خبــــــــــــر

ورود هر میزان ارز به
کشور معاف از مالیات
است
بانک مرکزی اعالم کرد :بر اساس ابالغ این
بانک به گمرک و مبتنی بر مصوبه ستاد
مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی،
ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله)
معاف از مالیات است .بر این اساس هر
شخص حقیقی و حقوقی میتواند با
اظهار ارز در گمرکات ورودی ،به هر میزان
اسکناس ارز به کشور وارد نماید و هیچ
یک از دستگاههای امنیتی ،انتظامی و
گمرک حق ممانعت از آن را ندارد.
بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،نیروی انتظامی و سایر
دستگاههای مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ
نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعاالن در این
حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد
نظارتی پیرامون واکاوی منشأ سرمایه
نشوند.
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اقتصاد

شکلگیری زنجیره تامین قطعات و تجهیزات در مجتمع گازی

باهوش مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی از شکلگیری زنجیره تامین قطعات و تجهیزات در مجتمع گازی پارس جنوبی

خبر داد و گفت :مجموعههای دانشبنیان در مجتمع به صورت عملی حمایت شدند.

خبــــــــــــر

از افزایش قدرت خرید تا تضمین تامین کاالها

اصالحاتیارانهایدولتچطورعملیایتشد؟

قیمت مصوب انواع
محصوالت لبنی
اعالم شد
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت :در راستای
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها،
نرخ حداکثری فروش انواع محصوالت
لبنی برای مصرف کننده در سراسر کشور
اعالم شد .وی افزود :قیمت نهایی چهار
قلم شیر ،ماست و پنیر براساس شیرخام
هرکیلو  ۱۲,۰۰۰تومان درب گاوداری است
و صنایع لبنی نیز از امروز پنجشنبه ۲۲
اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱میتوانند قیمتهای
جدید را روی محصوالت خود درج کنند.
بر این اساس قیمت شیرنایلونی  ۹۰۰گرمی
 %۵/۱چربی  ۱۵۰۰۰۰ریال ،شیر بطری یک
لیتری  %۵/۱چربی  ۱۸۰۰۰۰ریال ،ماست
 ۵/۲کیلویی  %۵/۱چربی  ۴۹۵۰۰۰ریال،
پنیر  uf۴۰۰گرمی نسبت ًا چرب ۳۷۵,۰۰۰
ریال است.

وزیر جهاد کشاورزی:

 20هزار تن مرغ
مازاد داریم
وزیر جهاد کشاورزی در برنامه شکبه خبر
با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در تأمین
کاالهای اساسی مورد نیاز وجود ندارد،
گفت :شرکت پشتیبانی امور دام کشور
تنها در اردیبهشت ماه  20هزار تن مرغ
مازاد خریداری کرده و در انبارها ذخیره
کرده است.
وی افزود :عالوه بر آن 130 ،میلیون
جوجهریزی در ماههای اسفند و همین
میزان در فروردین انجام شده و در
اردیبهشت نیز سقف جوجهریزی همین
میزان خواهد بود .بنابراین ،نیاز کشور
برای این کاالی اساسی کامال تأمین است.
ساداتینژاد در خصوص دلیل صفهای
خرید گفت :به دلیل تغییر قیمتی که
ایجاد شده ،تقاضا افزایش یافته و
هیچ کمبودی وجود ندارد ،در حالی که
پنجشنبههای گذشته کشتار مرغ انجام
نمیشد ،اما امشب کشتارهای مرغ فعال
خواهند بود و فردا عرضه مرغ گرم در بازار
خواهیم داشت.

تولید روغن نباتی با
قیمت جدید آغاز شد
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت:
به منظور افزایش عرضه روغن نباتی در
فروشگاه های سراسر کشور ،تولید روغن
نباتی با قیمت جدید از صبح امروز در
کارخانجات آغاز شد.
امیر هوشنگ بیرشک گفت :بر اساس
قیمتهای مصوب اعالم شده ،قیمت
روغن نباتی  ۸۱۰گرمی آفتابگردان ۶۳
هزار تومان ،روغن نباتی  ۸۱۰گرمی سرخ
کردنی  ۶۲هزار تومان توسط کارخانجات
روغن نباتی سراسر کشور تولید و توزیع
میشود.
وی افزود :صنعت روغن نباتی در تالش
است تا با تامین روغن خام ،نیاز بازار
روغن نباتی در بخش خانوار و صنف و
صنعت را تامین کند.
گفتنی است؛ در راستای اصالح نظام
پرداخت یارانهها و بر اساس تصمیم
ستاد تنظیم بازار کشور قیمت  ۴قلم کاالی
اساسی از جمله مرغ ،تخم مرغ ،لبنیات
و روغن از روز (پنج شنبه  ۲۲اردیبهشت)
تغییر کرد.

سرانجام پس از چند ماه گمانه زنی ،دولت سیزدهم از
چند روز قبل اصالحاتی در نظام پرداخت یارانهای کشور
به وجود آورد که بررسیها نشان از موفقیت آن در
افزایش قدرت خرید مردم دارد.
به گزارش ایسنا ،از سال  ۱۳۸۹و همزمان با اجرای گام
نخست هدفمندی یارانهها ،دولت احمدی نژاد یارانه ۴۵
هزار و  ۵۰۰تومانی را برای هر ایرانی در نظر گرفت .این
یارانه که برای بیش از  ۱۱سال پرداخت شد ،به مرور زمان
و با روند صعودی تورم ،میزان تاثیرگذاری خود را به شکل
قابل توجهی از دست داد.
در آبان  ۱۳۹۸و همزمان با تغییر قیمت بنزین نیز یارانه
جدیدی در قالب سبد معیشتی خانوار به حساب ۶۰
میلیون ایرانی واریز شد که این مبلغ نیز در گذر زمان،
اثرگذاری خود را تا حد زیادی از دست داد.
باید به این معادله ،وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی را نیز اضافه
کرد.
ارزی که بنا بود با تامین ارزان قیمت مواد اولیه تولید
کاالهای اساسی ،قیمت این محصوالت را پایین نگه دارد
اما در عمل موفقیت چندانی نداشت و البته آنطور که
بسیاری از فعاالن اقتصادی میگویند ،خود به بستری
جدید برای رانت و فساد بدل شد.
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود از لزوم ایجاد
اصالحاتی جدید در نظام پرداخت یارانه صحبت کرد و
ارز  ۴۲۰۰تومانی نیز یکی از اصلیترین موضوعاتی بود
که مسئوالن دولتی از لزوم تغییر در ساختار اجرای آن
خبر میدادند.
هرچند از زمان تحویل الیحه بودجه در آذر ماه سال
گذشته ،بحث بر سر حذف این ارز مطرح شده بود اما
سرانجام پس از چند ماه مذاکره و بررسی در مجلس،
نمایندگان اعالم کردند که اختیار تصمیم گیری در این
زمینه را به دولت میدهند ،با این شرط که راهی برای
حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از آنها پیشبینی شود.
سرانجام دولت چند روز قبل از برنامه خود رونمایی کرد.
به این ترتیب برای  ۹دهک جامعه ،مبالغ  ۳۰۰و  ۴۰۰هزار
تومانی واریز شد و دولت یارانه دو ماه را به شکل یک جا

به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.
هرچند بناست از دو ماه دیگر کاالبرگ الکترونیکی وارد
چرخه حمایت از مردم شود اما بررسیها نشان میدهد
که همین یارانه نیز توانسته قدرت خرید مردم را افزایش
دهد.
با وجود افزایش قیمت  ۴قلم کاالی اساسی از جمله مرغ،
تخم مرغ ،روغن و لبنیات از امروز( ۲۲اردیبهشت ماه) ،با
محاسبات صورت گرفته قدرت خرید  ۹دهک افزایش
یافته است؛ برای مثال یک خانواده  ۴نفره در دهک اول
شهری ،نفری  ۴۰۰هزار تومان و مجموعا یک میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان یارانه دریافت میکنند.
هزینه خرید مرغ ،تخم مرغ ،شیر ،پنیر و انواع روغن این
خانواده قبل از اصالح قیمتها  ۲۴۱هزار تومان بود که
با تغییر قیمت این اقالم ۵۶۸ ،هزار تومان خواهد شد.
این یعنی هزینه این خانواده  ۳۲۷هزار تومان افزایش
یافته است.
همچنین میزان یارانه خالص دریافتی این خانواده
نسبت به یارانه قبلی یک میلیون و  ۲۵۰هزار تومان
افزایش یافته ،این یعنی قدرت خرید این خانواده در
 ۴کاالی ذکر شده  ۹۲۳هزار تومان زیادتر شده است.
در رابطه با سایر خانوارها نیز بررسیها نشان از افزایش
قدرت خرید مردم با دریافت حمایتهای تازه دارد،
تغییراتی که امکان اجرای آن در سالهای قبل نیز وجود
داشت و علت بزرگی تغییرات ،نادیده گرفتن امکانات در
سالهای گذشته است.
تمرکز بر ترمیم طوالنی مدت قدرت خرید مردم
جعفر خیرخواهان – اقتصاددان – در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :موضوعی که نمیتوان در آن تردیدی کرد این
است که اقتصاد ایران در حدود  ۱۰سال گذشته ،کوچکتر
شده و با مشکالتی جدی دست و پنجه نرم کرده است.
از تحریمهای طوالنی مدت گرفته تا مشکالت غیرقابل
پیشبینی مانند شیوع کرونا ،همگی دست به دست هم
دادند تا شرایط را برای اقتصاد ما دشوار کنند.
وی با بیان اینکه مردم در این شرایط از دولت توقع
حمایت دارند ،بیان کرد :یارانه  ۴۵هزار تومانی که در

زمان احمدی نژاد پرداخت میشد یک ارزشی داشت ،اما
امروز این یارانه عمال امکان تاثیرگذاری خود را از دست
داده بود .در سالهای قبل امکان آنکه اصالحاتی در این
زمینه انجام شود وجود داشت اما به نظر میرسد که
دولت گذشته در سالهای پایانی تنها روزشمار پایان
دورهاش را گذاشته بود و هیچ برنامه اصالحی را اجرا
نمیکرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه فاصله ایجاد شده میان
قیمتها و قدرت خرید مردم به راحتی پر نمیشود،
تشریح کرد :با افزایش میزان یارانه نقدی در روزهای
گذشته این امید به وجود آمده که تغییراتی در قدرت
خرید مردم ایجاد شود ،اما واقعیت این است که این
تحوالت به شکل یک ُمسکن عمل میکنند و اقتصاد ما
که در سالهای گذشته فرصت اصالحات کالن را از دست
داده است ،امروز باید به لزوم انجام این اصالحات برای
ترمیم طوالنی مدت قدرت خرید مردم تمرکز کند.
خیرخواهان با اشاره به لزوم ارتباط دقیق میان دولت
و مردم ،تاکید کرد :دولت باید به شکل دقیق به مردم
توضیح دهد که اقتصاد کشور را در چه شرایطی تحویل
گرفته و اصالحاتی که در دستور کار قرار داده با چه هدفی
اجرایی میشوند .در واقع این تغییرات باید یک متولی
مشخص داشته باشد تا هم به مردم شرایط را توضیح
بدهد و هم نحوه اجرای سیاستهای تازه را تشریح کند
تا اگر شرایط به نفع مردم تغییر کرد ،آنها در جریان این
تغییرات باشند.
در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم ،دولت باید
اعالم کند که تامین کاالهای موردنیاز آنها نیز بدون هیچ
مشکلی انجام خواهد شد و جامعه نباید از این محل
نگرانی داشته باشد ،موضوعی که فعاالن اقتصادی نیز
آن را تایید میکنند.
هیچ نگرانی بابت تامین نیاز مصرفی مردم وجود
نخواهد داشت
غالمعلی فارغی – رییس انجمن ملی طیور ایران – در
گفت و گو با ایسنا ،درباره وضعیت تامین گوشت مرغ
مصرفی کشور گفت :خوشبختانه در ماههای گذشته،
جوجه و مرغ به اندازه نیاز کشور تامین شده و هیچ
نگرانی برای توزیع مرغ و تامین نیاز مصرفی مردم وجود
نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این شرایط باید وضعیت تولیدکنندگان
را نیز رصد کرد ،گفت :با توجه به حمایتهای صورت
گرفته از سوی دولت ،مردم در بازار مصرفی امکان خرید
خواهند داشت ،اما با توجه به تحوالتی که در بخش
تولید رخ داده ،باید مراقب بود که تولیدکننده با آسیب
جدی مواجه نشود و امکان تولید محصوالت خود را
همچنان داشته باشد.
به گفته فارغی ،بحث تامین ارز و تامین نقدینگی
واحدهای تولیدی ،یکی از اصلیترین خواستههایی است
که تولیدکنندگان دارند تا در آینده نیز بتوانند نیاز کشور
را تامین کنند.
در حال حاضر اما مرغ به اندازه کافی تولید شده و مردم
بابت خرید آن هیچ محدودیت و نگرانی نباید داشته
باشند.

خبــــــــــــر

مصوبهافزایشحقمسکنکارگرانابیدفروردین
ابالغ یمشد
یک کارشناس حوزه کار ،تصویب مصوبه افزایش حق
مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص واردات
بیرویه و اصالح قراردادهای کار ،از مسئوالن و دولتمردان
خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیش
بینی کنند.
ناصر چمنی ـ در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به فرمایشات
مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران
اظهار کرد :مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری
از تمام زوایا به امنیت شغلی نگاه کردند و مطالبی که
در خصوص بسته شدن کارخانه ،اصالح قراردادهای
کار و واردات بی رویه و تعطیلی فرصتهای شغلی عنوان
فرمودند دقیق و موشکافانه بود لذا دولتمردان باید
فرمایشات ایشان را سرلوحه کار قرار دهند و راهکار و
راه حلی برای از بین بردن این نامنی شغلی که بعضا از
سوی برخی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار میگیرد،
پیش بینی کنند.
وی افزود :ما همانطور که طرفدار امنیت شغلی نیروی
کار هستیم ،صاحب سرمایه هم باید سرمایهاش را به کار
گیرد و کارگران را مشغول کار کند تا اشتغال به وجود آید.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد :قانون کار خوبی داریم
که در آن نکات مثبتی در حمایت از کارگر و کارفرما دیده
شده و اگر این موضوعات را کنار هم قرار بدهیم همان
نقطه نظراتی که مقام معظم رهبری داشتند اجابت می
کند.
چمنی در ادامه با اشاره به افزایش حق مسکن کارگران،
تصویب هر چه سریعتر مصوبه شورای عالی کار در هیات

وزیران را خواستار شد و گفت :انتظار داشتیم در هفته کار
و کارگر یا روز جهانی کارگر مصوبه را ابالغ می کردند و
هیات دولت میتوانست افزایش حق مسکن را تصویب
کند تا موجب دلگرمی جامعه کارگری شود.
وی افزود :قبال وزیر کار اعالم کرده بود که قول آن را از
رئیس جمهوری گرفته است ،بنابر این تصویب و ابالغ آن
نباید با تاخیر همراه باشد.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد :وقتی در شورای
عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از

فروردین ماه افزایش پیدا کند ،باید همان برج هم ابالغ
شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی
از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که
بخشی از حقوق خود را دریافت نکرد ه باشند.
به گفته چمنی ،حق مسکنی که هم اکنون به کارگران
پرداخت می شود همان رقم سال گذشته است و لذا
هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را
تصویب کند ،معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد
شد.

خبــــــــــــر

تورم اجرای طرح اصالح یارانهها کمرت از
 ۱۰درصد است

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت :براساس مطالعه چهار
مرکز پژوهشی ،تورم ناشی از طرح اصالح یارانهها کمتر از  ۱۰درصد
خواهد بود.
محمدرضا فرزین پنجشنبه شب در گفتوگوی ویژه خبری شبکه یک در
مورد دهکبندی مردم اظهار داشت :از  ۱۰سال قبل دهکبندی شروع
شده و قرار بود یاران ه به گروههای پردرآمد داده نشود اما شناسایی
آنها سخت بود .بهترین روش شناسایی با معیار  PITو نظام مالیاتی
شخصی است اما چون در کشور ما این روش مالیاتی وجود ندارد از
روش پراکسی مینتکس استفاده شده است.
وی افزود :سامانه رفاهی چهار روش برای شناسایی افراد در نظر گرفته
شده یکی درآمد ثابت افراد که یا حقوقبگیر دولت یا حقوقبگیر تأمین
اجتماعی هستند ،دوم ارزش خودرو ،سوم میزان خرید از سیستم
شاپرکی و چهار حساب بانکی افراد است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت :جمعیت کشور طبق
آمار  ۸۵.۳میلیون نفر هستند که از این تعداد  ۷۸میلیون نفر یارانه
ماهانه و معیشتی دریافت میکنند و دهک دهم پردرآمدی شناسایی
شده و حذف شدند و  ۹دهک دریافت میکنند.
به گفته فرزین ،در حال حاضر  ۷۲میلیون نفر کمک معیشتی جدید
دریافت کردند که اگر میخواستم به  ۹دهک کامل بدهیم حدود  ۷۶تا
 ۷۷میلیون میشد.
وی افزود :هر یک از شاخصهای درآمدی برای دهکبندی وزن خاصی
دارند و باید مردم به سامانه مراجعه کنند و آخرین بهروزرسانی سامانه
وزارت رفاه در اردیبهشت سال جاری بوده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت :منط ق پراکسی مینتکس
میگوید باید شاخصهای مختلف دارای وزن مختلف باشند و تنها درآمد
افراد مالک نیست بلکه میزان درآمد افراد طی پنج سال گذشته بررسی
میشود.فرزین این را هم اضافه کرد :از  ۸۵میلیون ایرانی اطالعات
 ۷۸میلیون نفر که متقاضی یارانه بودهاند را داریم و برای دیگر افراد
اطالعات خانوار آنها را نداریم ۶۴ .میلیون نفر هم یارانه معیشتی دریافت
میکردند و  ۷۸میلیون نفر یارانه نقدی ماهانه میگرفتند که اکنون همه
این یارانهها یک کاسه شده و به عنوان کمک معیشتی پرداخت میشود.
وی ادامه داد :براساس اعالم دولت دهک دهم پردرآمدی حذف شده
است و برای سه دهک پایین درآمدی ماهانه  ۴۰۰هزار و برای  ۶دهک
بقیه  ۳۰۰هزار تومان کمک معیشتی پرداخت میشود.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در مورد اینکه اگر کاالبرگ
الکترونیکی داده شود آیا یارانه حذف میشود ،عنوان کرد :بستگی دارد
که چقدر کاال مشمول کاالبرگ الکترونیکی شود .سامانه اول در مورد نان
خواهد بود که دولت دنبال راهاندازی آن است و اگر به درستی اجرا شود
بخشی از منابع برای نان اختصاص مییابد.
فرزین در مورد اینکه آیا کمک معیشتی ثابت میماند ،اظهار داشت:
آنچه دولت در سال  ۹۷برای ارز ترجیحی شروع کرد تشخیص داد که در
ابتدای زنجیره ارز یارانهدار برای واردات نهاده اختصاص دهد ولی این
طرح از اول به صورت یک نوزاد مرده متولد شد ،هم نظام توزیع ارز به
نقطه هدف نرسید و هم باعث ایجاد رانت شد .بعد از آن نشان داده شد
قیمت کاالها افزایش یافته و در سیستم توزیع هم دچار مشکل است.
وی افزود :دولت قبل به تدریج کاالها را از شمول ارز ترجیحی حذف کرد
اما در طی این سالها  ۷۰میلیارد دالر ارز ترجیحی پرداخت شد که ۵۰
میلیارد دالر آن برای کاالهای اساسی اختصاص یافت.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی ادامه داد :دولت در حال
حاضر دنبال حذف نیست بلکه نوع پرداخت را تغییر میدهد .سال
گذشته  ۱۵.۶میلیارد دالر یارانه ارز برای کاالهای اساسی و دارو داده شد.
اگر دالر سامانه نیما را در نظر بگیریم برای هر دالر  ۲۰هزار تومان تفاوت
قیمت با نرخ ترجیحی وجود دارد .اگر دولت بخواهد این رقم یارانه ارز
به هدف برسد باید مستقیم به خانوار داده شود.
فرزین گفت :تفاوت نرخ نیمایی ارز و نرخ ترجیحی  ۳۲۰هزار میلیارد
تومان در سال میشود .دولت نمیخواهند آن را حذف کند بلکه روش
پرداخت را از حلقه اول به حلقه آخر یعنی مصرفکننده میپردازد.
وی افزود :طبق گزارش مرکز آمار در سال گذشته دهک اول در مناطق
شهری  ۲۳میلیون تومان مجموعه هزینه ساالنه داشت که اگر براساس
یارانه پرداخت شده حساب کنیم مبلغ یارانه  ۴۰درصد هزینه آنها را
پوشش میداد .یارانه قرار است ضریب جینی را کاهش دهد و به
دهکهای کم درآمد بیشتر برسد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی عنوان کرد :اگر تورم  ۴۰درصد
را در نظر بگیریم مجموع هزین ه خانوار روستایی در سال  ۱۲میلیون تومان
است که یارانه آنها  ۶۰درصد هزینه خانوار را جبران میکند و دهکهای
پایین از یارانهها بهرهمندی بیشتری خواهند داشت.
فرزین در مورد اینکه کمک معیشتی چقدر تورم ایجاد میکند ،اظهار
داشت :در روستاها  ۶۰درصد هزینه خانوار را کمک معیشتی تشکیل
میدهد و قرار نیست یک طرح کل مسائل کشور را حل کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،وی در مورد منابع کمک
معیشتی گفت :براساس قانون بودجه مبلغ یارانه مشخص شده است و
برای سالهای آینده باید در قانون بودجه مشخص شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در مورد اثر تورمی طرح
اصالح یارانهها عنوان کرد :چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی،
وزارت اقتصاد ،مرکز آمار و مؤسسه پژوهش برنامهریزی اعالم کردهاند
اثر تورمی طرح اصالح یارانهها زیر  ۱۰درصد خواهد بود ،برخی گفتهاند
۷.۸درصد و برخی  ۸.۱درصد اعالم کردهاند.

