کاهش  ۴۰درصدی مصرف گوشت در کشور

یکشنبه  2آذر 1399
وطنامروز شماره 307۸

سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت ۴۰ :درصد مصرف گوشت قرمز در کشور با شیوع کرونا کاهش یافته که باعث انباشت دام و ضرر عشایر شده
است بهطوری که میتوان گفت کرونا بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایرزده است .شاهپور عالئیمقدم از جمله دالیل کاهش مصرف گوشت را برگزار
نشدن مراسمهای محرم و صفر و نذورات مردم ،برگزار نشدن جشن عروسی و عزا ،بسته شدن رستورانها و جلوگیری از صادرات دام عنوان کرد.

اقتصادی

اخبار

اسالمی :بانکها از عوامل
افزایش قیمت مسکن هستند

ازماهآیندهیارانهتأمینکاالهایاساسیمجلسبه ۶۰میلیوننفرویارانهجدیددولتبه ۳۰میلیوننفرپرداختخواهدشد
دولتروحانی پیش از اینبا ادعاینبودمنابعمالیبایارانهمجلسمخالفتکردهبود

پس پول هست!

مردمبرندهلجبازییارانهای دولتبامجلسشدند؛ ۲یارانهجدیداضافهشد
گ�روه اقتص�ادی :در حالیکه دولتیها مخال��ف یارانه حمایتی
مجلس به دلیل نبود منابع و امکان خلق پول ،افزایش نقدینگی
و افزایش تورم بودند ،حاال خودشان در ستاد ملی مقابله با کرونا
یارانه 100هزار تومانی را برای یکسوم جمعیت تصویب کردند و
عالوه بر این باید طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی که حاال با
تایید شورای نگهبان به مثابه قانون است ،به  60میلیون ایرانی نیز
یارانه اعتبار خرید کاالهای اساسی پرداخت کنند .هزینه  ۲یارانه
جدید در کنار یکدیگر رقمی معادل  ۴۲هزار میلیارد تومان برآورد
میشود .به گزارش «وطن امروز» ،روزهای ابتدای آبانماه بود که
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی خبر از طرحی دادند که در
آن دولت موظف به پرداخت یارانهای جدید به  60میلیون ایرانی
(افرادی که پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی دریافت
کردند) شد .چند روزی از مطرح شدن کلیت این طرح نگذشته بود
که ناگهان صدای اعتراض دولتیها نسبت به چنین طرحی بلند شد.
آنها معتقد بودند در شرایط کسری بودجه ،ایجاد هزینههایی
جدید ،دولت را مجبور به خلق پول میکند که نتیجه آن افزایش
نقدینگی است و در نهایت چنین طرحی تورمزا خواهد بود .البته
برخی اقتصاددانان وابسته به دولت و رسانههای زنجیرهای نزدیک به

آنها هم با این بهانه به ظاهر اقتصادی به جنگ یارانه مجلس آمدند.
در همین زمینه حسن روحانی گفت :دولت تامین معیشت
مردم و جبران تورم را وظیفه خود میداند و از همه پیشنهادات
سایر قوا ،فعاالن و متخصصان اقتصادی در حل معضالت مردم
استقبال میکند .ارائه برخی طرحها که منابع آن دیده نشده است،
نمیتواند به رفع معضالت کمک کند و ممکن است باعث ایجاد
مش��کالت تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود ،لذا
مالحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها الزمه توفیق در
خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست .علی ربیعی ،سخنگوی
دولت هم چند روز بعد ضمن مخالفت با این طرح معیشتی برای
مردم ،آن را تورمزا خواند.
این جنجالها به همین جا ختم نشد و رئیس سازمان برنامه و
بودجه هم با ادبیاتی ارباب  /رعیتی به مقابله با طرح یارانه مجلس
پرداخت .وی در نامهای به رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت:
«م��ردم به جای اعانه و یارانه ،خواهان رفع تحریمها هس��تند».
اس��حاق جهانگیری هم حتی وارد میدان ش��د و به انتقاد از این
موض��وع پرداخت .وی گفت :برخی مس��ائل که در حال حاضر
عنوان میشود با  ۱۰برابر بودجه کنونی نیز نمیتوان به آن حرفها

منابع هست ،بهانه نیاورید

«وطن امروز» 10آبانماه در گزارشی با بررسی منابع یارانه تامین کاالهای
اساسی با عنوان «منابع هست ،بهانه نیاورید» از دولتمردان خواسته بود
موضوع معیشت را تبدیل به «بحث سیاسی» نکنند و با توجه به تحققپذیر
بودن منابع طرح مجلس ،از پرداخت سر باز نزنند .در این گزارش گفتوگویی
با مجتبی رضاخواه ،عضو کمیس�یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شده بود که صراحتا وی موضوع چاپ پول را منتفی دانست و اظهار کرد:
مجلس کامال با چاپ پول مخالف است ،زیرا موجب تورم میشود .ما هنوز
معتقدیم دولت براحتی میتواند با منابع موجود ،این طرح را اجرا کند اما
به خاطر اینکه بهانهای برای عدم اجرای آن نداشته باشد ،اجازه دادیم تا
سقف  30هزار میلیارد تومان از داراییهایش را بفروشد و منابع اجرای این
طرح را تامین کند .عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره قابلیت تحقق
منابع مشخصشده برای اجرای این طرح هم گفت :اینکه منابع این طرح
تامین شود یا نه کامال به اراده دولت بستگی دارد ،زیرا دولت میتواند تنها
با فروش سهام خود در شرکت فوالد مبارکه اصفهان که خریدار هم دارد،
براحتی منابع این طرح را تامین کند .متاسفانه دولت به خاطر نگاه و منافع سیاسی خود ،با اجرایی شدن این طرح مخالفت
میکند ولی ما معتقدیم معیشت مردم نباید به دلیل مقاصد سیاسی گروگان گرفته شود .رضاخواه در انتها با اشاره به زمان
اجرای این طرح گفت :با توجه به اینکه اجرای این طرح از مهرماه سال جاری بوده ،دولت موظف است به محض تصویب نهایی
این طرح ،مبالغ ماههای گذشته را هم به حساب سرپرستان خانوارها واریز کند.

نوشته نشود .ضمن آنکه کل منابع مورد نیاز طرح معیشتی مجلس
 ۳۰هزار میلیارد تومان است؛ یعنی معادل1/3درصد کل نقدینگی
ایجاد شده در طول فعالیت دولت روحانی .باید از مسؤوالن دولتی
پرسید چطور نسبت به ایجاد  ۲۳۷۵هزار میلیارد تومان نقدینگی
در  7سال اخیر نگران نبودید اما حاال نسبت به  ۳۰هزار میلیارد
تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس ،این همه حساسیت به خرج
میدهید؟
تنها نکته واضحی که از این اتفاقات میتوان فهمید این است
که منابع مالی طرح پیش از این هم در اختیار دولت بوده و هست
و بهانههای دولتیها صرفا موضوعات سیاسی بوده که حاال باعث
روسیاهی آنها شده است.

جامه عمل پوشاند.
در نهایت دولتیها با قیل و قال توانستند نظر خود را به کرسی
بنشانند و شورای نگهبان منابع طرح مذکور را غیرشفاف ارزیابی
کرد ولی در کمتر از چند روز پس از مخالفت ش��ورای نگهبان،
موضوع پیشنهاد دولتیها برای پرداخت یارانه  100هزار تومانی
با اصالح شدن بخشی از منابع یارانه مورد نظر مجلس مقارن شد
و ش��ورای نگهبان هم طرح مجلس را تایید کرد و بر این اساس
دولت مکلف شد آن را اجرایی کند.
از همان ابتدا مشخص بود منابع این طرح قابل تحقق است
و طرح گزارههای اینچنینی صرفا بهانهای از سمت دولت است.
یدادند چنین طرحی اساسا به اسم مجلس
شاید دولتیها ترجیح م 

تشریحیارانهتأمینکاالهایاساسیمجلسویارانه 100هزارتومانیدولت
روحانی تاکید کرد :امروز مصوب شد برای حدود نزدیک
به  ۳۰میلیون نفر ،برای  ۴ماه تا پایان امسال در هر ماه
بالعوض  ۱۰۰هزار تومان بدهیم و برای این  ۱۰میلیون
و خ��ردهای خان��واده وام یک میلیون تومانی مقرر ش��د
شبیه به همان وام اوایل سال که بازپرداخت این وام هم
 ۳۰ماهه و بالعوض اس��ت .برای وام هم تصمیم گرفته
ش��د .رئیسجمهور ادامه داد :مسأله پرداخت پول گاز و
مش��کالتی که برای چک به وجود میآید و موارد دیگر،
مشابه چیزهایی است که در اوایل سال تصویب کردیم و
امهالی دادیم برای اینکه از مش��کالت مردم کاسته شود.
با اجرای طرح جامع با این  ۹الزام ،همه باید دس��ت به
دست هم دهیم تا مردم بتوانند با مشکالت کمتری این
دوران را سپری کنند.

طرح تامین کاالهای اساسی  ۲جامعه هدف دارد؛ اول 40
میلی��ون نفری که درآمد حداقلی دارند ،به ازای هر نفر 60
هزار تومان و دوم  20میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر
نفر آنها  120هزار تومان پیشبینی شده است .به طور کلی
 60میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح میشوند که
باید از این یارانه حمایتی ،صرفا برای خرید کاالهای اساسی
که توس��ط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم خواهد
شد ،استفاده کنند.
■■یارانه  100هزارتومانی

رئیسجمه��ور دیروز گفت :امروز مصوب ش��د برای
حدود  ۳۰میلیون نفر به مدت  ۴ماه تا پایان امس��ال ،به
صورت بالعوض  ۱۰۰هزار تومان پرداخت ش��ود .حسن

مقایسه یارانه مجلس شورای اسالمی و یارانه پیشنهادی جدید مطرح شده توسط دولت
عنوان

یارانه مجلس

یارانه پیشنهادی جدید دولت

میزان اعتبار

 30هزار میلیارد تومان

 ۱۲هزار میلیارد تومان

بازه زمانی اجرا

 6ماه دوم سال 99

 4ماه پایانی سال 99

دربرگیریجمعیتی

 60میلیون نفر

 30میلیون نفر

جنس یارانه

کاالیی

نقد

منابع

فروش اموال مازاد دولتی

مشخصنیست

میزان یارانه (هر نفر)

 40میلیون نفر 60 ،هزار تومان
 20میلیون نفر 120 ،هزار تومان

 100هزار تومان

براساساعالممرکزآمار

تورم نقطه به نقطه به  46/4درصد رسید
است .نرخ تورم ماهانه آبان  ١٣٩٩به  5/2درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل
 1/8واحد درصد کاهش داشته است .تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  13و 1/6
درصد بوده است .این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4/7
درصد است که نسبت به ماه قبل 2/4 ،واحد درصد کاهش داشته است .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روستایی  7/6درصد بوده که نسبت به ماه قبل  0/7واحد
درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار روز گذشته تغییرات تورم در آبانماه سال جاری را
تورم
اعالم کرد .طبق اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه آبانماه ٩٩
برای خانوارهای کشور به  ٢٩درصد رسیده که نسبت به ماه قبل  1/8واحد درصد
افزایش نشان میدهد.

■■افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه
س��ال قبل اس��ت .نرخ تورم نقطهای در آبانماه  ١٣٩٩به عدد  46/4درصد رسیده
است ،یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  46/4درصد بیشتر از آبان  ١٣٩٨برای
خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .نرخ تورم نقطهای
آبانماه  ١٣٩٩در مقایسه با ماه قبل ٥ ،درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش  16/1واحد درصدی به
 56/6درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش  0/1واحد درصدی
به  41/8درصد رسیده است .این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شهری  45/7درصد است که نسبت به ماه قبل  4/4واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  50/3درصد بوده که نسبت به ماه قبل

■■افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

 8/1واحد درصد افزایش داشته است.

■■کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل

منظور از نرخ تورم س��االنه ،درصد تغییر میانگین اعداد ش��اخص قیمت در
یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است .نرخ تورم
س��االنه آبانماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کش��ور به  ٢٩درصد رسیده که نسبت
به ماه قبل  1/8واحد درصد افزایش نشان میدهد .همچنین نرخ تورم ساالنه
برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  ٢٩و  28/8درصد است که برای
خانوارهای ش��هری  1/7واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روس��تایی 2/1
واحد درصد افزایش داشته است.

وزیر راهوشهرس��ازی با بیان اینکه بانکها یکی از عوامل
افزایش قیمت مسکن هستند ،گفت :دولت مردم را به حال
خود رها نکرده است .محمد اسالمی در پاسخ به این پرسش
که آیا طرح ملی مسکن ،میتواند مشکل ایران و مستأجران را
حل کند ،اظهار کرد :تحوالت بخش مسکن تقریبا بیارتباط
با بحث عرضه و تقاضاست .سال 91که باالترین عرضه مسکن
در کشور روی داد ،رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاد.
وی افزود :بر اساس منحنی آمار بانک مرکزی و تحلیلهای
اقتصادی بخش اقتصاد مس��کن در وزارت راهوشهرسازی،
از اوایل دهه  70به این س��و میبینیم نرخ دالر ،طال و یک
مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش یافته است ،یعنی
مس��کن خیلی شدید از بازارهای موازی تأثیر میگیرد و نه
تنها مسکن ،بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متأثر از قیمت
دالر اس��ت .وی تصریح کرد :در ارتباط با تحوالت اقتصادی
کش��ور مهمترین کاری که باید انجام دهیم این اس��ت که
تقاضای غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم ،این مساله
نیاز دارد قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن
مصرفی باشد .بخشی از تقاضا هم برای حفظ ارزش پول به
این حوزه میآید .از گذش��ته تا امروز اکثر افزایش قیمتها
متأثر از هجوم منابع در اختیار بانکها و مؤسسات مالی بوده
است که چندصد واحد مسکن را خریداری کردهاند تا حفظ
ارزش پول را انجام دهند .وی با ابراز اینکه از این طریق بانکها
توانستهاند در کسبوکارهای خود سیستم ذخیرهسازی برای
توانمندسازی ایجاد کنند ،اظهار کرد :از اینرو مهمترین نیاز
توساز مسکن
شرایط کنونی کشور این است که بحث ساخ 
را حمایت کنیم .وزیر راهوشهرس��ازی بیان کرد :نکته حائز
اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این
است که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت
راهوشهرسازی با برنامهریزی ،زمینه خان هدار شدن مردم فراهم
شود و آنها بتوانند ب ه سهولت صاحب خانه شوند.

افزایش  21هزار واحدی
شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت
دیروز با افزایش  21هزار و  235واحد روبهرو شد.
بورس اوراق بهادار تهران که از هفته پیشروی خوش
به فعاالن بازار نشان داده ،دیروز هم به روند مثبت خود
ادامه داد .شاخص کل بورس در پایان معامالت دیروز با
افزایش  21هزار و  235واحدی به رقم یک میلیون و 366
هزار و  536واحد رسید .همچنین شاخص کل بورس با
معیار هموزن با افزایش  2303واحدی به رقم  383هزار
و  578واحد رسید .ارزش روز شرکتها در بورس تهران
هم به بیش از  5میلیون و  266هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران دیروز بیش از  20میلیارد سهام حقتقدم و
اوراق مال��ی در قالب حدود  2میلیون نوبت معامله و به
ارزش  18هزار و  329میلیارد تومان داد و س��تد کردند.
همچنین ارزش معامالت در فرابورس به بیش از  5هزار
و  524میلیارد تومان رس��ید که با در نظر گرفتن ارزش
معامالت  ۲بازار ،معاملهگران دیروز در بورس و فرابورس
بیش از  23هزار و  853میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نحوه پرداخت سود امسال سهام عدالت
ابالغ شد

مدیریت نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس ،مصوبه
شورای عالی بورس درباره نحوه پرداخت سود سال مالی
 ۹۸دارندگان س��هام عدالت را ابالغ کرد .این مصوبه به
همه شرکتهای بورسی و فرابورسی و حسابرسان معتمد
س��ازمان ابالغ ش��د .بر این اساس ،طبق مصوبه  22مهر
ش��ورای عالی بورس مقرر شد س��ود سهام شرکتهای
سرمایهپذیر متعلق به سهامداران مشمول سهام عدالت
برای سال مالی 98نسبت به مشموالنی که روش مستقیم
را انتخاب کردهاند ،به حس��ابهای معرفی شده توسط
سرمایهگذاران و برای مشموالنی که روش غیرمستقیم
را انتخاب کردهاند ،به حساب شرکتهای سرمایهگذاری
استانی سهام عدالت هر استان پرداخت شود .شرکتهای
س��رمایهگذاری استانی باید نسبت به معرفی حساب به
شرکتهای سرمایهپذیر اقدام کنند به گونهای که تا زمان
انجام تکلیف قانونی طبق آییننامه آزادسازی سهام عدالت
با ارائه تعهدنامهای به سازمان بورس و بازرس قانونی ،امکان
دخل و تصرف در آن را از خود سلب کنند.

دولت روغن نباتی را
رسم ًا  ۱۰تا  ۱۳درصد گران کرد

طبق مصوبه دیروز کارگروه تنظیم بازار ،قیمت انواع روغن
خام وارداتی افزایش و به تبع آن قیمت روغنهای خوراکی
و مصرف خانوار نیز افزایش یافت .بر این اساس با وجود عدم
ح��ذف ارز  4200تومانی ب��رای واردات روغن خام ،قیمت
انواع روغن نباتی با ظرف پت (بطری پالس��تیکی)  10و با
سایر ظروف از جمله حلب  13درصد افزایش یافت .دالیل
افزایش قیمت انواع روغن نباتی افزایش قیمت جهانی روغن
خام و افزایش هزینه سایر ملزومات تولید از جمله بستهبندی
اعالم شده است.

