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آمار ها نشان می دهد از پاییز امسال 

تورم
با آغاز روند صعودی بازار ها ازجمله 
بورس، طال، ارز و خودرو شکاف بین 
بازار ها و نرخ تورم که در نیمه نخست سال افزایش 

یافته بود در حال کمتر شدن است. 
به نظر می رسد قیمت دارایی هایی که در نیمه نخست 
سال متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود، اکنون در 
حال جبران عقب ماندگی اســت. با این حال هنوز 
شــکاف 8ماهه بین نرخ تورم و بازار ها به طور کامل 

از بین نرفته است.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می دهد در نیمه 
نخست سال جاری میزان رشد بازارها کمتر از رشد 
شاخص قیمت مصرف کننده بوده است. قیمت اغلب 
دارایی هایی که صاحبان نقدینگی به طور سنتی در 
آنها سرمایه گذاری می کنند، به جز مسکن، در نیمه 
نخست امسال متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته بود. 
این موضوع به عقب ماندگی بازار های بورس، طال و ارز 
از نرخ تورم منجر شده بود و تقریبا هیچ بازاری نبود 
که بازدهی متناسب با نرخ تورم داشته باشد و تنها 
بازاری که توانســته بود نزدیک به نرخ تورم حرکت 

کند، بازار مسکن بود. 
طبق قواعد اقتصــادی تداوم چنیــن رویه ای در 
فضای اقتصاد کالن غیرممکن بود و به طور طبیعی 
بازارهای مختلــف اگرچه با تأخیر امــا در نهایت 
عقب ماندگی خود را از نــرخ تورم جبران می کنند 
و ارزش دارایی ها در فراینــد بلندمدت با نرخ تورم 

هماهنگ می شود.

بازده بازار ها از ابتدای پاییز
آمار ها نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده 
که بیانگر نرخ تورم اســت از ابتــدای پاییز تاکنون 
5.1درصد رشد کرده، اما در مقابل میزان رشد اغلب 
بازار ها به جز بورس و مسکن در این مدت بیشتر از 
نرخ تورم بوده و حتی میزان رشد در برخی بازار ها تا 
3برابر نرخ تورم بوده اســت. داده های موجود نشان 
می دهد قیمت طال و ارز بیشــترین رشد را در همه 
بازار ها از اول پاییز تاکنون داشــته اند؛ به طوری که 
قیمت هر یورو در بازار آزاد 15.9 و قیمت هر سکه 
طرح جدید 15.2درصد افزایش یافته است. در این 
مدت همچنین قیمت هر دالر 11.7درصد و قیمت 
هر سکه طرح جدید 13.6درصد افزایش داشته است. 
در نیمه نخست امســال سیاست های کنترلی مانع 
از رشــد قیمت ها در این بازار ها شده و فنر قیمت ها 

فشرده نگه داشته شده بود، اما در نهایت در نیمه دوم 
سال این فنر آزاد شد. در این مدت همچنین قیمت 
طالی آب شده 12.3درصد رشــد و میانگین سبد 
قیمت خودروهای داخلی 5.7درصد افزایش یافته 
که این میزان بیش از نرخ تورم در فصل پاییز است. 
تنها بازار هایی که در این مدت میزان رشدشان کمتر 
از نرخ تورم بوده، بازار مسکن و بورس است که البته 
بازار مسکن در نیمه نخست سال متناسب با نرخ تورم 
رشد کرده بود. شــاخص بورس هم از ابتدای پاییز 
تا پایان آبان ماه 4درصد و قیمت مسکن 2.5درصد 

افزایش یافته است.

کاهش شکاف
با وجود آنکه میزان رشد بازارها در پاییز امسال بیش 
از نرخ تورم بوده، اما همچنان شکاف بین نرخ تورم 

و ارزش دارایی هــا به طور کامل پر نشــده و در یک 
فرایند 8ماهه روند رشد نرخ تورم بیشتر از نرخ رشد 

بازارهاست. 
آمار ها نشان می دهد در طول 8ماه گذشته شاخص 
قیمت مصرف کننده 37.6درصد رشد کرده است، 
اما میزان رشد قیمت ارز که بیشــترین رشد را در 
میان همه بازارها در این مدت داشــته 34درصد و 
میزان رشد قیمت ســکه طرح جدید 32.5درصد 
بوده اســت. در این مدت همچنین قیمت هر سکه 
طرح قدیم 29.2درصد، مسکن  26 درصد و میانگین 
قیمت سبد خودرو های داخلی 24.3درصد افزایش 

یافته است.
طبق این اطالعات، میزان رشد قیمت در همه این 
بازارها در ایــن دوره کمتر از نرخ تورم بوده اســت. 
با وجود این، به نظر می رســد ظرف ماه های آینده 
این شکاف کمتر شــود؛ زیرا سرعت رشد بازارها در 
آبان ماه افزایش یافته و بخش عمده رشــد پاییزی 
بازارها به رشــد قیمت ها در ماه آبــان مربوط بوده 
که نشان می دهد سرعت رشد قیمت ها تحت تأثیر 
تورم انباشــته 8ماهه افزایش یافته اســت. به طور 
مثال 12.2درصد از مجموع رشــد پاییزی قیمت 
یورو، 7.9درصد از مجموع رشد دالر، 10.3درصد از 
مجموع رشد قیمت سکه طرح قدیم و 10.2درصد از 
رشد پاییزی قیمت طالی آب شده، در آبان ماه اتفاق 
افتاده است. در آبان ماه امسال همچنین میزان رشد 
شاخص بورس تهران نیز برای نخستین بار از ابتدای 

سال بیش از نرخ تورم بوده است.

کاهش شکاف تورم و بازارها
در 8 ماه  امسال قیمت ارز 34درصد، سکه 32/5درصد، مسکن 26 و میانگین قیمت سبد خودروهای داخلی 24/3درصد افزایش یافته است

2 گزینه مجلس برای کوپن الکترونیک

یک عضو هیأت رئیسه مجلس جزئیات تازه ای از نحوه اجرای طرح کوپن الکترونیک را اعالم کرده است

گزارش میدانی همشهری از افزایش تعداد خودپردازهای فاقد پول نقد در سطح شهر حکایت دارد

کاال یا پول نقد؛ انتخاب با شماست

4راز کم پولی خودپردازها

به زودی طرح کوپن الکترونیک در یک استان جنوبی 

کوپن
اجرا می شود و پس از آن برای اجرای ملی این طرح در 
دولت تصمیم گیــری خواهد شــد. در این میان عضو 
هیأت رئیسه مجلس در فضای مجازی با اشــاره به اجرای این طرح و با 
تأکید بر اهمیت حفظ قدرت خرید یارانه مــردم در مقابل تورم و گذر 
زمان، اعالم کرده »حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کاالیی 

یارانه ها انتخاب کند.« 
به گزارش همشــهری، طبق تکلیف قانون بودجــه 1401، دولت باید 
کاالهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شــده اســت را به اندازه سهمیه 
تعیین شده و به قیمت شــهریور 1400برای مردم تأمین کند و طرح 
کوپن الکترونیک به همین منظور اجرایی خواهد شد. پیرو این تکلیف، 
دو روز پیش، سخنگوی اقتصادی دولت خبر از اجرای آزمایشی کوپن 
الکترونیک در روزهای آینده خبر داد و یک اســتان جنوبی را به عنوان 
پایلوت این طــرح معرفی کــرد.  دیروز، سیدمحســن دهنوی، عضو 
هیأت رئیسه مجلس با افشای نام اســتانی که طرح کوپن الکترونیک 
آزمایشی در آن اجرا خواهد شد، در فضای مجازی نوشت: »این طرح، 
هفته های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. 

برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و 
براثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که بین دریافت نقدی 

یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.

برای کوپن آماده باشید
مقرر بود بعد از موفقیت اجــرای طرح کاالبــرگ الکترونیک در یک 
استان، برای اجرای سراسری آن در دولت تصمیم گیری شود اما طبق 
اظهارات عضو هیأت رئیسه مجلس، با پیگیری رئیس مجلس جلسه ای 
برای بررسی فنی زیرساخت این طرح در سازمان برنامه  و بودجه برگزار 
شده و اکنون دیگر تمامی کارشناســان و تیم های فنی اذعان دارند که 

زیرساخت ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است. 
با این حساب، به نظر می رسد صبوری دولت برای مشاهده نتایج اجرای 
آزمایشی طرح کوپن الکترونیک در یک استان، بیشتر جنبه احتیاطی 
دارد و مردم باید در ماه های آینده برای اجرای این طرح آماده باشــند. 
طرحی که قرار است کاالهای اساسی حذف شده از فهرست دریافت ارز 
ترجیحی را به اندازه سهمیه های تعیین شده و به قیمت شهریور 1400در 

اختیار خانوارها قرار دهد.

دالیل کندی روند واردات خودرو
یک ماه بعد از آغاز ثبت سفارش واردات، هنوز هیچ 

خودرویی در راه ایران نیست

یک ماه از آغــاز فاز اجرایی طرح واردات خودرو گذشــته و 
نه تنها تا امروز هیچ خودرویی وارد نشــده بلکه شواهدی از 

قریب الوقوع بودن این اتفاق هم وجود ندارد. 
یک ماه پیش، آیین نامه واردات خودرو بعد از عبور از آخرین 
خوان که اصالح ایــرادات مجلس بود در هیــأت دولت به 
تصویب رسید و وارد فاز عملی شد. دوم آبان ماه، امید قالیباف، 
سخنگوی وزارت صمت با اعالم خبر اصالح اشکاالت مجلس 
به آیین نامه واردات خودرو اعالم کرد که ثبت سفارش واردات 
خودرو »این هفته« آغاز می شــود، اما با گذشت یک ماه از 
آن زمان هنوز خبر جدی و جدیدی درباره نزدیک شــدن 
خودروهای خارجی به بازار کشور منتشر نشده درحالی که 
شتاب گرفتن روند رشد قیمت خودروهای تولید داخل در 
2ماه گذشته رکود بازار خودرو را تشدید و مصرف کنندگان را 

از خودروهای مورد نیازشان دورتر کرده است.

وزیر صمت: مانعی بر سر راه واردات نیست
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران بــار دیگر اعالم کرد تمام 
زیرساخت ها برای واردات خودرو فراهم و ثبت سفارش آغاز 

شده است. 
رضا فاطمی امین در توضیح طوالنی شدن روند واردات با بیان 
اینکه از طرف دولت هیچ مانعــی در این زمینه وجود ندارد، 
افزود: چون این فرایند 4سال تعطیل بوده واردکنندگان باید 
با طرف های خود قرارداد ببندند و امیدوارم به زودی شاهد 
واردات باشــیم. البته وزیر صمت در توضیح دالیل تأخیر و 
کندی واردات به موضوع الزام انتقال تکنولوژی نیز اشــاره 
کرد؛ موضوعی که فاطمی امین، آن را برای اقتصاد ایران مؤثر 
می داند اما کارشناســان حوزه خودرو آن را با توجه به دیگر 
الزامات قید شده در آیین نامه، مانعی جدی بر سر راه واردات 
خودرو می دانند. سقف قیمت تعیین شده برای خودروهای 
وارداتی درآیین نامه واردات 20هزار یــورو و تمرکز وزارت 
صمت به گفته مسئوالن امر بر واردات خودروهای تا 10هزار 
دالری است تا امکان واردات تعداد بیشتری خودرو به کشور 

فراهم شود.
براساس اعالم وزارت صمت ســقف منابع ارزی پیش بینی 
شــده بانک مرکزی قول تامین آن بــرای واردات خودرو را 
داده یک میلیارد یورو اســت که نهایتا امکان خرید 70هزار 
خودرو در بازه قیمتی 10تا 20هــزار یورو را فراهم می کند 
اما برنامه وزارت صمت ســوق دادن واردکنندگان به سمت 
خودروهای زیر 10هزار یورو است، چنان که منطقی، معاون 
صنایع حمل ونقل وزارت صمت یک ماه پیش اعالم کرد: در 
آیین نامه، تمرکز بر واردات خودرو در محدوده 6تا 8هزار دالر 
و در کنار آن توسعه فناوری در داخل کشور است، درحالی که 
کارشناسان معتقدند خودروهای زیر 10هزار دالر تکنولوژی 
قابل توجهی برای انتقال ندارند و در خودروهای گران قیمت تر 
نیز با توجه به محدودیت تیراژ خرید، امکان انتقال تکنولوژی 

فراهم نیست.
این نکتــه را نیز نباید از نظر دور داشــت که حذف شــدن 
خودروهای فرانســوی از فهرســت وارداتی ها کار را برای 
واردکنندگان ســخت تر کرده، زیرا شرکت های خودروساز 
فرانسوی با توجه به از دست دادن بخش مهمی از بازار خود 
در روسیه و کاهش شدید تیراژ تولید، شاید تنها گزینه هایی 
بودند که امکان چانه زنی بیشتری برای واردکنندگان فراهم 
می کردند. وزارت صمت هفته گذشــته رســما ممنوعیت 
واردات خودروهای فرانســوی را اعالم کــرد تا خودروهای 
آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی تنها اروپایی های احتمالی بازار 

خودرو ایران باشند.

انتقال تکنولوژی، مانع جدی واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با همشهری، 
الزام به انتقال تکنولوژی را یکی از موانع جدی واردات خودرو 
دانست. مهدی دادفر با اشاره به دشوار بودن واردات خودروی 
اروپایی در محدوده قیمتی مــورد نظر وزارت صمت، گفت: 
اگر فرض بر این باشد که آلمان، اسپانیا و ایتالیا بخواهند با ما 
همکاری کنند، وقتی گفته می شود واردات به شرط انتقال 
تکنولوژی باید انجام شود، با توجه به تعداد نهایی واردات از 

این کشورها کمی غیرمحتمل به نظر می رسد. 
دادفر اضافه کرد: کل واردات ما از این کشــورها قرار است 
50هزار دســتگاه در مدل های متفاوت باشــد و در چنین 
شرایطی انتقال تکنولوژی عمال امکان پذیر نیست. او ضمن 
ابراز تردید درخصوص امکان واردات از این 3کشور با توجه 
به تحریم و همچنین سقف قیمت تعیین شده برای واردات 
افزود: از آلمان هیچ برندی امکان واردات ندارد زیرا فولکس، 
بنز و بی  ام و هر 3باالی 20هزار یورو هستند و حتی در شرایط 
نبود تحریم نیز با توجه به دستورالعمل واردات خودرو، امکان 
واردات ندارند. دادفر صنعت خودروسازی اسپانیا را ناشناخته 
و غیرقابل توجه در زمینه انتقال تکنولوژی، توصیف کرد و 
درباره ایتالیا نیز گفت: از کشــور ایتالیا فیات را می توان زیر 
20هزار یورو وارد کرد، اما شــرکت فیات کرایسلر سهامدار 
آمریکایی دارد و بعید می دانم با توجه به تحریم، امکان واردات 

این خودرو به کشور فراهم باشد.
تاکنون 12 شرکت خودروساز و واردکننده از وزارت صمت 
مجوز واردات گرفته اند و وزارت صمت اعالم کرده فهرست، 
همچنان باز اســت و محدودیتــی برای اعطــای مجوز به 
شرکت های متقاضی واردات خودرو وجود ندارد اما محدود 
بودن گزینه های انتخابی و احتمال همپوشانی مانع بزرگی بر 
سر راه ورود دیگر واردکنندگان به این حوزه است. تاکنون نیز 
انجمن واردکنندگان بارها اعالم کرده  که با توجه به ابهامات 
موجود در آیین نامــه و قوانین ســختگیرانه ازجمله ایجاد 
نمایندگی فروش از شرکت خودروساز، واردکنندگان تمایل 

زیادی به واردات ندارند.
 هیوندا اکســنت، هیونــدای E10، میتسوبیشــی میراژ، 
چانــگان CS35،  ام جــی3 و  ام جی6، ســیتروئنC3 و 
فولکس واگن )ســئات( خودروهایی هســتند که تاکنون 
نام آنهــا به عنوان وارداتی هــای احتمالی به کشــور اعالم 
شــده و در محدوده قیمتی 10هزار یورو قــرار دارند، البته 
با حذف سیتروئن به نظر می رســد کشورهای طرف معامله 

واردکننده ها به چین، کره و نهایتا ژاپن محدود باشد.

بازی با مرغ منجمد
  خبر: قیمــت هرکیلوگــرم مــرغ منجمد به 
50هزار تومان رسیده است. حسین دماوندی نژاد، 
معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشــاورزی در 
یک برنامه تلویزیونی گفــت: قیمت مرغ منجمد را 
اصالح کرده ایم و افزایش داده ایم که تقاضا به سمت 
بازار مرغ گرم هدایت شود؛ بنابراین هم عرضه این 
نوع مرغ ها را محــدود کرده ایم و هم قیمت آن را به 

50هزار تومان افزایش داده ایم.
  نقد: صنعــت مرغداری، قصه پرغصــه ای دارد. 
از یک سو نهاده های مورداســتفاده آن با حذف ارز 
ترجیحی باید با قیمت ارز نیما وارد شــود و از سوی 
دیگر در بازار قــدرت تقاضا به اندازه ای نیســت که 
مصرف کننده قدرت خرید گوشــت و تخم مرغ به 
قیمت تمام شده را داشته باشد. در این میان، دولت 
به عنوان حامی اصلی تولیدکننده و مصرف کننده وارد 
عمل شده و ضمن تالش برای افزایش قدرت خرید 
از طریق پرداخت یارانه نقدی، به تولیدکنندگان نیز 
از مسیر خرید تضمینی مرغ مازاد کمک می کند تا 
هم از قیمت شــکنی در بازار جلوگیری شود و هم 
از اجحاف به مرغداران. کمــک به تأمین نهاده های 
صنعت مرغداری، تأمین مالی ســرمایه در گردش 
این واحدها و همچنین کمک به صادرات گوشت و 
تخم مرغ مازاد نیز می تواند به تولیدکنندگان کمک 
کند و ضامنی برای تنظیم بازار هم باشد؛ به خصوص 
که کاهش قدرت خرید در بازار داخلی، به پاشــنه 
آشیل این صنعت بدل شده است. حاال اما در شرایطی 
که متقاضی داخلی به واسطه افزایش قیمت مرغ و 
رشد نامتناسب درآمدها، قدرت خرید کمتری برای 
خرید این کاالی اساسی دارد و ناگزیر به سمت خرید 
جنس ارزان تر یعنی مرغ منجمد روی آورده است، 
سیاستگذار بازار از اهرم قیمت مرغ منجمد به عنوان 
ابزاری برای تنظیم بازار استفاده می کند که معنای آن 

اجحاف به خانوارهای کم درآمد است. 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

بسیاری از دستگاه های خودپرداز پول نقد ندارند و مردم گرفتار و کالفه شده اند. 

سقف برداشت نقدی وجه از خودپردازها سال هاست تغییر نکرده است. به دلیل بانک
روند فزاینده تورم، 200هزار تومان در یک روز حتی پوشش هزینه تردد و نیازهای 
بسیاری از شهروندان به نقدینگی را پاسخ نمی دهد. مشاهدات خبرنگاران همشهری از کم پولی 
خودپردازهای بانکی و حتی بی پولی برخی از آنها حکایت دارد. بسیاری از خودپردازها این روزها یا 
دست تعمیر هستند یا گزینه برداشت نقدی آنها غیرفعال اســت. نشانه ای از اینکه روند تجهیز 
خودپردازها به اســکناس و چک پول به میزان قابل مالحظه ای به ویژه در کالنشهر تهران و نقاط 
پرتراکم از حیث جمعیتی دیده نمي شود. حتی برخی پرســنل بانک ها مدعی شده اند به دلیل 
تنش های موجود در سطح شهر خودپردازهایی که حفاظ مناسبی ندارند،  این روزها کمتر شارژ 

می شوند.
به گزارش همشــهری، کاهش دسترســی به امکان دریافت وجه نقد از خودپردازها بسیاری از 
شهروندان را کالفه کرده و گاه موجب می شود شــهروندان دقایق زیادی را در شهر تردد کنند تا 
بلکه دستگاه خودپردازی را پیدا کنند که پول داشته باشد. راز پشت پرده کم پولی در خودپردازها 
چیست؟ پیش از این بارها بانک مرکزی از بانک ها خواسته بود با افزایش نوبت  های پول گذاری و 
شارژ دستگاه های خودپرداز مشکل را رفع کنند. سال هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت 
در یک روز ثابت مانده و بانک مرکزی همچنان اصرار دارد که سقف 200هزار تومان کافی است، 
اما به نظر می رسد دست کم 4راز در پشت پرده کم پولی در خودپردازها وجود دارد که ضرورت دارد 
شبکه بانکی برای حل آن فوری چاره اندیشی کند. عامل یا راز نخست به کاهش ارزش واقعی سقف 

200هزار تومان به دلیل افزایش نرخ تورم بازمی گردد؛ این سقف پوشش نقدی، نیاز شهروندان 
را پاسخ نمی دهد و همین عامل باعث شده تا مراجعه به خودپردازها برای برداشت نقدی افزایش 
یابد. عامل دوم را در تغییر رفتار برخی فروشندگان کاالها و خدمات جست وجو کرد، بسیاری از 
آنهایی که از پرداخت مالیات بر تراکنش دستگاه های کارتخوان، فراری هستند، از خریداران، وجه 
نقد درخواست می کنند. عامل سوم به اختالل های ارتباطی مربوط است؛ به نظر می رسد با اعمال 
محدودیت های اینترنتي در شبکه اپراتورهای تلفن همراه، دسترسی به موبایل بانک و اینترنت بانک 
گوشی های تلفن همراه سخت تر شده و شهروندان در پرداخت های خرد ازجمله در پرداخت وجه 
تاکسی های اینترنتی یا کارت به کارت کردن دچار مشکل شده اند. عالوه بر این به نظر می رسد بروز 
ناآرامی ها در 2ماه گذشته، برخی بانک ها را مجاب کرده با نادیده گرفتن دستور بانک مرکزی مبنی 
بر تجهیز خودپردازها، به پول گذاری گزینشی اقدام  کنند؛ به نحوی که بعضا مشاهده شده بانک ها 
فقط آن دسته از دستگاه های خودپرداز جای گرفته در کیوسک های بانکی دارای حفاظ امنیتی را 

شارژ می کنند و در مقابل خودپردازهای فاقد پوشش حفاظتی را خالی نگه می دارند.
به باور کارشناسان، یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی سقف برداشت نقدی از خودپردازها 
را متناسب با نرخ تورم ساالنه باالتر ببرد و شبکه بانکی را ملزم سازد تا نسبت به تجهیز خودپردازها 
و افزایش نوبت کاری شیفت های پول رسان اقدام کند. افزون بر این مذاکره با وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای بهبود کیفیت اینترنت تلفن همراه و برداشتن محدودیت های احتمالی هم 
باید در دستور کار قرار گیرد، ضمن اینکه ارتقاي امکانات حفاظتی از دستگاه های خودپرداز هم 

می تواند به موازات همه اینها دنبال شود.

راه عبور از ناترازی انرژی
مصطفــی رجبی مشــهدی، مدیرعامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران می گوید: 
همه تالش ها به کار گرفته شده تا زمستان 
امسال هم بدون خاموشی سپری شود. او 
افزود: خواســته وزارت نفت و وزارت نیرو از مشترکان کاهش 
10درصدی مصرف اســت و اگــر این اتفاق بیفتد با مشــکل 
کمتری مواجه می شویم. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه ساالنه 
یک میلیون مشترک به بخش خانگی اضافه می شود، با این حال 
کاهش مصرف برق داشــته ایم، گفت: امسال همکاری هایی با 
بخش گاز داریم تا بتوانیم همه انرژی زمستان را تأمین کنیم. او 
با بیان اینکه اصالح تعرفه در سال جاری نداشته ایم، اضافه  کرد: 
مشترکانی که مصرف شان زیر الگو باشد، یارانه دریافت می کنند 
و مشترکانی که باالی الگو برق مصرف کرده اند، به صورت پلکانی 
تعرفه برق شان افزایش می یابد. یک میلیون و100هزار مشترک 
مصرف خود را به زیر الگوی مصرف رسانده اند؛ به همین دلیل 
یک هزارو500 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق ایجاد شده 
است. به گفته سخنگوی صنعت برق، فقط 3 تا 4درصد مشترکان 
باالی الگو، برق مصرف می کنند و 8میلیون مشــترک تخفیف 
ناشی از مدیریت مصرف داشته اند. هرچند وزارت نیرو با مدیریت 
مصرف برق در تابستان موفق شد تا جلوی خاموشی ها به ویژه 
در بخش خانگی را بگیرد، اما اســتمرار این موفقیت در گروی 
برداشتن گام های عملیاتی جدی است؛ به نحوی که ناترازی در 
تولید، عرضه و مصرف برق رفع شود تا دیگر مردم و صنایع شاهد 
خاموشی یا قطع برق نباشند. این امر با افزایش سرمایه گذاری 
در بخش ســاخت و تجهیز نیروگاه ها با فناوری های روز دنیا و 
البته آسیب شناسی الگوی مصرف در بخش های مختلف ازجمله 
خانگی محقق می شود و از این جهت وزارت نیرو هم در بخش 
برق و هم البته در بخش آب ماموریت ســنگینی برعهده دارد. 
بی تردید رفع این ناترازی آبی و برقی با توجه به وضعیت بارش ها و 
احتمال وقوع خشکسالی نیازمند حمایت دولت و مجلس و البته 
یک برنامه عملیاتی جدی است؛ چنان که با کاهش بارش ها و آب 
رفتن مخازن سدها، احتمال تشدید ناترازی برقی ناشی از خارج 
شدن نیروگاه های برقابی از مدار تولید وجود دارد. امنیت انرژی 
و افزایش تاب آوری این بخش زیربنایی البته بدون مشــارکت 
مردم در کاهش مصرف، سخت و پرهزینه خواهد بود. باید ملی 

بیندیشیم و آینده نگر باشیم تا ایران خاموش و بی آب نشود.

مقایسه بازده بازارها از ابتدای پاییز

درصد تغییر آخر آبانآخر مهراول پاییزبازار
یک ماهه

درصد تغییر از 
اول پاییز

31400324453640012.215.9یورو- تومان
13450000140500001550000010.315.2سکه طرح قدیم- تومان
1435000014950000163000009.013.6سکه طرح جدید- تومان

57500005860000646000010.212.3مثقال طال- تومان 
13273921352786149129610.212.3هر گرم طالی 18عیار- تومان

3177032900355007.911.7دالر- تومان
5.7-5280655746009016395583064527.1میانگین قیمت خودرو- تومان

525.4541552.42.15.1شاخص تورم-واحد
1355240130894614090697.64.0شاخص کل بورس- واحد

4312700043725000442000001.12.5مسکن- تومان

یارانه نقدی یا کوپن؟
مجلس در جریان موافقت با حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401، دولت را 
مکلف کرد که اگر در سال1401 قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی 
حذف کند، باید قباًل ترتیبات قانونی جبــران زیان رفاه مصرف کننده 
برای کاالهای اساســی را از طریق کاالبرگ الکترونیکی مشخص کند؛ 
به طوری که افراد بتوانند این کاالها را به نرخ پایان شهریور1400 تهیه 
کنند. البته این تکلیف مجلس در زمان حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح 
مردمی ســازی  یارانه ها، به دلیل مهیا نبودن زیرساخت، با توزیع یارانه 
نقدی 300و 400هــزار تومانی برای 9دهــک از خانوارهای حاضر در 
فهرست یارانه 45.5تومانی اجرا شد.  در ادامه دولت تالش کرد عبارت 
»به نرخ پایان شهریور« را از شرط مجلس در قانون بودجه 1401حذف 
کند که نمایندگان با تأکید بر حساسیت مجلس روی معیشت مردم، 
حاضر به عقب نشــینی از این شرط نشــدند. حاال، در شرایطی خبر از 
اجرای قریب الوقوع طرح کوپن الکترونیک داده شده که همچنان شرط 
مجلس برای توزیع کاال به قیمت شهریور 1400پابرجاست و کارشناسان 
معتقدند اجرای آن دستاوردهای دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی 
را از بین می برد و به کســری بودجه منجر خواهد شــد.  در شــهریور 
1400قیمت برخی کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به این شرح 
بود: هر کیلو مرغ تازه 24.9هزار تومان، هر کیلو گوشت گوسفندی تازه 
110هزار تومان، روغن مایع 810گرمی 8هزار و 250تومان. همچنین 
در فهرست کاالهای اساســی که از ارز ترجیحی برخوردار نبودند این 
قیمت ها خاطره انگیز اســت: هر کیلو برنج ایرانی 33هزار و 700تومان 
هر کیلو قند حبه 10.3هزار تومان، شــیر بطری یک لیتری کم چرب 

7.1هزار تومان، رب گوجه فرنگی قوطی 800گرمی 14.4هزار تومان.
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