سبد خانوار

جزئیات برنامه تنظیم بازار ماه رمضان

مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از توزیع
برنج ،روغن ،شکر ،گوشت قرمز و گوشت مرغ در ماه مبارک رمضان خبر داد.
محمدرضا کالمی گفت :از ابتدای امسال ،بازار کاالهای اساسی را به ثبات و آرامش
رساندهایم .در بحث تنظیم بازار تالش کردهایم تأمین کاال دچار مشکل نشود و منابعی
را از ذخایر راهبردی به تأمین این کاالها در بازار اختصاص دادهایم.سه میلیون و ۴۰۰
هزار تن نیاز بازار است که حدود  ۲میلیون تن در داخل و یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن وارد
میش��ود .آنچه که دولت وارد کرده است با حداکثر نرخ  ۸هزار تومان به دست مصرفکننده
میرسد؛ اما در مورد برنج تولید داخل ،قیمت به دلیل برخی شایعات افزایش پیدا کرد.
وی با تصریح به اینکه در هیچ جای دنیا دولتها تا این اندازه در بازار دخالت نمیکنند
گفت :برای ماه مبارک رمضان  30هزار تن برنج با نرخ هفتهزار و  400تومان از نوع کیفی
 20 ،1121هزار تن شکر و  20هزار تن روغن برای خانوارهادر نظر گرفت ه شده است.

کسب و کار

گاردریل

برنامهریزی برای تجارت  30میلیارد دالری ایران و ترکیه

وزیر راه و شهرسازی گفت :اطمینان و ارادهای که در بین سران ایران و ترکیه
وجود دارد و با هماهنگیهایی که در حوزه حملونقل به عنوان یکی از شریانهای
اصلی توس��عه اقتصادی و تجاری به عمل آمده ،تراز تجاری س��الیانه  30میلیارد
دالری بین تهران و استانبول دست یافتنی است.
محمد اس�لامی افزود :برگزاری این اجالس پس از هفت س��ال در این برهه
زمانی و با گذشت چهار ماه از اجالس شورای عالی همکاری  2کشور با حضور روسای
جمهوری ایران و ترکیه ،حامل پیام مهمی اس��ت که نشانگر اراده رهبران ایران و ترکیه
برای گسترش همهجانبه همکاریهاست.
وی تاکی��د کرد :تحقق هدف تبادل اطالعات تج��اری و همکاریهای اقتصادی 30
میلیارد دالری در س��ال با این ترتیبات هماهنگی و زمینههایی که برای توسعه تبادالت
ایرنا
در نظر گرفته و تفاهم شده ،دست یافتنی است.

معیـشت

سهشنبه  10اردیبهشت  1398شماره 5009

سیاست روز تبعات تخصیص ارز به کاالهای اساسی را بررسی میکند؛

سارا علیاری
sara.aliyari@gmail.com

براساس اعالم مرکز آمار تورم
جنباستانبول
نقطه به نقطه فروردین به 51
درصد رسیده است به این ترتیب که تغییر شاخص
کل این مهم نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل ۵۱.۴
درصد را نش��ان میدهد .به سخن دیگر این اعداد و
ارقام نش��ان میدهند که خانوارهای کش��ور به طور
میانگین  ۵۱.۴درصد بیشتر از فروردین  ١٣٩٧برای
خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکسان» هزینه
کردهاند که نس��بت به این اطالع در ماه قبل (۴۷.۵
درصد)  ٣.٩واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
محاس��به همین چند عدد و رقم کافی است
تا دریابیم که قدرت خرید مردم چنان دستخوش
نوس��انات شده که بیش��ک برای رسیدن تورم در
این رقم یا رقمهای باالتر برای آن باید نگران بود.
این میزان نگرانی نه از طریق کمردم و کارشناسان
اقتصادی بلکه از سوی متولیان هم مدنظر است به
طوریکه تمام تالش دولتمردان در طول این ماهها
که نوسان نرخ دالر اکثر بازارها را دستخوش تغییر
کرده آن بوده تا به گونهای عمل کنند تا اندکی از
فشار وارد شده بر معیشت مردم بکاهند.
به سخن دیگر تورم افسارگسیخته ،به ویژه در
مورد کاالهای اساسی از جمله دالیلی بوده که پیرو
آن دولت کوشیده تا برای جلوگیری از رشد بیرویه
قیمته��ا و حفظ ق��درت خرید مردم ب��ه اقدامات
متع��ددی از جمله اختص��اص ارز  4200تومانی به
واردات کااله��ای اساس��ی و توزی��ع آن بین مردم
دست بزند .دولتمردان در تالش هستند تا دستکم
با وجود تمام فش��ارهای ناشی از رشد قیمت دالر و
آس��یبهایی جدی که این رش��د قیمت به طبقات
کمدرآم��د میزند؛ به گونهای عمل کند تا این تورم
به کاالهای اساسی مورد نیاز مردم نرسد.
بررس��ی اقدامات صورت گرفته در این خصوص
و برآین��د ارزه��ای تخصیص یافته به ای��ن کاالها و
انحرافاتی که در واردات کاالهای مش��مول ارز 4200
شده به خوبی نشان میدهد که سیاست متولیان در
این خصوص موفق نبوده و بیشک آمار منتشر در این
زمینه مبنی بر این ارز تخصیص یافته به شرکتهایی
که اقدام به ثبت سفارش و واردات هر کاالی مربوط و

ارز دولتی؛ بهشت دالالن کاالهای اساسی

غیرمربوط کردند خود مهر تایید بر این ماجراست.

لیست ناهمخوان
در س��ال گذش��ته و در گی��ر و دار اس��تعفای
شریعتمداری از سمت وزیر صنعت ،معدن و تجارت
بود که با فشارهای رسانهای و غیررسانهای فهرست
دریافتکنن��دگان ارز  4200تومان��ی برای واردات
کاالهای مورد نیاز کش��ور منتشر ش��ده و بررسی
آن نش��ان داد تعدادی از این ش��رکتها ارز دولتی
گرفتند اما کاالهای دیگ��ری را وارد کردند و هیچ
نهاد نظارتی هم بر فعالیت آنها سایه نگسترده است
و قرار نیست سایه بیافکند.
شرکتهایی که ارز برای واردات برنج گرفتند و
موز و به جای آن قلم و خودکار و لوازم آرایشی وارد
کردند که در لیس��ت کاالهای اساس��ی و معیشتی
مردم وجود ندارد اما نه تنها کس��ی از آنها س��والی
نکرد بلکه برخی تشویق هم شدند.
براساس گزارش منتش��ر شده در تیر ماه سال
گذشته؛ ش��رکتهای متعلق به "مدلها" ،با عنوان
ش��رکت "مادر تخصص��ی بازرگانی دولت��ی ایران"
که زی��ر نظر وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت اداره
میشود ۱۲۹ ،میلیون یورو برای واردات برنج سفید
قابل مصرف دریافت کرده و بدینترتیب  ۲۵درصد
از میزان ارز دولتی تخصیصیافته برای واردات این
کاال را به خود اختصاص داده است.
از آن طرف شرکت "سارا نمین" هم پنج میلیون
و  ۶۰۰هزار یورو ارز دولتی برای واردات برنج دریافت
کرده ،در صورتی که این ش��رکت خود را زیر عنوان
واردات گیاهان دارویی ثبت کرده است .در میان این
اسامی برخی ش��رکتهای خودرویی مانند شرکت
"ره��روان خودرو پیش��گامان نگین جن��وب" با ارز
دولتی چای و لوبیا چیتی و ش��رکت "شایان خودرو
اداک" با همین ارز کاغذ وارد کرد و شرکت "ماموت
خودرو" هم با دریافت ارز دولتی تبدیل به واردکننده
چایساز و قهوهساز و شرکت "رایانه همراه کیان" که
در حوزه تلفنهای همراه فعالیت دارد ،با ارز دولتی
چایساز و قهوهساز وارد کرد .در لیست منتشر شده
ش��رکت "پترو یاس" نیز به عنوان یک شرکت نفتی
با ارز  ۴۲۰۰تومانی خوراک دام وارد کرد .همچنین

در آستانه ماه مبارک رمضان رخ داد؛

اقدام خودسرانه
برخی شرکتهای لبنی برای گرانی
برخ��ی برنده��ای لبنیات��ی در آس��تانه ماه
بــــازار روز
مبارک رمضان به طور خودس��رانه اقدام به
افزایش قیمت محصوالت خود کردهاند.
دو برن��د مع��روف لبنی که پیش از این ه��م در افزایشهای
چند باره قیمت لبنیات در سالهای گذشته پیشتاز بودند و سایر

خبر خوش دولت به کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در
هیأت دولت گفت :با این تصویبنامه که پس از تصویب در شورای عالی کار صورت
گرفت ،مبلغ حق مسکن کارگران از ۴۰هزارتومان به  ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.
علی خدایی با بیان اینکه در جلس��ه عصر اول بهمنماه ش��ورای عالی کار با
«افزایش حق مس��کن کارگران» موافقت کرد گفت :این مصوبه اواخر فروردینماه
در کمیس��یون اقتصادی دولت بهتصویب رسید و عصر روز یکشنبه نیز هیأت وزیران
در جلس��های بهریاس��ت حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی رئیسجمهوری ،به
پیش��نهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مبلغ کمکهزینه ماهانه مس��کن کارگران
برای سال  1398را از  400هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.
وی ادامه داد :با این تصویبنامه که پس از تصویب در شورایعالی کار صورت گرفت،
مبلغ حق مسکن از  40هزار تومان به  100هزار تومان افزایش یافت .تسنیم

شرکت "جامجم بازرگان پیشرو" که با هدف فعالیت
در عرص��ه خدم��ات طراح��ی مهندس��ی و تأمین
تجهیزات تش��کیل ش��ده بود با دریافت ارز دولتی
خ��وراک دام وارد کرد و در نهایت ش��رکت "الکترو
ممتاز پیشه" که طبق کارنامهاش قرار بوده به تولید
تابلوهای برق بپردازد ،در فهرست وزارت صنعت یک
میلیون یورو برای واردات ذرت به عنوان خوراک دام
دریافت کرد.
طبق گزارشهای منتش��ر شرکتی که در قالب
نماینده رسمی نیوآ در ایران فعالیت میکند با همین
ارز دولتی سشوار و ماشین ظرفشویی وارد کرد .این
اتفاقات در ش��رایطی رخ داد که هیچیک از کاالهای
یاد ش��ده به عنوان بخشی از تخلفات انجام شده در
فهرست کاالهای اساسی مشمول ارز قرار ندارند.
طبق ابالغیهها و دستورالعملهای منتشر شده
کاالهایی مانند برنج؛ گوش��ت قرمز ،گوش��ت مرغ،
تخممرغ ،کنجاله س��ویا ،ذرت ،جو ،روغن خوراکی
جامد و مایع ،حبوبات ،الس��تیک س��نگین و چای
خش��ک ،دارو و ...در جرگ��ه کاالهای اساس��ی قرار
دارن��د و س��ایر کاالهایی که وارد ش��ده نه تنها در
جرگه کاالهای اساس��ی و ض��روری نبوده که حتی
موثر در معیشت مردم به شمار نرفته و نمیرود.

نگاه مشکوک
از همان ابتدای امر که قرار بود این مهم اجرایی
ش��ود کارشناس��ان بس��یاری به دیده ش��ک به آن
مینگریستند و به عواقب مثبت ان مشکوک و حال
که نیمنگاهی به بازار و اقتصاد کشور بیندازیم دلیل
این حجم نگرانی را میتوانیم دریابیم.
آنچه مسلم متولیان امر آن ساز و کار الزم برای
اجرای چنین اقدامی را درست طراحی نکرده بودند
که اگر کرده بودند ش��رایط کنون��ی به مراتب بهتر
و مطلوبتر بود .به باور کارشناس��ان در صورتی که
متولیان امر نس��بت به اتخاذ یک ساز و کار نظارتی
دقیق و همیش��گی ،از لحظه ورود کاال تا رس��یدن
به دست مصرفکننده میکردند شاید امروز چنین
سواالتی در ذهن مردم وکارشناسان متبلور نمیشد
و شرایط به مراتب بهتر از این بود.
عملک��رد نامطلوب متولی��ان در این زمینه به

برندها را به دنبال خود میکش��اندند ،اینب��ار نیز اولین افزایش
قیمت را این دو برند معروف «م» و «پ» رقم زدند.
قیم��ت خامه کوچک را که پیش از این  2500تومان عرضه
میکردند ،طی چند روز گذش��ته به  2700تومان افزایش دادند.
افزایش قیمت از س��وی این دو برند در حالی انجام شده که هیچ
مجوزی از سوی س��ازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده
و دیگ��ر بخشهای ذیربط صادر نش��ده اس��ت و هیچ اتفاقی هم
در قیمت ش��یر خام و هر مؤلفهای که در قیمت تمام شده تأثیر
بگذارد وجود نداشته است.

حدی بود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی
ب��ه این موض��وع پرداخت و اذعان داش��ت؛ "نتایج
بررس��یهای مطالعات این مرکز نشان میدهد که
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی
در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کاالها
در بازار ،کارآمد نبوده اس��ت .رش��د نقطه به نقطه
ش��اخص قیمت کاالهای اساسی در آذرماه 1397
نس��بت به اسفندماه  1396نشان میدهد که اقالم
موجود در شاخص قیمت مصرفکننده در مجموع
به طور متوسط  42درصد رشد داشتهاند که باالتر
از رش��د  39درصدی ش��اخص کل قیمتهاست.
هرچند باید توجه داش��ت که در محاسبه این رشد
ممکن اس��ت مقداری کمبرآوردی نیز وجود داشته
باشد ،زیرا رشد قیمت برخی کاالها ،براساس قیمتی
اس��ت که در ش��بکه توزیع دولتی وجود دارد و نه
در ش��بکههای توزیع غیررسمی .همچنین اقالمی
که در بین ش��اخص قیم��ت تولیدکننده نیز وجود
دارند در آذرماه  1397نسبت به اسفندماه ،1396
 ۳۲.۰۸درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند».
ح��ال با این تفاس��یر و در ش��رایطی که هنوز
تبعات منفی اقدام قبلی در این زمینه رفع نش��ده
متولیان در بودجه س��ال  98نی��ز رقم  14میلیارد
دالر با نرخ ترجیحی ( 4200تومان) برای حمایت
از مصرفکنندگان به کاالهای اساس��ی اختصاص
دادهاند و مدعی شدهاند که سیاست تخصیص ارز با
نرخ ترجیحی به کاالهای اساسی به منظور تثبیت
قیمت این کاالها صورت گرفته است.
 740هزار تومان سهم هر ایرانی از ارز 4200
طبق آمارهای اعالم شده ،امسال اعتباری برابر
با  14میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی به
کشور اختصاص یافته است .طبق گفتههای محمد
باقر نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه میزان
مابهالتف��اوت حاص��ل از این رقم برابر ب��ا  60هزار
میلیارد تومان میش��ود که رقم قابل توجهی است.
براس��اس برآورد کارشناس��ان اقتصادی با احتساب
جمعیت  81میلیون نفری کشور ،سهم هر ایرانی از
این مابهالتفاوت برابر با  740هزار تومان میشود .به
عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانهای برابر

افزای��ش خودس��رانه از س��وی برخی ش��رکتهای لبنی در
س��الهای گذش��ته بارها و بارها تکرار ش��ده و متأسفانه
موفق هم بودهاند .پ��س از آنکه آنها قیمتها را
باال میبردند و ماهها با همان قیمت افزایش
یافته فروش داشتند ،تازه سازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان به آنها
اولتیمات��وم م��یداد و معموالً هم بس��یار
جزئی از قیمت افزایش یافته عقبنش��ینی
میکردند و جریمه هم نمیشدند.

با  740هزار تومان را تخصیص میدهد تا از افزایش
قیمت کاالهای اساسی ممانعت کند.
براس��اس گزارش مرک��ز پژوهشهای مجلس
پیامدهای منفی متعدد و مهم سیاس��ت تخصیص
ارز ترجیحی به کاالهای اساس��ی از این قرار است
که اجرای این سیاس��ت پیامدهای منفی به دنبال
داش��ته و وجود قیمتهای دو یا چندگانه در بازار
ارز ،زمینه رانتجویی و فساد را فراهم کرده است به
سخن دیگر به دلیل انحراف منابع تخصیصیافته (در
قالب بیشاظهاری و دیگراظهاری واردات ،صادرات
مج��دد نهاده یا کاالی نهایی به صورت رس��می یا
قاچاق ،احتکار ،گرانفروشی به مصرفکننده نهایی
و ،)...سود سرشاری نصیب افرادی شده که به ارز با
قیمت ترجیحی دسترسی داشته اند.
به اعتق��اد این مرکز اختصاص حجم باالیی از
درآمد ارزی کش��ور به واردات کاالهای اساس��ی در
شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود
است ،نه تنها متولیان رادر دستیابی به هدف ثبات
قیم��ت کاالهای اساس��ی یاری نکرده اس��ت بلکه
موجب افزایش ش��دید تقاضا ب��رای ورود کاالهای
اساس��ی ش��ده و در نهایت میتواند به محدودیت
شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شده
است .همچنین از دیگر پیامدهای منفی اختصاص
ارز با نرخ ترجیجی میتوان به تضعیف تولید داخلی
خصوصاً در کاالهای اساسی مشمول قیمتگذاری
و همچنین عدم انتفاع گروههای هدف (دهکهای
پایین درآمدی) به صورت بهینه اش��اره کرد که در
طول گزارش به آن پرداخته شده است».
با توجه به جمیع موارد مطرح ش��ده جا دارد تا
دولت برای بهبود شرایطی مدیریتی خود هم که شده
درخصوص اختصاص  14میلیارد دالر ارز دولتی برای
واردات کاالهای اساسی در سالجاری به گونهای عمل
کند تا هم از بار س��نگین س��از و کار نظارتی به طور
قابل توجهی کاس��ته شود و هم در این بین فضا برای
فعالیت واس��طهگران و دالالن محدود شود .از سوی
دیگر برخی کارشناس��ان بر ای��ن باورند که اگر دولت
بنا دارد تا حرکتی را عملی کند که از فشار معیشتی
مردم به واس��طه تورم  50درصدی بکاهد کافی است
و هم واس��طهها را حذف کند؛ الزم نیس��ت دولت به
واردکننده ارز  4200تومانی بدهد و سپس بر او نظارت
کن��د ت��ا در فرایند خرید و توزیع و ف��روش کاالهای
اساسی خطا نرود و گرانفروشی نکند تنها کافی است
با منطقی درست قیمت کاالهای اساسی را آزاد میکند
و در عوض قدرت خرید مردم را با پرداخت مس��تقیم
مابهالتفاوت ارز  4200تومانی افزایش دهد.

در آس��تانه ماه مبارک رمضان نظارتها و مسئولیتها بر بازار
و قیمتها باید تشدید شود تا برخی سوءاستفادهگرها از این
فرصت استفاده نکنند ،چراکه فشار همه اینها روی
دوش مصرفکننده است .ظاهرا ً این رسم شده
است که هر موقع فشاری روی تولیدکننده
و صنایع وجود داشته آنها این فشار را روی
مردم و مصرفکننده انتق��ال دادهاند بدون
اینکه خودشان تالش��ی برای کاهش قیمت
تمام شده داشته باشند .فارس
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اخبار
بانک انصار در کنار سیلزدگان

بان��ک انص��ار در راس��تای انجام مس��ئولیتهای
اجتماع��ی خود ،از نخس��تین روزهای وقوع س��یل به
بس��یج امکانات و نیروهای خود تحت مدیریت قرارگاه
حمایتهای اجتماع��ی و محرومیتزدای��ی این بانک
مبادرت ورزید و با جمعآوری میلیاردها ریال وجه نقد،
بهرهگیری از منابع اختصاص یافته در بودجه س��الیانه
خود و از محل کمکهای کارکنان و مش��تریان ،اقالم
مورد نیاز س��یلزدگان را تهی��ه و تأمین و با هماهنگی
سازمانهای ذیربط به مناطق سیلزده گسیل داشت.
بانک انصار نظر به شرایط بحرانی استانهای گلستان،
خوزستان ،مازندران و لرستان و جاری شدن سیل در آنها
بدونفوتوقتاقدامبهاعالمشمارهسپرده-۱۲۱۸۵۴۶۷-۱
 ۴۴۱۰-۴۳و ش��ماره کارت  ۶۲۷۳۸۱۱۰۹۹۹۲۷۰۳۷به
منظور جمعآوری کمکهای نقدی پرسنل و تهیه مایحتاج
س��یلزدگان کرد .براس��اس ابالغیههای قرارگاه یادشده
مدیریت شعب بانک انصار استانهای سیلزده با حداکثر
توان خود نس��بت به امدادرسانی به سیلزدگان اقدام و با
همراهی مقامات محلی در محلهای سیلزده حضور یافته
و بر توزیع اقالم تهیه شده نظیر غذای گرم ،اقالم مصرفی
و بهداش��تی و لوازم ساختمانی توسط کارکنان مدیریت و
شعب این استانها نظارت کردند.

اعطای تسهیالت ارزانقیمت
به کارگران نمونه توسط بانک رفاه

بانک رفاه در س��ال "رونق تولید" و به مناس��بت فرا
رسیدن روز جهانی کار و کارگر و با هدف تکریم و تجلیل
از اقشار مختلف جامعه کارگری کشور ،به کارگران نمونه
استانهای کشور تسهیالت ارزان قیمت پرداخت میکند.
این تس��هیالت در قالب عقد مرابحه ،با نرخ س��ود
10درصد و مدت باز پرداخت حداکثر  36ماه ،برای تامین
اموال و خدمات مورد نیاز کارگران نمونه کل کشور پس
از اعالم اس��امی منتخبین مشمول تسهیالت مذکور از
سوی وزارت کار به بانک ،اعطا خواهد شد.

تسهیالت ارزانقیمت بانکپاسارگاد
محدودیت ندارد

بانک پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی
چرخه اقتصاد کش��ور و افزایش دامنه خدمات بانکی،
اقدام به اعطای تس��هیالت ارزانقیمت در قالب بسته
حمایتی ویژه بانک میکند.
ط عمومی بانکپاسارگاد
خس��رو رفیعی مدیر رواب 
گفت :اعطای تس��هیالت ارزانقیمت ،گش��ایش اعتبار
اسنادی داخلی و صدور انواع ضمانتنامه بانکی سه نوع
از خدمات بانکپاس��ارگاد هستند که بهمنظور کمک
به افزایش تولید و اش��تغالآفرینی ارایه میش��وند.وی
درخصوص طرح تسهیالت ارزانقیمت ادامه داد :در این
طرح مشتریان بانکپاسارگاد اعم از حقیقی و حقوقی،
فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل میتوانند با توجه به
میزان اعتبار بانکی خود در سریعترین زمان ممکن و با
نرخ کارمزد دلخواه تسهیالت دریافت کنند.

