مســئوالن در تحلیل وضعیت صندوق توسعه 
ملی اعالم می کننــد حاکی از عملکرد نامناســب 
صندوق طی ۱۰ســال فعالیت آن است؛ موضوعی 
که از تحمیل فشار دولت ها بر منابع صندوق و عدم 
استقالل کافی آن گرفته تا ابعادی دیگر نشأت گرفته 

است.
به گزارش ایســنا، دیروز )سه شنبه( همایش »ثروت 
ملی و عدالت بین نســلی« با حضور مسئوالنی از  
بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات 
و البته مجلس در محل ســازمان مدیریت صنعتی، 

برگزار شد.
ارزی که از صندوق می رود برگردد

رئیــس کل بانک مرکــزی در اظهاراتــی بر جریان 
بازپرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی اشاره 
کرد و گفت که پروژه های تأمین مالی شده با منابع 
صندوق توســعه ملی اکنون بــه مرحله بازپرداخت 
رسیده و باید اقساط این تسهیالت بازپرداخت ارزی 
شــود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در 
ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل می شد ولی 
باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی 

الزم االجراست.
صالح آبادی با بیان اینکه ما شــرایط اقتصادی و آثار 
نوسان ارزی بر جریان این پروژه ها را درک می کنیم 
و مســاعدت الزم را خواهیم داشــت تأکید کرد که 
به هرحال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و 
سعی بر این است که تسهیالت ارزی پرداخت شده 

به صورت ارزی هم به آن برگردد.
به گفته وی، اگر بر ورود تکنولوژی و ماشــین آالت 
تأکید می شــود باید از محل منابعی مانند صندوق 
توسعه ملی باشد، بنابراین الزم است که منابع رفته 
به صورت ارزی برگشــته و صندوق تقویت شــود تا 
امکان پرداخت تسهیالت به بخش های دیگر فراهم 

باشد.
دولت ها دو برابر پولی که دادند، بردند

در این همایــش پورابراهیمی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز با ارائه گزارشی 
از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال ها اعالم 
کرد که در این حدود ۱۰ســال، ۱۲۶میلیارد دالر به 
صندوق آمده که ۱۰میلیارد دالر آن با مصوبه مجلس 
به ریال تبدیل شــده است اما باید توجه داشت که از 
این مبلغ ۶۵درصد در اختیار دولت قرار داشــته و از 
۳۵درصــد باقی مانده ۲۰درصد در نهادهای عمومی 
غیردولتــی و حاکمیت دولت و عمــاًل ۱۵درصد به 

بخش خصوصی رسیده است.
وی با بیان این که دولت منابع را به طور قابل توجهی 
به کار گرفته که حال در طرح ها یا اســتقراض بوده 
اســت، افزود: این  نکته حائز اهمیت است که ایراد 
وارده بــه دلیل ناترازی بودجه دولت و کســری آن 
در این ســال ها برمی گردد که موجب شده عملکرد 

صندوق مغایر با اهداف آن باشد.
رئیس کمیســیون اقتصادی  در بخــش دیگری از 
اظهاراتش به ضرورت اصالح ســاختار بودجه اشاره 
کرد و گفت: متأسفانه اقداماتی که انجام شده بسیار 
محدود بوده اســت و نتوانســته در راستای تأکید 
رهبری در ســال ۱۳۹۷ برای اصالح ساختار بودجه 

پیش برود.
وی یادآور شــد: دولت ها بیش ازآنچه از درآمدهای 
نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کنند تا دو برابر آن 
را برداشت کرده اند که این فرآیند نیاز به اصالح دارد.

هیات عامل صندوق توسعه مثل داوران پینگ پنگ 
شده اند

در بخش دیگری، بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات 
در اظهاراتی به تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی 
پرداخت و ایرادهــای وارد به آن را وضعیت اعضای 

هیات عامل بیان کرد.
وی بیان کرد: متأسفانه اعضای هیات عامل صندوق 
توســعه ملی مثل داورهای یک بــازی پینگ پنگ 
شــده اند که یکی توپ را می زند و دیگری می گیرد. 
جریان تبادل پولی در صندوق این گونه شــده است. 
اینجا این ســؤال مطرح است که در این ۱۰سال که 
حدود ۱۰۰میلیــارد دالر از منابع صندوق پرداخت 
شده چند درصد با نظر هیات عامل خرج شده است 
نه این که دولت و مجلس شــورای اسالمی حکمت 
درســتی در تکلیف نداشته اند، مسئله این است که 
هیات عامل چقدر در این تکالیف و تصمیم گیری ها 

سهم داشته است.
رئیس دیوان محاســبات همچنین صندوق را خزانه 
دولت دانســت و گفت: متأســفانه در این ســال ها 
کمترین منابع به صندوق واریزشــده و دولت ها به 
سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده اند ولی 
برای این که برای سال جاری این مجوز صادر نشد و 
ســهم ۴۰درصدی صندوق از درآمدهای نفتی واریز 
می شود، من بعید می دانم که این روند ادامه داشته 
باشــد. انتقاد دیگر بذرپاش بــه عملکرد بانک ها در 
وصول مطالبات صندوق توسعه ملی است و دراین باره 
گفت مشخص اســت که بانک ها خود را موظف به 
وصول معوقات صندوق توسعه ملی ندانند و حتی اگر 
از دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کنیم برایشان سود و 

منفعت هم خواهد داشت.
وی به این موضوع هم اشاره کرد که وقتی دبیرخانه 
صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه وبودجه است، 
اتفاق غلطی خواهد بود؛ چرا در اســتقالل صندوق 
تأکید داریم درحالی که به وابسته ترین حالت ممکن 
آن را اداره می کنیم و هیات امنای آن مملو از اعضای 
دولت اســت. من هم اگر رئیس برنامه وبودجه بودم، 
می خواســتم این گونــه صنــدوق را مدیریت کنم، 
بنابراین باید دبیرخانه از سازمان برنامه وبودجه خارج 

شود.

خبر

همدلی| چند شــب پیش بخش خبری ۲۰ و 
۳۰ گزارشی درباره طرح اقتصادی دولت پخش 
کرد که با حواشــی مختلفی در فضای مجازی 
رو به رو شــد. در این گــزارش مبلغ پرداختی 
یارانه ها برای یک خانواده چهار نفره بیشــتر از 
خرید خانوار نشــان داده شــد که این موضوع 
محل اختالف نظرات شد. بر اساس گزارشی که 
از صداوسیما پخش شد، یک خانواده چهار نفره، 
با یارانه یک میلیــون و ۲۰۰هزار تومان که در 
اختیار دارد می تواند با 8۱۹هزار و ۵۰۰ تومان 
دو بسته ماکارونی، یک بطری روغن، یک نایلون 
شیر، دو عدد مرغ، تخم مرغ و حتی یک کیسه 
برنج پاکســتانی خریداری کند. گزارشی که با 
واکنش های مختلفی از ســوی افکار عمومی 
همراه شــد و سؤاالت بسیاری را با خود همراه 
کــرد. اینکه یک خانواده ایرانــی در یک ماه از 
زندگــی خود فقط دو عــدد ماکارونی مصرف 
می کند؟ آیا فقط یک روغن از سوی این خانوار 
مصرف می شود؟ آیا فقط یک بسته شیر مصرف 
می کند یا حتی مصرف این خانوار در یک ماه 
فقط یک پنیر ۳۵۰گرمی است؟ یکی دیگر از 
سواالتی که مطرح شده این است که آیا مصرف 
برنج مردم پاکســتانی اســت؟ یک محاسبه 
سرانگشتی نشــان می دهد با حداقل نرخ های 
بازار برای مثال نرخ برنــج خارجی، نرخ اقالم 
دولتی و نرخ میادین میوه و تره بار، هر شهروند 
ایرانی برای اینکه تغذیه اســتانداردی داشــته 
باشد، ناچار است در ماه حدود ۹۰۳هزار تومان 
هزینه کند؛ بنابراین بــرای یک خانواده چهار 
نفره هزینه تغذیه استاندارد حدود سه میلیون 
و ۶۱۲هزار تومان تمام می شــود. جالب است 
بدانید که بر اساس اعالم وزارت بهداشت سبد 
تغذیه استاندارد برای هر فرد ایرانی شامل روزانه 
۳۲۰گرم نان، ۱۰۰گرم برنج، ۲۰گرم ماکارونی، 
۲۶گرم حبوبات، ۷۰گرم سیب زمینی، ۲8۰گرم 
ســبزی، ۲۶۰گرم میوه، ۴8گرم گوشت قرمز، 
۵۰گرم گوشــت ســفید، ۲۴گــرم تخم مرغ، 
بین ۲۲۵ تا ۲۴۰گرم شــیر یــا لبنیات، ۳۵ تا 
۴۰گرم روغن و ۴۰ تا ۵۰گرم قندوشکر است. 
در واقع هر نفر باید ماهانه حدود ۹.۵کیلوگرم 
نان مصرف کند که با وزن ۴۵۰گرمی هر عدد 
نان سنگک شامل ۲۱عدد نان سنگک می شود. 
میــزان مصرف ماهانه برنج برای هر نفر ســه 
کیلوگرم، گوشت قرمز ۱.۴۴کیلوگرم، گوشت 
سفید ۱.۵کیلوگرم و لبنیات ۶.۹کیلوگرم است 
که این هزینه ها با گزارشــی که از صداوسیما 

پخش شد همخوانی ندارد.
 رکورد قیمت خوراکی ها در بهار امسال

در فروردین ماه امسال بار دیگر تورم قدرت خود 
را نشــان داد و قیمت کاالها و خدمات نسبت 
به ماه قبل رشــد زیادی کردنــد. تورم ماهانه 
فروردین از ســوی مرکز آمار ایران ۳.۳درصد 
اعالم شده اســت؛ اما این افزایش قیمت برای 
کاالهای خوراکی بسیار باالتر بوده است. طبق 
آمارهای منتشرشــده، نرخ تورم خوراکی ها به 
مرز پنج درصد رســیده است. این میزان رشد 
قیمت بسیار قابل توجه است و خانوارها باید آن 
را مدنظر قرار دهند. در ادامه به بررسی وضعیت 
رشــد قیمت مواد خوراکی در فروردین ۱۴۰۱ 
می پردازیم و بیشترین و کمترین افزایش قیمت 

را نیز ذکر می کنیم.
 خوراکی ها در یک سال اخیر چقدر گران 

شدند؟
در یک ســال اخیر، افزایش قیمت خوراکی ها 
در مقایسه با کاالهای غیرخوراکی بیشتر بوده 
اســت. از فروردین ۱۴۰۰ تــا فروردین ۱۴۰۱ 
قیمت خوراکی ها ۴۳.۴درصد رشــد داشــته 
اســت. این افزایش قیمت ها باعث شده است 
کــه توانایی خانوارها برای خریــد، پس انداز و 
ســرمایه گذاری جدید کاهش یابــد. به دلیل 
باال بودن تورم خوراکی ها در یک ســال اخیر، 
مشــکالت اقتصادی خانوارها بیشــتر شــده 
اســت چراکه معموالً کاستن از خوراکی ها کار 
دشــوارتری نسبت به ســایر کاالهای مصرفی 
است. در میان ۵۲کاالی خوراکی که مرکز آمار 

ایران موردبررسی قرار داده، تنها قیمت دو کاال 
نســبت به فروردین ۱۴۰۰ کاهش یافته است. 
بهای ۵۰کاال نیز با افزایش قیمت مواجه بوده 
است. در میان کاالهای خوراکی موردبررسی، 
روغــن نباتی جامد با کاهــش ۱۲درصدی در 
قیمت روبرو شــده و به این ترتیب بیشــترین 
کاهش قیمت را در بازه یک ســال اخیر داشته 
اســت. بیشــترین افزایش قیمت هم متعلق 
به سیب زمینی است که نســبت به فروردین 
۱۴۰۰ رشــد ۱8۷درصدی داشته است. چهار 
کاالی خوراکی در یک سال منتهی به فروردین 
۱۴۰۱ بیــش از ۱۰۰درصد رشــد کرده و در 
واقع قیمتشــان بیش از دو برابر شده است که 
عبارت اند از: ســیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج 

ایرانی درجه یک و رب گوجه.
 یارانه هــای جدید در مقابل هزینه های 

جدید
دولت تحت عنوان اصالح نظام پرداخت یارانه ها 
طی روز های گذشته فرآیند حذف ارز ترجیحی 
را آغاز کرده و برای جبــران افزایش قیمت ها 
مقداری یارانه را به حساب سرپرستان خانوار ها 
واریز کرد. مبالغ پرداختی یارانه ها دو قســمت 
اســت: دهک های اول تا سوم هر نفر ۴۰۰هزار 
تومان دریافت کردند و دهک های چهارم تا نهم 
نیز به هر نفر ۳۰۰هزار تومان. دهک دهم نیز از 
فرآیند دریافت یارانه حذف شد. اولین پرداخت 
یارانه ۴۵هزارتومانی در سال ۱۳8۹ انجام شد 
یعنی قبل از تحریم های شدید غرب علیه ایران 
در زمستان سال ۱۳۹۱ که باعث افزایش شدید 
نرخ تورم و ارز در کشور شد. در زمان پرداخت 
یارانه توسط دولت احمدی نژاد در سال ۱۳8۹ 
نرخ هر دالر آمریکا حــدود ۱۲۰۰تومان بود، 
بنابرایــن هر فرد در ماه حــدود ۴۵دالر یارانه 

دریافت می کرد.
با شــروع تحریم ها و افزایش نرخ دالر به باالی 
۳۰۰۰تومان نرخ تورم شــدید در کشور حاکم 
شــد و با وجود چند برابر شدن قیمت ها نرخ 
یارانه پرداختی تغییر نکرد. این در حالی است 
که طبق آمار های جدید اعالم شده در دو دولت 
روحانی نیز قیمت ها حدود چهارتا ۹برابر شــد 
و نرخ دالر به ۲۴هزار تومان رســید؛ بنابراین 
به طور میانگیــن قیمت ها از زمــان پرداخت 
تاکنــون حول وحوش  یارانــه ۴۵هزارتومانی 
۱۰۰۰درصــد افزایش پیدا کرده انــد، اما نرخ 
یارانه ۴۵هزارتومانی روی همان عدد ثابت باقی 
ماند. پیش از تحریم های دولت احمدی نژاد هر 
نفر ۴۵دالر یارانه دریافت می کرد، این رقم در 
دولت روحانی بــا دالر ۳۰هزارتومانی و یارانه 
۱۰۰هزارتومانی به حدود ســه دالر رســید و 
ارزش آن تقریبــاً تماماً از بین رفت. به گزارش 
انتخاب، اکنون دولت سیزدهم اقدام به سه برابر 
کــردن یارانه ۱۰۰ هزارتومانی کرده و آن را به 
۳۰۰هزار تومــان یعنی ۱۰دالر در ماه افزایش 
داده است. این در حالی است که در خود همین 
دولت تاکنون در نتیجه آزادسازی قیمت ها در 
بعضی اقالم شاهد رشد ۴۰۰درصدی هستیم 
و برخــی اقــالم از جمله برخــی روغن های 
صنعتی مانند روغن فله پالم و ســویا نیز حتی 
رشــد ۵۰۰درصدی داشــته اند؛ یعنــی یارانه 
۳۰۰هزارتومانی حتی کفــاف نرخ تورم ایجاد 

شده در خود همین دولت را نیز نمی دهد چه 
برســد که بخواهیم تورم دولت های قبل را نیز 

محاسبه کنیم.
یارانــه ۱۰۰هزارتومانی در دولت قبل در حالی 
به مردم پرداخت شــده که فقط درآمد دولت 
قبل از قبال هدفمندی یارانه حدود هفت برابر 
شــده یعنی معادل 8۲۴هزار میلیارد تومان و 
این در حالی اســت که تنها ۲۳۴هزار میلیارد 
تومــان به صورت یارانه به مردم پرداخت شــد 
و این نشــان می دهد که مــردم به تنهایی بار 
آزادسازی اقتصادی را بدون هیچ گونه حمایت 
اجتماعی دولت به دوش کشیده اند. در کنار این 
مــوارد باید به انزوای اقتصادی ایران، تورم های 
افسارگســیخته و تحریم های بین المللی اشاره 
کرد که فشــار مضاعفی را به دوش مردم وارد 
کرده اســت. ذکر مثالی از مبلــغ پایین یارانه 
نقدی راهگشاست. قیمت هر لیتر روغن مایع 
و نیمه جامد افزایشی معادل بیش از ۳۰۰درصد 
داشته اند. مبلغ یارانه هر فرد نیز حدود ۳۰۰ تا 
۴۰۰هزار تومان است. به این ترتیب هر فردی با 
دریافت یارانه اش تنها می تواند چند لیتر روغن 
خریداری کنــد این در حالی اســت که روند 
افزایش قیمت ها فشار بسیار سنگین تری را به 
دوش مردم وارد خواهد کرد. این اتفاق در حالی 
افتاده است که هنوز سرنوشت نان، دارو و بنزین 
نیز مشخص نیســت. در پرداخت این یارانه ها 
صرفــاً هزینه های چهار کاالی مشخص شــده 
)مرغ، تخم مرغ، شیر و پنیر( محاسبه شده است، 
اما دو نکته در این راستا وجود دارد: اول اینکه 
بــا افزایش قیمت این کاال ها یک تورم عمومی 
و سراســری در کشور ایجاد خواهد شد به این 
معنــا که تمامی کاال ها و محصوالت مصرفی و 
همچنین خدمات را که هیچ ارتباطی با کاال های 
یادشــده ندارد در بر خواهد گرفت. مثاًل فردی 
که قباًل مو های خود را با ۶۰هزار تومان اصالح 
می کرد با تورم ایجاد شده باید قیمت بیشتری 
بپردازد. یا اینکه نرخ اجاره مسکن در نتیجه این 
تورم افزایش خواهد یافــت. دوم اینکه در این 
کاال ها مشتقات محاسبه نشده است و یعنی اگر 
روغن پالم افزایش ۵۰۰درصدی داشته تمامی 
کاال هــا و خدماتی که محصول اولیه آن ها این 
روغن است نیز با افزایش شدید قیمت مواجه 
خواهند شــد. تیتر های رسانه ای که با موضوع 
افزایش قدرت خرید کار شــده اند بیشتر شبیه 
یک آمارســازی اســت. به عنوان مثال یکی از 
خبرگزاری های معروف کشــور در گزارشی با 
عنوان »یارانه های جدید چقدر به قدرت خرید 

مردم اضافه می کند؟«
 محاســبه کرده یک خانــوار چهارنفره قبل از 
افزایش قیمت ها برای مرغ، تخم مرغ، شــیر و 
پنیر ۲۴۱هزار تومان هزینه می کرده و پس از 
انفجار قیمت هــا این میزان به ۵۶8هزار تومان 
رســیده. یارانه این خانوار کــه قباًل چهارصد 
هزار تومان بــود به یک میلیــون و ۶۰۰هزار 
تومان افزایش پیدا کرده و نتیجه گرفته قدرت 
خرید خانوار در این چهار کاال ۹۲۳هزار تومان 
افزایش یافته اســت. این رســانه ضمن اینکه 
قدرت خرید جدید را بر اساس یارانه قبلی که 
هیچ نقشــی در قدرت خرید نداشت، محاسبه 
می کند بلکه با برشمردن فقط چهار کاال نتیجه 

گرفته قدرت خرید یک میلیون تومان افزایش 
یافته است.  آنچه واضح است این است که این 
میزان یارانه ســال آینده با توجه به تورم ایجاد 
شده در کشور احتماالً ارزش بسیار پایین تری 
خواهد داشــت و بــه سرنوشــت یارانه قبلی 
یعنی همان ۴۵هزارتومانی دچار خواهد شــد 
چراکه سازوکار بلندمدت دولت برای پرداخت 
یارانه مشــخص نیست و معلوم نیست افزایش 
تورم ماه ها و ســال های آتی چگونه روی یارانه 
پرداختی اعمال خواهد شد. اکنون نرخ کاال ها 
در ایــران تقریباً به قیمت های جهانی در حال 
نزدیک شدن است و در بعضی اقالم مانند روغن 
حتی باالتر از قیمت های جهانی ارائه می شود. 
هر لیتر روغن در فروشــگاه های آلمانی اکنون 
با نــرخ نزدیک به دو یورو آن هم بعد از کمبود 
شدید ایجاد شده در بازار به دنبال جنگ روسیه 
و اوکراین ارائه می شــود، یعنی حدود ۶۵هزار 
تومــان. درحالی که هر لیتر روغــن اکنون در 
بازار داخل به ۷۰هزار تومان رســیده است؛ اما 
تفاوتی که وجود دارد این اســت که میانگین 
حداقل دستمزد به عنوان مثال در آلمان باالی 
۲۵۰۰یورو در ماه اســت، اما در ایران حداقل 
دستمزد امســال حتی به ۲۰۰دالر در ماه هم 
نمی رسد. یک مثال دیگر اینکه بعد از آزادسازی 
قیمت ها احتماالً قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو 
به باالی ۳۰۰هزار تومان برسد که دقیقاً معادل 
نرخ جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲یورو در هر کیلوگرم 
اســت. با این آمار ها می توان مشاهده کرد که 
مبالغ پرداختی یارانه نه تنها کفاف هزینه های 
افزایش یافته زندگــی را نمی دهد بلکه طبق 
آمار های سال گذشته که پرداخت یارانه باعث 
افزایش فقر در جامعه شده است، در آینده نیز 

شاهد تعمیق فقر در کشور خواهیم بود.
 منابع یارانه از کجاست؟

پرداخت یارانه ۲۵۰هزار میلیارد تومانی در سال 
در حالی اســت که طبــق آمار ها کل صادرات 
نفت خــام ایران در ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. با فرض اینکه 
هر بشکه نفت ایران حدود ۱۰۰دالر به فروش 
برســد. ایران باید بتواند روزانه حدود ۷۰۰ تا 
8۰۰هزار بشــکه نفت بفروشد تا بتواند مبالغ 
یارانه را تأمین کند. این موضوع احتماالً باعث 
تغییر کل نظام بودجه ریزی در کشــور خواهد 
شــد چراکه تعهدات دولــت در پرداخت های 
نقدی نیز ســنگین تر شده است. این در حالی 
است که هنوز یارانه نان و دارو مشخص نشده و 
به تبع این موضوع نیز میزان یارانه ها را افزایش 

خواهد داد. 
نکته اساســی در این حجــم از پرداخت یارانه 
این اســت که احتماالً دولت در سال های آتی 
با کسری بودجه ناشــی از این میزان پرداخت 
یارانه ها مواجه خواهد شــد و کســری بودجه 
نیز دوباره باعث ایجاد چرخه تورمی در کشور 
خواهد شــد. تعهد پرداخت ســاالنه بیش از 
۲۵۰هزار میلیارد تومان یا شاید بیشتر )اگر دارو 
را نیز در نظر بگیریم( دولت را در چرخه تأمین 
مالــی این مبالغ گرفتــار خواهد کرد و نتیجه 
آن در نهایــت چاپ پول و افزایش پایه پولی و 
نیز تعمیق چرخه تــورم و البته ادامه وضعیت 

رکودی در کشور خواهد شد.

بر اساس روایت رسانه ملی، یارانه یک خانواده ایرانی بیشتر از هزینه های آن است

ولخرجی به روایت »خبر20:30«

همدلی| اظهارنظرهای مختلفی درباره واردات خودرو شنیده 
می شــود. در حالی به گفته معاون صنایــع حمل ونقل وزارت 
صمــت: »دو مانع برای واردات وجود داشــت که یکی از آن ها 
توسط نمایندگان مجلس رفع شد.« که فعاالن بخش خصوصی 
به دولت توصیه می کنند تا به جای خودرو، خودروساز وارد کند. 
روز گذشــته معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، منوچهر 
منطقی، در گفت وگو با خانه ملت درباره واردات خودرو، گفت: 
»آیین نامــه واردات خــودرو بایــد در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نوشــته شود اما پیش از نهایی شدن، برای اخذ نظرات 
کارشناسانه اعضا به کمیسیون صنایع و معادن ارسال می شود.« 
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت افزود: »کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس برای واردات زحمات بسیاری کشید و ازآنجاکه 
تدابیری پشت این اصرار بود برای اعمال این تدابیر در  آیین نامه 
واردات خودرو، قرار اســت که آیین نامه مذکور در کمیسیون 
صنایع نیز بررسی شــود.« این در حالی است که عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با قیمت های جهانی، 

خودروی خارجی که استانداردهای 8۵گانه را داشته باشد و در 
بازار داخلی ارزان تمام شود، وجود خارجی ندارد.

محمدرضــا نجفی منــش در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
»خودروســازان داخلی از آزاد شــدن واردات خودرو استقبال 
می کنند و این امیدواری وجود دارد فشــاری که در سال های 
گذشته بر بخش های مختلف این صنعت وارد شده، با آزاد شدن 
ورود خودروهــای خارجی کاهش پیدا کند و صنایع داخلی با 
مشــکالت کمتری به کار خود ادامه دهند.« وی با بیان اینکه 
در واردات خودرو باید برخی شروط رعایت شود، تشریح کرد: 
»ما در این سال ها با مشکالتی در زمینه ارتباط با شرکت های 
خارجی مواجــه بوده ایم که یکی از آن ها، نبود خدمات پس از 
فروش در ایران اســت. به این ترتیب که اگر قطعه یک ماشین 
خارجی در ایران خراب شــود و در بازار وجود نداشــته باشد، 
عماًل آن خودرو قابل اســتفاده نیست. به این ترتیب شرکت های 
خارجــی از محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران به ســود خود 
اســتفاده کرده اند.« عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به توقف 

فروش برخی قطعات به شرکت های ایرانی، بیان کرد: »ما باید 
این سؤال را از خودمان بپرسیم آیا منطقی است که از کشوری 

که به ما قطعه خودرو نفروخته، خودرو وارد کنیم؟«
نجفی منش به قیمــت باالی خودروهای اســتاندارد در بازار 
جهانی اشــاره کــرد و گفت: »یک خودرو که اســتانداردهای 
8۵گانه را رعایت کرده باشد، احتماالً قیمتی بین ۱۰ تا ۱۲هزار 
دالر خواهد داشــت و باید دید این ماشین زمانی که به ایران 
برسد با چه قیمتی عرضه خواهد شد. حتی خودرویی هندی که 
با اهداف اقتصادی تولیدشده نیز قیمتی بین شش تا ۷۰۰۰دالر 
دارد و ازاین رو این تصور که خودرو خارجی وارد بازار می شود و 
اقشار کم درآمد امکان خرید آن را پیدا می کنند، از اساس غلط 
است.« وی ادامه داد: واردات یک خودرو بین ۱۰ تا ۱۵هزار دالر 
هزینه دارد اما تولیــد همان خودرو در ایران حدود ۱۵۰۰دالر 
هزینه دارد. ازاین رو ای کاش به جای آنکه اصرار بر واردات خودرو 
باشد، تصمیم گیران به واردات خودروساز و استفاده از آن ها در 

ظرفیت های داخلی برنامه ریزی کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

به جای خودرو، خودروساز وارد کنید!


