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از اظهــارات وزیر کار در نشســت 

یارانه
هم اندیشی نمایندگان مجلس برای 
اجرای سیاســت های کلــی نظام 
چنین برمی آید کــه تاکنون 76.2درصــد از کل 
خانوارهایی که یارانه آنها در طرح مردمی سازی  یارانه 
حذف شــده، نســبت به ثبت اعتراض خود اقدام 
کرده اند. در این میان برخی نمایندگان نیز در جلسه 
دیروز مجلس در قالب تذکر به رئیس جمهوری و وزیر 
کار، اصالح فرآیند شناســایی خانوارهای مشمول 

یارانه های جدید را خواستار شدند.
به گزارش همشــهری، در جریان مردمی ســازی  
یارانه هــا، از کل جمعیت 85میلیــون نفری ایران، 
72میلیون نفر در فهرســت مشموالن یارانه جدید 
قرار گرفته اند و عالوه بر 7میلیون نفری که اصالً یارانه 
45هزار و 500تومانی را نیــز دریافت نمی کردند، 
5.9میلیون نفر هم از فهرســت قبلی یارانه بگیران 
خط خوردند. در این وضعیت اگرچه اعالم شد طبق 
قانون، فقط دهــک دهم از دریافــت یارانه محروم 
شده، اما در عمل جمعیت محرومان از یارانه تقریبا 
به معادل 2دهک از کل جمعیت کشــور رسید؛ به 
همین دلیل بود که از نخســتین روز اجرای طرح 
مردمی ســازی  یارانه ها، اعتراض هــای پررنگی در 
جامعه علیه نحوه شناســایی خانوارهای مشمول 
یارانه شــکل گرفت که البته با درایت سیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری، مبنی بر واریز یارانه دور 
اول به حســاب همه خانوارهای معترض، مدیریت 
شد. حاال در مجلس انتقادهایی به شیوه شناسایی 
مشــموالن یارانه وارد شــده که قابل تأمل است و 
رسیدگی به آنها می تواند طرح مردمی سازی  یارانه ها 

را به ریل بازگرداند.

راه برای اعتراض مستند باز شود
ســامانه ای که وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای ثبت اعتراض خانوارها به دهک بندی معرفی 
کرده اســت، امکانی برای ارائه توضیح یا بارگذاری 

مدارک معترضان طرح هدفمندی یارانه ها ندارد و بر 
همین اساس، چنانچه مبنای محاسبات دهک بندی 
خانوار اشتباه باشــد، در رسیدگی به اعتراض ها نیز 
این رویه تکرار خواهد شــد. نایب رئیس کمیسیون 
برنامه وبودجه مجلس، دیروز در نطق میان دستور 
در صحن علنی مجلس، خطاب به رئیس جمهوری، 
به روزرسانی سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به منظور دریافت توضیحات و مستندات معترضان 
حذف یارانه را خواســتار شــد. محمد خدابخشی 
گفت: نواقص موجود در اجــرای طرح هدفمندی 
که موجب نارضایتی مردم شده باید برطرف شود و 
نظارت بیشتری بر بازار کاالهای اساسی صورت گیرد. 
همچنین سامانه وزارت رفاه امکان بارگذاری مدارک 
و مستندات معترضان به طرح را ندارد و این سامانه 

باید به روزرسانی شود.

حذف فرزندان از محاسبات دهک بندی
انتقاد دیگری که یکی از نمایندگان مجلس به فرایند 
دهک بندی خانوارها مطرح کرد، این اســت که در 
دهک بندی خانوارها، درآمــد فرزندان نیز تجمیع 
می شود؛ درحالی که این افراد برای تأمین آینده خود، 
لزوما درآمدها را در اختیار سرپرست قرار نمی دهند و 
چه بسا از نظر مالی به کلی از خانواده مستقل باشند. 
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در 
نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس، در 
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، جداســازی درآمد فرزندان از 
خانوار را خواستار شد و گفت: نباید درآمد فرزندان 
در سرجمع خانواده حســاب شود؛ بر همین اساس 
تقاضا می کنم بــرای اجرای ایــن اصالحیه اقدام و 

اطالع رسانی شود. 
به گزارش همشهری، دلیل حذف بسیاری از خانوارها 
از فهرست یارانه بگیران این بوده است که فرزندان 
آنها درآمد، خودرو، ســپرده بانکی یا سفر خارجی 
داشته اند؛ درحالی که این فرزندان عماًل از نظر مالی 

مستقل از خانوار محسوب می شوند. در این شرایط 
به نظر می رسد، جداسازی حساب این افراد از خانوار 
و درصورت لــزوم حذف یارانه فردی آنها، بیشــتر 
به اجرای عادالنه طرح مردمی ســازی  یارانه کمک 

خواهد کرد.

76درصد حذف شدگان یارانه اعتراض کردند
با اجرای طرح مردمی ســازی  یارانه ها، 72میلیون 
نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه جدید 
300و 400هزار تومانی شدند و در همان هفته اول، 
با واریز یارانه یک ماه به حساب خانوارهای معترض، 
جمعیت یارانه بگیران به 73.3میلیون نفر رســید. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: از جمعیت 
یارانه بگیران کشور، حدود 5میلیون و 900هزار نفر از 
کسانی که تا فروردین امسال یارانه 45هزار و 500را 
دریافت می کردند، از فهرست مشموالن جدید یارانه 
خط خورده اند که حدود 4میلیون و 500 هزار نفر از 
این افراد )معادل 76.2درصد از کل حذف شدگان( 
درخواســت بازنگری اطالعات خود را در ســامانه 

حمایت ثبت کرده اند.
 به گــزارش خانه ملت، حجــت اهلل عبدالملکی در 
نشست هم اندیشی نمایندگان مجلس برای اجرای 
سیاست های کلی نظام، گفت: براساس قانون بودجه 
250هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع یارانه میان 
مردم در تبصره 14قرار داده شــده و در جای دیگر 
75هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه 45هزار 
تومانی و معیشتی درنظر گرفته شده است و در دولت 
بعد از بحث های متعدد قرار شد، این منابع به صورت 
یارانه مســتقیم در اختیار مردم قــرار بگیرد. او در 
واکنش به انتقاد نماینده ها درخصوص قطع یارانه 
برخی افراد، گفت: براساس قانون به ویژه قانون جوانی 
جمعیت، باید یارانه دهک های پردرآمد حذف شود و 
براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید 
ارز 4200تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشود، 
اما اگر می خواهیم به همه افراد و اقشار یارانه دهیم 

اینگونه یارانه در اختیار افــراد ضعیف جامعه قرار 
نخواهد گرفت. به گزارش همشهری، این اظهارنظر 
عبدالملکی درحالی است که در جریان مردمی سازی 
یارانه ها، حدود 13میلیون نفــر از جمعیت ایران، 
معادل 1.52دهک درآمدی از دریافت یارانه حذف 
شــده اند و عماًل بخشــی از دهک 9نیز که باید در 
فهرســت مشــموالن قرار گیرند، از دریافت یارانه 

محروم شده اند.

آخرین اخبار اعتراض به یارانه و ثبت نام جدید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه 
یارانه ها براســاس شناســنامه اقتصادی خانوارها 
پرداخت می شود، گفت: در این میان یارانه برخی از 
خانوارها به دلیل عدم شفافیت شناسنامه اقتصادی، 
قطع شده اســت؛ به طور مثال برخی افراد کارپرداز 
شــرکتی هســتند یا دارای صندوق قرض الحسنه 
خانوادگی بوده اند؛ ازاین رو سامانه حمایت به منظور 
برای ثبت اعتراض این خانوارها راه اندازی شده که 
از مجمــوع 5.9میلیون نفری که یارانــه آنها قطع 
شده 4.5میلیون نفر درخواست بازنگری اطالعات 
خود را ثبت کرده اند که به آن رسیدگی خواهد شد. 
همچنین سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
با بیان اینکه زمــان ثبت نام یارانه هــا قطعاً تمدید 
خواهد شــد، اعالم کرد: فردی که یارانه بگیر بوده و 
ازدواج کرده، باید به پلیــس+10 مراجعه و پس از 
آن سرپرست خانوار باید حسابی را به عنوان حساب 
رفاهی به بانک اعالم کند. ســیده طیبه حســینی 
درخصوص افراد مجردی کــه قصد تفکیک خانوار 
خــود را دارند، گفت: مجردانی کــه از ابتدای طرح 
هدفمندسازی یارانه تا امروز یارانه دریافت نکرده اند 
یا در ســال های قبل یارانه آنها حذف شــده است 
می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir ثبت نام 
کنند، اما مجردانی که به همراه خانوار تا اردیبهشت 
امسال یارانه دریافت کرده اند و حاال حذف شده اند، 

امکان ثبت نام مستقل ندارند.

مسیریارانههایجدیداصالحمیشود؟
احتمال افزایش یارانه بگیران

 اظهارت وزیر کار و انتقاداتی که نمایندگان مجلس به فرایند شناسایی مشموالن یارانه جدید و رسیدگی به اعتراض ها دارند
احتمال تغییر در فهرست یارانه بگیران را افزایش می دهد

از سال 1399که به واسطه شیوع 

اجاره
کرونا، اجــرای محدودیت های 
اجتماعی و تعطیلی فعالیت های 
اقتصــادی در دســتور کار دولت قــرار گرفت، 
براساس مصوبه ســتاد مقابله با کرونا، مقرر شد 
قیمت اجــاره حداکثر در تهــران 25درصد، در 
کالنشــهرها 20درصد و در ســایر نقاط شهری 
15درصد افزایش پیدا کند؛ اما بررسی های ایسنا 
نشــان می دهد که با وجود این مصوبه، رشــد 
اجاره بها فراتر از قانون بوده اســت. امســال نیز 
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار همین نسخه 
برای بازار اجاره پیچیده شده که هنوز نمی توان در 

مورد میزان اثرگذاری آن قضاوت کرد.

مرکز آمار ایران گزارش داد
تورم دوباره شتاب می گیرد؟

مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه 
پیاپی روندی صعودی داشته و به 39.2درصد رسیده که باالتر از 
نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال گذشته به عنوان نخستین 

سال فعالیت دولت سیزدهم به حساب می آید.
به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به نقطه از 39.2درصد در 
مهرماه سال گذشته با یک شیب نزولی به 34.7درصد در پایان 
سال گذشته رســید اما در 2ماه فروردین و اردیبهشت امسال 

روندی افزایشی را تجربه کرد.
داده های رسمی نشان می دهد آهنگ یا سرعت رشد تورم ماهانه 
هم که از 3.7درصد در مهرماه سال گذشته نزولی شده و حتی 
به 1.3درصد در پایان سال گذشته رسیده بود، در 2ماه نخست 
امسال دوباره بیشتر شده و در اردیبهشت ماه به 3.5درصد رسیده 
است. با این حال روند نرخ تورم ساالنه که میانگین سطح عمومی 
قیمت ها را در یک بازه 12 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
نشان می دهد، بیانگر این است که کاهش تورم ادامه دارد و در 

پایان اردیبهشت نرخ تورم به 38.7درصد رسیده است.

اثر تورمی طرح اصالح یارانه ها 
4 مرکز پژوهشــی شــامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز 
آمار و مؤسســه پژوهش برنامه ریزی اعالم کرده اند اثر تورمی 
طرح اصالح یارانه ها زیر 10درصد خواهد بود. علی صالح آبادی، 
رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی 
هم این گزاره را تأیید کرده اند. به گفته صالح آبادی، تورم ایجاد 
شده بخشی از ناحیه تقاضا و بخشی از ناحیه عرضه است. تورم 
حاصل از ناحیه عرضه براساس محاسبات انجام شده 10درصد 
است، البته یارانه حمایتی واریزی تورم ناشی از اصالح قیمت ها را 
تا حد زیادی جبران می کند. از سوی دیگر فرزین، رئیس شورای 
هماهنگی بانک های دولتی نیز، گفت: مطالعه 4مرکز پژوهشی، 
اثر تورمی طرح اصالح یارانه ها را زیر 10درصد برآورد مي کند و 

حتی برخی گفته اند 7.8درصد و برخی هم گفته اند 8.1درصد.

بلندشدن دود تورم
گزارش مرکز آمار ایــران از روند نرخ تورم در اردیبهشــت ماه 
منعکس کننده اثر تورمی احتمالی طرح مردمی سازی یارانه های 
مدنظر دولت نیست زیرا بازه زمانی محاسبه تورم پایان هر ماه 
نیســت و به این ترتیب انتظار می رود شــوک نخست اصالح 
قیمت ها پس از حــذف ارز4200  توماني در گزارش خردادماه 
مرکز آمار نمایان شــود. به گفتــه مرکز آمار، در اردیبهشــت 
امسال خانوارهای کشور به طور میانگین 39.3درصد بیشتر از 
اردیبهشت1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکسان« هزینه کرده اند که در مقایسه با ماه قبل 3.7واحد درصد 
افزایش یافته اســت. همچنین نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 6واحد درصدی 
به 49.4درصــد و گروه »کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« با 
افزایش 2.7واحد درصدی به 34درصد رسیده است. این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 39.2درصد 
است که نسبت به ماه قبل 4.0واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 40.1درصد بوده که 

نسبت به ماه قبل 2.9واحد درصد افزایش داشته است.

سرعت تورم بیشتر شد
گزارش مرکز آمار نشان از سرعت گرفتن دوباره تورم ماهانه دارد 
به گونه ای که نرخ تورم ماهانه اردیبهشت1401 به 3.5درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، 0.2واحد 
درصد افزایش داشته اســت. این دومین ماه متوالی از مهرماه 
سال گذشته است که افزایش هزینه کاال و خدمات مردم باالی 
3درصد گران شده اســت و تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 3.3درصد و »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« 3.7درصد بوده است.

تورم ساالنه فعال کاهشی است
داده های مرکز آمار بیانگر استمرار روند کاهشی نرخ تورم ساالنه 
است به نحوی که میانگین ســبد هزینه خانوارهای ایرانی در 
12ماه منتهی به اردیبهشت امسال 38.7درصد افزایش یافته که 
نسبت به فروردین امسال نیم واحد درصد از تورم ساالنه کمتر 
شده، اما پیش بینی می شود با استمرار روند صعودی نرخ تورم 
ماهانه و نقطه به نقطه، روند کاهشی نرخ تورم ساالنه هم دوباره 

صعودی شود.

تورم قیمت خوراکی ها
براســاس اعالم مرکز آمار ایران، در گــروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به افزایش بهای روغن نباتی جامد و روغن مایع، 
قند، شکر، نبات، نان باگت، ماکارونی و رشته آش بوده و در گروه 
عمده کاالهای غیرخوراکی هم بیشترین تورم ماهانه در کرایه 
حمل ونقل، رشد بهای ساندویچ و غذای رستوران ها و همچنین 
بهداشــت و درمان بوده اســت. افزون بر اینکه دامنه تغییرات 
نرخ تورم ســاالنه در اردیبهشــت ماه1401 برای دهک های 
مختلف هزینه ای از 37.7درصد برای دهک نهم تا 41.2درصد 
برای دهک اول بوده که بیانگر شــکاف 3.5درصدی تورم بین 

دهک های ثروتمند با فقیر است.

بازار اجاره با سامانه مهار می شود؟
اســماعیل حســین زهی، نماینده مردم 
خاش، میر جاوه، بخش های نصرت آباد و 
کورین در مجلس گفته است؛ دولت ضمن 
افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانه ای 
طراحی کند تا معامالت و اجاره نامه ها تحت کنترل وزارت راه 
 و شهرسازی باشد. البته طبق قانون اساسی هر نماینده مجلس 
حق اظهارنظر درباره تمام مسائل کشور را دارد. این نماینده هم 
راهکار رفع مشکل بازار اجاره بها را طبق رسم زمانه فعلی، نبود 
سامانه دانسته است. درحالی که باید یادآوری کرد، طبق گزارش 
نهادهای امنیتی ایران به کشور سامانه ها و عموما سامانه های 
دست وپاگیر تبدیل شــده اما همچنان موتور طراحی سایت ها 
و راه اندازی ســامانه ها روشن اســت و هزینه آن را البته مردم 
می پردازند. حال آنکه اگر اقتصاد روی ریل صحیح قرار گیرد و 
دولت و مجلس خود را متعهد بدانند که تورم را از مسیر درست، 
یعنی کنترل کسری بودجه کاهش دهند، به سامانه بازی نیاز 
کمتری داریم و چه بسا بسیاری از سامانه های موجود را بتوان 

تعطیل کرد.
البته بعید نیست که برخی درون وزارت راه و شهرسازی بخواهند 
یا ملزم شوند که سامانه کنترل اجاره بها تشکیل دهند و از منافع 
آن بهره مند شوند، اما تردید نکنیم که قیمت  اجاره بها با سامانه ها 
پایین نمی آید و اجاره نشین ها هم به آرامش نمی رسند. اختالف 
بین مطالبه صاحبخانه ها با اجاره نشین ها را باید در سرعت رشد 
تورم به طور عام و رشد قیمت مســکن به طور خاص و کاهش 
قدرت خرید جست وجو کرد. در شرایطی که اغلب اجاره نشین ها 
دیگر توان بازپرداخت اجاره بیشــتر را ندارند، مسیر درست در 
اصالح فرایند بازار اجاره همانا کنترل تورم از سرچشمه آن است.

اقدام قابل ستایش اما ناقص
  خبــر: وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در 
اطالعیــه ای از گام دوم انتشــار صورت های مالی 
حسابرسی شــده 132شــرکت بخش عمومی در 

سامانه کدال خبر داد.
  نقد: شفافیت در اقتصاد، مبنای بنیادی توسعه 
است. موضوعی که در دولت های قبل نادیده گرفته 
می شد اما وزارت اقتصاد در دوره حاضر عزم خود را 
جزم کرده تا شفافیت اقتصادی را افزایش دهد، بر 
همین اســاس در گام نخست، ماه قبل صورت های 
مالی 313شــرکت دولتی و دیروز در دومین قدم 
صورت های مالی برخی شــرکت های وابســته به 
نهاد های عمومی منتشــر شــد. با وجود این اقدام 
شایسته، توجه به 3نکته ضروری است. نخست آنکه 
بخش زیادی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های 
شبه دولتی اســت که تقریبا هیچ اطالعاتی از آنها 
در دست نیست و الزم است اقدامات فوری در این 
زمینه انجام شود. انتشــار اطالعات این شرکت ها 
پشــتوانه قانونی نیز دارد. نکته دوم قدیمی بودن 
اطالعات منتشر شده است و طبق تعاریف اقتصادی 
اطالعات سوخته تلقی می شود؛ بنابراین الزم است 
این اطالعات در دوره های بعدی به روز شود. نکته 
سوم فرمت اطالعات منتشر شده در سامانه کدال 
است که اغلب به صورت نسخه های پی دی اف است و 
این موضوع بهره برداری و تحلیل این داده ها را دشوار 
کرده است؛ بنابراین الزم است اطالعات منتشر شده 
مطابق با اســتاندارد ها و فرمت های خاص سامانه 

کدال منتشر شود تا کاربردی و قابل تحلیل باشد.

چهره روز

نقد  خبر

تورم

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در تهران

فروردین
1397

10.4
درصد

فروردین
1399

28.7
درصد

فروردین
1401

45.6
درصد

فروردین
1400

32.3
درصد

فروردین
1398

21.9
درصد

فروردین
1396

11.1
درصد
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