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سرما، دلیل تاخیر ورود پیاز به بازار 
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، با بیان 
اینکه پیش بینی می شود ٥٢٠ هزارتن پیاز بهاره در کشور 

تولید شود، گفت: نیازی به واردات این محصول نداریم.
حسین اصغری در واکنش به مباحث مطرح شده 
مبنی بر اعالم آمادگی پاکس��تان برای صادرات پیاز به 
ایران اظهار داش��ت: با توجه به میزان سطح زیرکشت 
و مقدار تولید، کمب��ودی در زمینه پیاز نداریم. وی با 
بیان اینکه بارندگی و سرما اجازه نداده که پیازها به بار 
بنشینند، گفت: امسال درخت ها هم دیرتر از سال های 
قبل به مرحله برگ و شکوفه دهی خواهند رسید. با این 
حال جای نگرانی وجود ندارد و به فاصله چند روز بعد 

از گرم شدن و مساعد شدن هوا، محصول می رسد.
اصغ��ری با بی��ان اینکه پی��ش بینی تولی��د برای 
محصوالت��ی مانند پیاز، فصل به فصل انجام می ش��ود، 
گفت: س��طح زیرکش��ت بهاره پیاز ١٣ ه��زار هکتار و 
پیش بینی تولید بهاره این محصول ٥٢٠ هزار تن است. 
وی درباره اینکه عدم رس��یدگی پیازها به دلیل س��رما 
باعث گرانی این محصول ش��ده یا صادرات عامل اصلی 
است، گفت: ما درباره س��رما می توانیم نظر بدهیم؛ اما 
درباره صادرات باید افراد ذی صالح آن اظهارنظر کنند. 

 
توزیع ۴۰ ثانیه ای گوشت تنظیم بازاری 
درحال��ی که اخبار ضد و نقیض��ی درباره توقف یا 
ادامه توزیع گوش��ت قرمز تنظیم بازاری مطرح است؛ 
فروشگاه شهروند در یک اقدام تامل انگیز تنها در مدت 

چند ثانیه اقدام به توزیع این محصول کرد.
 عباس قبادی دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار از توقف 
توزیع گوش��ت گوس��فندی تنظیم ب��ازاری از ابتدای 
اردیبهشت ماه خبر داده که این امر با وجود گالیه هایی 
که م��ردم درباره نحوه توزیع ای��ن محصوالت تنظیم 

بازاری داشتند باعث افزایش نگرانی ها شده است.

اخبار

کوچ اجباری مستأجران به علت افزایش قیمت مسکن
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی در کالنشهرها، 
مس��تاجران به علت افزایش چشمگیر قیمت مس��کن، مجبور به کوچ به مناطق 

حاشیه ای شهرها می شوند.
سیداحسن علوی با اشاره به مشکالت بازار اجاره مسکن، گفت: در یک سال 

اخیر با افزایش ١٠٠ درصدی قیمت مس��کن در کش��ور به ویژه کالنشهرها، عمال 
ش��اهد افزایش نرخ اجاره بها هس��تیم، البته روند افزایش قیمت اجاره نسبت به نرخ 

فروش مسکن کمتر بوده، اما مبحث اجاره، جمعیت بیشتری را در بر می گیرد.
وی ادام��ه داد: یک��ی از دغدغه ها و موضوعات مهم مس��تاجران، م��دت زمان اجاره 
مس��کن اس��ت، در ش��رایط کنونی حداقل مدت زمان اجاره یک س��ال بوده و با توافق 
دو طرف این میزان قابل افزایش اس��ت، حال دولت در حال تدوین الیحه ای اس��ت که 

براساس آن، حداقل مدت زمان اجاره، دو سال خواهد شد.  خانه ملت

خونه به خونه
تشکیل شورای ملی تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی 
تشکیل شورای ملی تشکل ها به منظور تشریک مساعی و ایجاد صدای واحد 
از سوی ذینفعان بخش کشاورزی از اولویت های سازمان مرکزی تعاون روستایی 

ایران در سال جاری خواهد بود.
حس��ین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: آنچه مسلّم است، جامعه 

کش��اورزی ما جهت نیل به اهداف کالن و توس��عه پایدار، نیاز به صدای واحد در 
کنار تکثر ذاتی خود داشته و این در حالیست که تشکل های بخش کشاورزی تاکنون 

از نقش و جایگاهی شایس��ته در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و مأموریت های وزارت 
جهاد کشاورزی برخوردار نبوده اند.

وی با بیان این مطلب که ضعف توان چانه زنی و رایزنی در تشکل های کشاورزی مشهود 
است، تصریح کرد: فقدان یک نهاد پرقدرت مرکزی که از طریق آن بتوان در توزیع امتیازات 

و استیفای حقوق بخش کشاورزی نقش اساسی ایفا کرد، کامال مشهود است.  میزان

راه سبز
تولیدکننده واقعی نداریم

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید 
با وجود تحریم ها کاهش رشد اقتصادی قابل پیش بینی بود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به منفی شدن رشد اقتصادی کشور، گفت: 
دولت در گذش��ته با توجه به احتمال اعم��ال تحریم های اقتصادی علیه ایران، افت 

رشد اقتصادی را پیش بینی کرده بود چراکه با اعمال این تحریم ها عمال بر صادرات و 
واردات کشور اثر منفی داشته است. دولت در گزارشی به کاهش حجم واردات مواد اولیه 

از جمله سنگ آهن اشاره داشت بنابراین تحریم ها تنها بر محصوالت نفتی تاثیر نداشته بلکه 
کاالهای غیرنفتی نیز تحت الشعاع این امر قرار گرفته اند.

وی افزود: متاسفانه در کشور تولیدکننده واقعی نداریم 9٠ درصد شغل ها اداری و خدماتی 
است و با فارغ التحصیل شدن ساالنه یک میلیون دانشجو آنها متقاضی کار اداری هستند که 

نشان می دهد دانشگاه ها براساس نیاز کشور متخصص پرورش نمی دهد.  خانه ملت 

خ توسعه  چر

 ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه سوخت
کشورهای  صدر  در  ایران  انرژی،  بین المللی  آژانس  گزارش  در  شده  ارائه  آمار  براساس 

پرداخت کننده یارانه سوخت های فسیلی در جهان قرار دارد.
آژانس بین المللی انرژی، یارانه پرداختی انرژی در ایران را معادل ۴۵.۱ میلیارد دالر اعالم 
کرده که این میزان شامل ۱۶.۵ میلیارد دالر یارانه فرآورده های نفتی، ۱۲.۳ میلیارد دالر یارانه 

برق و ۱۶.۳ میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی بوده است.
بر پایه این آمار، یارانه یادشده، ۱۰ و ۴ درهم درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود 
اختصاص داده است که این مسئله باعث شده تا ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه 

مصرف سوخت های فسیلی قرار گیرد.
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سارا علیاری
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نیمه دوم سال گذشته بود که  ل و محمدباق��ر نوبخ��ت رئی��س پت�����ر
سازمان برنامه و بودجه درخصوص قیمت حامل های 
ان��رژی در بودجه س��ال 98 اعالم ک��رد که قیمت 
بنزین در بودجه سال 98 ١٠٠٠ تومان دیده شده و 
دول��ت درآمدی از این محل نخواهد داش��ت. وی با 
بیان اینکه به طور حتم افزایش قیمت بنزین موجب 
افزایش درآمد و پیشگیری از قاچاق می شود مدعی 
ش��د ک��ه "ت��رس دول��ت از افزایش ن��رخ عمومی 
قیمت هاس��ت چون در کشور ما قیمت ارز و قیمت 
بنزی��ن خیلی برای مردم مهم اس��ت و دولت مایل 

نیست به افزایش قیمت ها دامن بزند."
حال چند روزی است که مجددا بحث افزایش 
قیم��ت بنزین به ش��کل رس��می کلید خ��ورده و 
متولیان مربوطه بی مهب��ا و بدون ترس از افزایش 
قیمت این محصول خبر می دهند و با این تفاسیر 
دیگر نمی توان مدعی بود که افزایش قیمت بنزین 
یک شایعه است و مردم نگران گرانی های همراستا 

با افزایش قیمت بنزین نباشند.
بی شک صحبت های س��خنگوی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران خود مهر 
تاییدی بر این مساله است که با ابالغ شدن دستور 
جدید درخصوص افزای��ش قیمت بنزین به زودی 

این مهم درکشور کلید می خورد. 
روز گذشته زیبا اسماعیلی با بیان اینکه شرکت 
مل��ی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران تنها 
اجراکننده سیاس��ت ها و دس��تورالعمل ها است، با 
اشاره به برخی اخباری که در این رابطه منتشر شده 
اس��ت، اعالم کرد؛ در برخی رسانه ها اعداد و ارقامی 

برای قیمت بنزین مطرح می شود که واقعیت ندارد 
و حتی در س��ناریوهای پیشنهادی در حال بررسی 

هم نیست و صرفاً گمانه زنی های نادرست است.

شایعات بنزینی
براس��اس اخبار منتشر شده که متولیان نفتی 
تصمیم گیر در مورد قیمت بنزین آن را محاسبات 
نادرست و بعضا شایعه می خوانند قرار است قیمت 
بنزی��ن کارتی به ١6٠٠ تومان برس��د و در مقابل 
آن قیم��ت بنزین آزاد هم با قیمت��ی فاحش تر از 
ای��ن رقم قیمت بخورد تا ش��اید متولی��ان بتوانند 
مشکالت پدیدآمده ناش��ی از افزایش بی رویه این 

محصول را حل کنند. 
خردادماه سال 9٥ بودکه بیژن زنگنه وزیر نفت 

کشور درخصوص عدم نیاز به سامانه هوشمند سوخت 
گفت: »بهتر اس��ت یک چیز به ش��ما بگویم، کاری 
ک��ه هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام 
می دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که 
در همه جای دنیا انجام می ش��ود را اگر انجام ندادیم 
نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه 

هوشمند سوخت استفاده نکرده است.«
وی در هم��ان س��ال 9٥ بود ک��ه درخصوص 
تأثیر کارت س��وخت بر میزان مصرف گفت: »سال 
گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین 
سهمیه ای اس��تفاده می کردیم که االن هیچ کدام 
از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می ش��ود 
که یک میلیون خودرو به سامانه حمل ونقل کشور 
اضافه ش��ده است و این درحالی است که تنها 7.١ 

درصد مص��رف بنزین رش��د پیداکرده 
اس��ت و این آمار به این معنا اس��ت 

که مردم به صورت معقول بنزین 
کارت  و  می کنن��د  مص��رف 

سوخت هیچ گونه تأثیری 
مصرف  کنت��رل  در 

سوخت ندارد.« 
اظهارات  این  
مورد  در  زنگن��ه 
کارت  س��امانه 

س��وخت در حالی مطرح ش��ده ب��ود که در 
کارت س��وخت به عنوان مدلی بوم��ی برای کنترل 
مصرف س��وخت در دولت نهم و دهم اجرایی ش��د 
و از زمان اجرای آن تا س��ال 94 با توجه به رش��د 
بی��ش از ٢ برابری تعداد خودرو در کش��ور، میزان 
مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشته شد. براساس 
آمار و مستندات موجودرشد تقاضای سالیانه بنزین 
در زمان آغاز س��همیه بندی بنزین حدود ١٠درصد 
بود که با اجرای س��امانه هوشمند عرضه سوخت به 
کمت��ر از ٢ درصد کاهش پیدا ک��رده بود اما بعد از 
تک نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه 

تنها کم نشد، بلکه ٢.١ درصد رشد داشته است. 

تناقضات دنباله دار
افزایش قیمت بنزین در حالی قرار اس��ت رخ 
دهد که س��ال گذش��ته رئیس کمیسیون انرژی با 
بی��ان اینکه ای��ن کمیس��یون ١٠٠ درصد مخالف 
افزایش نرخ س��وخت اس��ت و رضایتی از این کار 
ندارد اعالم کرد؛ با توجه به اینکه مباحثی در مورد 
قیم��ت س��وخت در جامعه مطرح اس��ت به مردم 
ایران اعالم می کنم که کمیسیون انرژی به صورت 
١٠٠ درصد مخالف افزایش قیمت س��وخت است 
و رضایت��ی از این کار در بین اعضای کمیس��یون 
انرژی وجود ن��دارد البته تاکن��ون هیچ بحثی در 
مورد افزایش نرخ س��وخت گرفته نش��ده اس��ت و 

تمامی این حرف ها گمانه زنی است.

با همه این داستان ها قرار است به زودی قیمت 
بنزی��ن افزایش ده��د اما ف��ارغ از تناقضاتی که در 
صحبت های وزیر نفت و معاونین وی و البته س��ایر 
تصمیم گیران دولتی وجود دارد؛ این س��وال مطرح 
اس��ت که با وجود تورمی ک��ه هم اکنون در جامعه 
وجود دارد؛ این میزان افزایش قیمت که هنوز نهایی 

نشده چه رقمی را بر تورم کنونی خواهد افزود.
البته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مبنا 
قرار دادن آمار مربوط به نرخ تورم اختالف تورمی 
دهک ها بازهم بیشتر شد. براساسا آمار منتشر شده 
تورم اسفند 97 به ٢6.9 درصد و نقطه به نقطه به 
47.٥ درصد رسیده است و حال اگر قیمت بنزین 
هم افزایش یابد بی ش��ک تورم باالی ٥٠ درصد را 

تجربه خواهیم کرد. 
با وجود تورم نقطه به نقطه 47.٥ درصدی که تا 
پیش از این وجود داشت؛بررسی تورم بین دهک ها 
در اسفند نشان می داد که اختالف تورم بین دهک 
اول و آخر هم رشد داشته است با این تفاسیر باید 
منتظ��ر ماند و دید که آی��ا متولیان تصمیم گیر در 
م��ورد قیمت بنزین آیا همانطور که از صحبت های 
خود در مورد حذف کارت س��وخت بازگشته اند آیا 
تدبیری هم برای تورمی که به واسطه تصمیم آنها 
در مورد افزایش قیمت بنزین در راه اس��ت در نظر 
گرفته اند و یا نه همچنان با درس��ت کردن یک سر 
داستان؛ سایر پل های ساخته شده برای ایجاد ثبات 

اقتصادی در کشور را خراب خواهند کرد.

سیاست روز تبعات افزایش قیمت بنزین را بررسی می کند؛

 انتظار تورم 50 درصدی
در دور برگردان کارت سوخت


