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 مصاحبه عجیب وزیر اقتصاد
به تازگی رسانه ها از قول احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نوشتند که دولت در 
الیحه ای از مجلس خواســته تا مبنای محاســباتش را از نرخ ETS به چهارهزارو 

۲۰۰ تومانی بازگرداند و جلوی تورم بیشتر گرفته شود.
وزیــر اقتصاد گفتــه بود هدف از ایــن تصمیم کاهش فشــار تورمی و کاهش 

هزینه های تولید است.
تسنیم از قول وزیر اقتصاد نوشــته بود: «پس از آنکه مجلس دو فوریت الیحه 
قبلی دولت که در موضوع اصالح نرخ ارز محاســباتی گمرك و برخی موارد دیگر 
بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به دلیل اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا 
یك الیحه دو فوریتی مســتقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشــت نرخ محاسباتی 
گمرك از نرخ ETS به چهارهزارو ۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است. 
اهمیت این مســئله از این نظر است که نرخ محاســباتی ارز گمرك تأثیر باالیی در 
هزینه تمام شــده تولید دارد و برای آنکه قیمت ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش 
پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشــت نرخ محاســباتی گمرك به نرخ سال گذشته 

گرفته است».
دقیقا یک روز پس از انتشار این خبر، وزارت اقتصاد خبر را تکذیب کرد و توضیح 
داد که الیحه دو فوریتی که به مجلس ارســال شــده، درخواســت بازگشت نرخ 
محاسباتی گمرک به چهارهزارو ۲۰۰ تومان نیست؛ بلکه در این الیحه درخواست 
شــده که حقوق گمرکی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا و قطعات و ماشــین آالت از 
چهــار درصد به یــک درصد کاهش پیدا کند. البته ایــن موضوع روی دیگری هم 
دارد و آن کاهش درآمدهای دولت اســت. برای مثــال در بودجه ۱۴۰۱ زمانی که 
مقرر شد فقط تعرفه گمرکی کاالهای اساسی و دارو از چهار درصد به یک درصد 
برسد، درآمد دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان کاهش داشت؛ بنابراین در متن بودجه 
مقرر شــد دولت به ازای این مبلغ اوراق منتشــر کند تا کسری اش را پوشش دهد. 
حاال که این قانون به ســایر کاالها هم تسری یافته، احتماال کاهش درآمد دولت از 

این محل بیشتر می شود.
مســعود میرکاظمی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، هم در حاشیه نشست 
هفتگی هیئت دولت درباره اینکه آیــا ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بازمی گردد؟ در 

جمع خبرنگاران گفت: ایــن اتفاق نخواهد افتاد؛ مثال قیمت گندم تغییر نمی کند؛ 
ولــی ما بــرای آن مابه التفاوت ریالی می دهیــم و این بــرای دارو و نان پرداخت 
می شــود و الباقی آزاد شــده و پرداخت هایی که در ســازمان هدفمندی پرداخت 
شــده، برای حمایت از مردم در قبال همین آزادسازی هاست. در سایر کشورها هم 
یکــی از بحران های جــدی افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی اســت و ما تالش 
کردیــم با پرداخت هــا از مردم  حمایت کنیم تا از این افزایش قیمت ها در ســطح 

جهانی، به مردم آسیبی وارد نشود.
هزینه ترخیص مواد اولیه کارخانجات ۶ برابر شد

امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشــاره به همین 
الیحه به ایســنا گفته که در صورت تصویب نهایــی ۷۰ درصد واردات که به طور 
مســتقیم با تولید ارتباط دارد، مشــمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت 
و درواقــع این الیحه ۲۸ هزار میلیارد تومــان از درآمدهای بودجه ای دولت را کم 
می کند که با انتشــار و فــروش اوراق های مالی، این کاهــش درآمد دولت جبران 

می شود.
او در ادامــه توضیح داده اســت که اگر کاالیی در ســال ۱۴۰۰ بــه ارزش هزار 
دالر وارد می شــد، تولید کننده با احتســاب ۱۰ درصد حقوق ورودی بر اساس نرخ 
تسعیر چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باید ۴۲۰ هزار تومان بابت ترخیص آن کاال پرداخت 
می کرد؛ در حالی که بر اســاس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از دو میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند؛ یعنی هزینه ترخیص مواد اولیه کارخانجات 

حدود شش برابر افزایش داشت.
اما پیش از اینکه نقش این تصمیم در تورم را بررســی کنیم، خوب اســت که 
جزئیات محاسبه حقوق ورودی کاال در گمرک را از زبان روح اهللا لطیفی، سخنگوی 

گمرک، بخوانیم.
به گفته لطیفی، هر کاالیی که وارد یا خارج می شــود، مشمول محاسبه حقوق 
ورودی یا خروجی می شود. به طور عادی حقوق ورودی هر کاالیی به کشور شامل 

چهار درصد سود بازرگانی و چهار درصد تعرفه گمرکی به عالوه مالیات است.
او ادامه می دهد: محاســبه گمرک براســاس ارزش کاالســت، پس هر کاال کد 
تعرفــه ای خاص دارد و هر کــد تعرفه ای حقوق ورودی خــاص خودش را دارد 

که از این طریق می توان هزینــه ورود کاالیی را کاهش یا افزایش داد. مثال ممکن 
اســت گاهی برای حمایت از تولید داخل تعرفه حقوقــی واردات نمونه خارجی 
صددرصد تعیین شــود، این یعنی به اندازه ارزش تمام آن کاال، باید حقوق ورودی 
به دولت پرداخت شــود و به این وسیله هزینه واردات باال می رود تا تولید داخلی 

بتواند بیشتر استفاده شود.
لطیفی می افزاید: زمانی که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مبنای خرید واردکنندگان 
بود، مبنای محاســبه گمرک برای دریافت تعرفه هــم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
بود؛ یعنــی اگر به فرض حقوق گمرکی کاالیی جمعــا ۱۰ درصد بود و واردکننده 
بایــد ۱۰ دالر پرداخت می کــرد، ۱۰ دالر در چهارهزارو ۲۰۰ تومان ضرب می شــد، 
تا اینکه دولت در بودجه ســال ۱۴۰۰ اعالم کرد کــه کاالهایی که با ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانی وارد می شــوند، مثل دارو، گندم، روغن و سایر کاالهای اساسی، حقوق 
ورودی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم بدهند، مابقی که ارز آزاد یا یا نیمایی می گیرند، 

هم حقوق ورودی شان بر مبنای همان ارزی باشد که با آن کاال وارد می کنند.
به گفته لطیفی در بودجه ۱۴۰۱ باز هم نرخ محاســباتی به شــکل دیگر دچار 
تغییر شــد و چون بحث کلی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مطرح شــده بود، 
تعیین شد نرخ حقوق ورودی تمام کاالها هم با میانگین نرخ ارز نیمایی و ارز بازار 

آزاد تعیین شود.
او اضافــه می کند: بعد از ابالغ این موضوع دو اتفــاق افتاد؛ یکی اینکه تعرفه 
گمرکی در بودجه ۱۴۰۱ فقط برای کاالهای اساســی از چهار درصد به یک درصد 
رسید و دوم اینکه قرار شد درصد سود بازرگانی کاهش پیدا کند که هزینه واردات 
که با تغییر نرخ محاســباتی بســیار باال رفته بود، کمی پایین بیاید. حتی گفته شد 
به کاالهای اساســی سود بازرگانی هم تعلق نگیرد! با این وضعیت دیگر حتی اگر 
کاالی اساســی با نرخ ETS هم حساب می شــد، جمع عدد آن بیشتر از میزانی که 

قبال با چهارهزارو ۲۰۰ تومانی محاسبه می شد، درنمی آمد.

طبق اظهارات لطیفی، برای ۹۲ درصد از سایر کاالها هم سود بازرگانی کاهش 
یافت؛ ولی تعرفه گمرکی شــان چهار درصد ماند. حاال دولت در الیحه دوفوریتی  
جدید اعالم کرده و خواســته که ســایر کاالها هم مثل کاالهای اساســی مشمول 
تعرفه گمرکی یک درصد بشــوند. هرچند مجلس هم هنوز واکنشــی نشان نداده 

است.
کاالهای اساسی ارزان نمی شوند

روبرت بگلریان، نماینده مجلس، درباره این الیحه دولت به «شــرق» می گوید: 
هدف این اســت که با کم شدن تعرفه ها فشــار قیمتی روی مردم کم شود؛ اما این 
تصمیم تأثیــر خودش را در بلند مدت نشــان می دهــد و در حال حاضر مثال های 
بی شــماری از این دســت حمایت ها وجود نــدارد که به رانت جویــی دامن زده، 

بی آنکه نفعی برای مصرف کننده داشته باشد.
محمدتقی فیاضی، کارشــناس اقتصاد، هم نظری مشابه با این نماینده دارد. او 
معتقد اســت حقوق گمرکی کاالهای اساســی از ابتدای سال چهار درصد بوده و 

تغییر آن به یک درصد تأثیر معناداری در قیمتش نخواهد داشت.
امکان تشدید تورم با اقدام ضد تورمی دولت!

فیاضی تأکید می کند: همان طورکه گفتم این الیحه تأثیری روی قیمت کاالهای 
اساسی نخواهد داشت و روی کلیت تورم هم زمانی می تواند تأثیر بگذارد که تورم 

تک رقمی باشد.
این کارشــناس توضیح می دهــد: این موضوع با اینکه جنبــه تبلیغاتی خوبی 
برای دولت دارد؛ اما در شــرایط تورمی فعلی که بسیار سنگین است، اثر ملموسی 
نخواهد داشــت. ضمن اینکه دولت قرار است کسری اش را از این طریق از فروش 
اوراق پوشــش بدهد. پس بخشی از این اوراق را هم بانک ها مجبورند بخرند. این 
موضوع به بدهی بانک به بانک  مرکزی منجر می شــود و در نهایت با افزایش پایه  

پولی به شکل دیگری منجر به تورم می شود.

چرا دولت خواهان برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به محاسبات گمرکی شد؟

ماجرای بازگشت دالر جهانگیری!
 شــرق: پشیمانی دولت برای حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، خبری اســت که به تازگی روی خروجی بسیاری از رسانه های ایران قرار گرفته است. 
ماجرا از آنجا شــروع شد که احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه ای اعالم کرد که دولت خواستار برگشت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به نرخ 
محاســبات گمرکی شده است. این خبر از سوی بسیاری از رسانه ها، عقب نشــینی دولت از برنامه های اقتصادی اش تلقی شد. برنامه هایی که آن را 
«جراحی اقتصاد» خطاب کرده است. با این حال یک روز پس از انتشار این خبر، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و گفتند ماجرا 
چیز دیگری است. آنها می گویند که دولت برای کاهش هزینه های واردات، خواهان تغییراتی در فرمول محاسباتی هزینه واردات کاال شده است. اما 
کارشناسان اقتصاد می گویند این ماجرا برای دولت گران تمام می شود و رقمی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت را کاهش می دهد.
آنها می گویند که دولت کسری بودجه پیش آمده را با انتشار اوراق جبران می کند و نتیجه آن بدهی بیشتر به بانک ها و چاپ پول و رشد تورم است. به 

عقیده کارشناسان این اقدام دولت فقط جنبه تبلیغی دارد و در عمل تأثیری در کاهش نرخ تورم و قیمت مصرف کننده نخواهد داشت.

 کارت نان برای برای چندمین بار تکذیب شــد و دولت اعالم کرد قرار نیســت قیمت 
نــان تغییر کند.  محمد جالل، مشــاور وزیر اقتصاد، درباره تغییــرات توزیع یارانه نان به 
ایلنا توضیح داد: در طرح هوشمندسازی یارانه نان برای مردم اتفاق ویژه ای را مشاهده 
نخواهیــم کرد، یعنی افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان برای مردم نداریم و نه 
حتــی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شــبیه این برای مردم وجود خواهد 
داشــت.  او ادامه داد: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کاالهای اساسی 
و حتی حامل های انــرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کاال اختصاص می دهیم، 
کســانی از یارانه بیشتر منتفع می شوند که بیشــتر مصرف می کنند اما در سایر کاالها و 
حتی حامل های انرژی، افراد پرمصرف مان، بیشــتر افراد متمکن هستند. جالل افزود: در 
موضوع نان، پرمصرف ها، افراد و خانواده هایی هستند که تمکن مالی پایین تری دارند و 
به دلیل اینکه امکان تأمین کاالهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می کنند؛ 
البته به شرطی که واقعا نان به مصرف این خانوارها برسد. هدف اصلی طرح مدیریت 
هوشــمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری از انحراف از مصارف گندم 
و آرد و نان اســت.  مشــاور وزیر اقتصاد توضیح داد: در ســمت مردم اتفاق ویژه ای را 
مشــاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توســط 
مردم را خواهیم داشــت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شــبیه 
این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشــان از هر بانکی 
که باشد، مطابق ســابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می دهند. فقط از سمت 
کارتخوان های هوشــمند یا بستر پرداخت هوشــمندی که به این سامانه متصل است، 
تغییر اتفاق می افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می شود، با این رویکرد 
بحث ما این اســت که دسترســی به آرد یارانه ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد 

فروش نان به مردم است.
او اضافه کرد: قبال این تخفیف با رایزنی و چانه زنی اتفاق می افتاد، یعنی یک سهمیه 
آرد مشــخصی به نانوا داده می شــد ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، 
دیگر بررســی نمی شد؛ یعنی ما نمی توانستیم خروجی را بســنجیم، این زیرساخت در 
فاز نخســت خودش که بحث استقرار ســامانه های پرداخت هوشمند است، سنجش 
عملکرد نانوایان را انجام می دهد. سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند 
در این طرح به تدریج برداشته می شود و هزینه باالی اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه 
آرد بوده اســت، به آرامی کاهش پیــدا می کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش 
می یابد و به ســمت صفر حرکت می کند.  مشاور وزیر اقتصاد تأکید کرد: درنهایت هزینه 
تولیــد نان برای این نانوایان کاهش خواهد یافت و از ســوی دیگر افرادی که بیشــتر با 
انگیزه عرضه خارج از شــبکه آرد و سوءاســتفاده از آرد ارزان، کسب و کار خود را فعال 
کرده بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشان از دست می رود؛ چراکه در این 
طرح به آنان یا آرد یارانه ای مبتنی بر عملکرد ثبت شده در این سامانه اختصاص می یابد 
یا آرد و گندم آزادسازی می شود و اگر شرایط فراهم شود و در یک استان آزمایش شود، 
مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش نان، یا همان قیمت تمام شــده نان به حساب آنان 
واریز می شود. این طرح با دو رویکرد در فاز دوم خود پیگیری خواهد شد؛ یا آرد یارانه ای 
مبتنــی بر عملکرد اختصاص می یابد یا آرد و گنــدم به نرخ آزاد تغییر قیمت می یابد و 
به ازای عملکرد، مابه التفاوت آن به نانوا پرداخت می شــود، ولی از ســمت مردم هیچ 
تغییــری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا هزینه ای به مردم وارد نمی شــود و از ســمت 
مردم اصوال ما محدودیت یا مفهومی تحت عنوان سهمیه نان نداریم، وقتی می گوییم 
ســهمیه، یعنی یک قیمت نــان اصطالحا ترجیحی و یک قیمــت آزاد نان داریم و کال 
رویکرد طرح، رویکرد مدیریت داده محور اســت؛ یعنی از سمت نانوا در بیشتر اوقات و 
گاهی از ســمت مردم یا خریداران، ممکن است تراکنش های غیرمتعارف وجود داشته 
باشــد که در اینجا از مفهوم الگوی متعارف استفاده کردیم و میانگین رفتاری فروش یا 
خرید نان در بین نانوایان و مشتریان در هر منطقه، سنجیده می شود، چون در هر منطقه 

یک الگوی رفتاری متفاوت داریم.

مشــاور وزیر اقتصاد مدعی شــد: برآوردهای بیشــتر از ۱.۵ میلیارد یورو هم از محل 
ذخیــره گنــدم و آرد صرفه جویی با این طرح خواهیم داشــت که این از طریق بررســی 
داده هایی که از سامانه به دســت می آید، مشخص شده است، با گذشت حدود ۵۵ روز 
از این طرح، ما از نظر تعداد کارتخوان بیش از ۶۳ درصد از کل کشور را پوشش داده ایم 
و از نظر تعداد تراکنش های فروش نان نانوایی ها بیش از ۸۹ درصد نانوایی های کشــور 

را پوشش داده ایم.
گرانی غیرمنتظره تخم مرغ

تخم مرغ هر سال در فصول گرم سال و با کاهش مصرف مردم در این مقطع زمانی، 
ارزان می شد، امسال اما برخالف روال سال های گذشته تخم مرغ گران شده است! عضو 
هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه توضیح داد که کاهش نســبی تولید 
تخم مرغ در روزها و هفته های گذشــته، علت افزایش قیمت ها در روزهای گذشته بوده 
است.  مهدی معصومی اصفهانی به ایســنا گفت: پس از اجرای سیاست های اصالحی 
یارانــه ای دولت و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، یک ســقف قیمتی برای تخم مرغ 
تعیین شد اما تغییر قیمت باید متناسب با وضعیت و کشش بازار باشد، از این رو برخالف 

برخی تصورات ابتدایی، قیمت تخم مرغ به شکل جدی افزایش پیدا نکرد.
به گفته او، باالبودن میزان تولید در ماه های گذشــته و کاهش نسبی مصرف به دلیل 
رسیدن به فصل گرم سال، بخشی از عواملی بود که قیمت تخم مرغ افزایش پیدا نکرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازار تخم مرغ به سمت تعادل حرکت می کند، 
توضیــح داد: قطعا امکان آن وجــود ندارد که در نبود تقاضــا، تولیدکنندگان با حداکثر 
ظرفیــت خود فعالیت کنند، زیرا به ضــرر و زیان آنها منجر می شــود. به این ترتیب در 
روزهای گذشــته میزان تولید تخم مرغ قدری کاهش یافته و علت بخشی از این افزایش 

قیمت روزهای اخیر نیز همین موضوع بوده است.
معصومی اصفهانی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولید تخم مرغ هیچ مشکلی 
در تأمین خوراک طیور ندارند و خوشــبختانه پس از حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
نیــز خوراک تأمین شــده اســت.  او درباره ظرفیت صــادرات تخم مرغ ایرانــی نیز بیان 
کرد: موضوع صادرات تخم مرغ قدری پیچیده اســت و نمی توان درباره تمام کشــورها 
نظری واحد داد. برخی کشــورها اساســا واردات تخم مرغ را ممنوع کرده اند، برخی نیز 
سیاست هایی مانند عوارض یا محدودیت های صادراتی را افزایش داده اند و از این لحاظ 

بازار صادرات دچار مشکل است.
اطالعیه جدید درباره یارانه

سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکــه بانک های اطالعاتی 
خانوارها برای یارانه در حال تکمیل اســت، گفت: امــکان ثبت نام مجدد خانواده هایی 
که فکر می کنند مســتحق دریافت یارانه هســتند، ولی به آنها داده نشده، در وب سایت 
ســامانه حمایتی فراهم می شود. به گزارش تسنیم، محمدهادی زاهدی وفا توضیح داد: 
خانواده هــا از یک هفته تا ۱۰ روز آینده دوباره می توانند با مراجعه به ســامانه حمایت 
وزارت کار (اعتراض یارانه https://hemayat.mcls.gov.ir) اطالعات خود را تکمیل کنند.

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه در ایــن مدت برخی از 
خانوارها تشــکیل یا تفکیک انجام داده اند، گفت: اطالعات دقیق خانوارها را از بانک ها 
گرفته ایم و تکمیل بانک های اطالعاتی به علت تغییراتی که مرتب در خانواده ها صورت 
می گیرد، در دســتور کار اســت. زاهدی وفا تأکید کرد: براســاس اطالعاتــی که در بانک 
اطالعات رفاه ایرانیان داشــتیم، تاکنون خانواده های مشــمول دریافت یارانه را معرفی 
کردیم، اما از ســال آینده سیاســت دیگری را در پیش می گیریم تا این اتفاقات رخ ندهد؛ 
به این صورت که در ابتدای ســال اطالعات را پایش می کنیم و دیگر در طول سال تغییر 

نمی دهیم.
او درباره ثبت نام جاماندگان سهام عدالت گفت: کارهای کارشناسی آن انجام شده و 
در دســتور کار دولت قرار دارد که مصوبه آن برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده 

است.

نان سهمیه بندی می شود؟
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