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شنبه  17اردیبهشت 1401
شماره 8489

چهره روز

بازار

پایان حیات چک برگشتیها

نرخنامه جدید نان

مهران محرمیان ،معــاون فناوریهای
نوین بانک مرکزی با اشــاره به اقدامات
یک ســال اخیــر در ارتباط بــا اجرای
قانون جدید چک میگوید :دسترســی
به خدمات ســامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده
است .در شبکه بانکی هر فردی که یک چک برگشتی حتی
به میزان یک ریال هم داشته باشد ،حسابش قفل میشود و
دیگر نمیتواند چک صادر کند.
تاکنون از 17تکلیفی کــه قانونگذار بــرای بانک مرکزی
تعیین کرده11 ،تکلیف نهایی و اجرا شــده اســت ،انتظار
میرود با تکمیل زنجیره و اجرای کامل این قانون ،اعتبار از
دست رفته دسته چکها احیا شود و حیات چک برگشتی
به پایان برسد .بیتردید اجرای این قانون دستاوردی مهم
در مسیر احیای شاخص اعتماد به بازار بهویژه با استفاده از
ابزار چک است .انتظار میرود در آینده نزدیک چک ماهیت
واقعی خود را در داد و ستدها به دست آورد و صادرکننده و
دریافتکننده چک مطمئن باشند که برگ چکها در موعد
مقرر نقد خواهد شد.
گرچه ضرورت دارد تا برای رفع نیاز مردم ابزارهای جایگزینی
هم از جمله بــرای چکها بهعنوان اعتبار افــراد طراحی و
معرفی شود ،اما مهم این اســت که پشتوانه هر دسته چک،
اعتبار شهروندان باشد و هر شهروندی بداند که به هر میزان
که چک بالمحل صادر کند ،کسی در سطح بازار و جامعه به
او اعتماد نخواهد کرد.
البته هنوز بســیاری از مــردم از تغییرات و البتــه مزایا و
پیامدهای ایــن قانون کم اطالع هســتند و بانک مرکزی و
شبکه بانکی در اطالعرسانی باید همچنان فعاالنه عمل کنند
تا دردسرها کم شود .مهران محرمیان خودش بهتر میداند
که مسیر آینده سخت خواهد بود.

نقدخبر

ظاهرسازی در بازار اجاره
خبر :یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی
به رســانهها اعالم کرده دولت قصد دارد ،سیاست
مدیریت افزایش ســقف اجارهبها را که در 2ســال
گذشته اجرا شده با انجام اصالحاتی در جهت ارتقای
ضمانت اجرایی این مصوبه ادامه دهد.
نقد :براســاس مصوبه ســتاد مقابله با بیماری
کرونا ،در ســالهای  1399و  ،1400قراردادهای
سررسید شده در بازار اجاره باید بهصورت خودکار
برای یک ســال دیگر تمدید میشــد و درصورت
رضایت مســتأجر ،افزایش قیمــت در این قرارداد
نیز نباید از نرخهای تعزیــری 25درصد در تهران،
20درصــد در کالنشــهرها و 15درصد در ســایر
شهرهای کشور تجاوز میکرد ،اما این قانون بهواسطه
نبود ضمانت اجرایی قوی ،عمال بر بخش قابلتوجهی
از بازار اثر نداشت و نتوانست رشد شاخص اجارهبها را
کنترل کند .در مقابل ،برای آن دسته از قراردادهایی
نیز که با این مصوبه تمدید شدند ،عمال تورم انباشته
بازار به سال  1401موکول شد و اکنون این دسته از
مستأجران با جهش سنگین قیمتهای پیشنهادی
برای تمدید قــرارداد مواجه هســتند؛ آنهم در
شــرایطی که عمال بازار ،مصوبه 2سال اخیر ستاد
مقابله با کرونا را به فراموشــی سپرده است .در این
شــرایط ،اصرار متولیان حوزه مسکن در وزارت راه
و شهرسازی بر تکرار مصوبه ســتاد مقابله با کرونا،
در بهترین حالت فقط به درد تبرئه از بیتوجهی به
بازار اجاره میخورد و گرهی از کار مســتأجران باز
نمیکند .بازار اجاره ،تنها بازاری است که دولتها
حتی در آزادترین اقتصادها نیز با دخالت کارشناسی
آن را ساماندهی میکنند ،اما در ایران ،متولیان این
بازار همچنان بهدنبال اختراع دوباره چرخ هستند و
اگر دخالتی در این بازار رهاشده انجام میدهند فقط
در قالب امر و نهی و درگیر کردن موجر و مستأجر
با یکدیگر است.

تا 20درصد نان تهران و 9درصد نان کل کشور
در واحدهای صنفی فانتزیپز پخته میشود

همشهری با بررسی گفتههای مسئوالن و شواهد خبری گمانهزنی میکند

نقشه جدید دولت برای هدفمندی یارانهها
معاون اول رئیسجمهوری :دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰توماني گام برداشته است

بهنظر میرســد دولت همزمان با
پایان ماه رمضان ،عمال فاز جدید
یارانه
هدفمندی یارانهها را ،با حذف ارز
4200توماني کلید زده اســت .چنانکه محمد
مخبر ،معاون اول رئیسجمهــوری به صراحت
تأکید کرده است :دولت سیزدهم در مسیر حذف
ارز ۴۲۰۰توماني گام برداشــته اســت .بررسی
گفتههای دولتمردان و همچنین برخی شــواهد
خبری نشــان میدهد احتماال قرار است اصالح
قیمت کاالها و خدمات مشمول یارانه ،در ماههای
آینده ،بهتدریج انجامشود.
بهگزارش همشهری ،گمانهزنیها نشان میدهد
ممکن اســت پس از اصالح قیمت آرد ،نوبت به
روغن و پس از آن حاملهای انرژی ،بهویژه بنزین
برسد .بهنظر میرسد برنامه دولت سیزدهم اصالح
تدریجی قیمت کاالهای اساســی مشــمول ارز
4200توماني براســاس مصوبــه قانونی مجلس
خواهد بود .اظهارات مقامات رسمی نشان میدهد
سیاست رســمی دولت 2محور مشــخص دارد،
نخست اینکه اصالح قیمتها بر سفره و معیشت
خانوارها فشاری وارد نکند و از سوی دیگر جلوی
قاچاق کاالهای مشــمول یارانه و رانت واسطهها
گرفته شود .توضیحات جواد ســاداتینژاد ،وزیر
جهادکشاورزی هم موید همین نکته است .او وعده
داده است ،بهمنظور جبران افزایش قیمت آرد به
مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد و یارانه پرداختی
بیش از هزینهای خواهد بــود که از محل افزایش
نرخها به خانوارها تحمیل شده است.
شواهد ماجرا

هرچند مقامهــای دولتی ظرف چنــد روز اخیر
هیچگاه به صراحت از جزئیات برنامه در دســت
اجرای خود سخن نگفتهاند ،اما بهنظر میرسد آن
بخش از سخنان وزیر جهادکشاورزی که میگوید:
«قانون بودجه سال ۱۴۰۱دولت را ملزم کرده نظام
توزیع یارانه را تغییر دهد» ،در تحلیل رفتار دولت
راهگشاست .مجتبی بوربور ،نایبرئیس اتحادیه
واردکنندگان دارو نیز همین ادعا را تأیید میکند
و میگوید :ســازوکار افزایش قیمت دارو ،در دل
بودجه 1401دیده شد ه است.

وزیر جهادکشــاورزی هم در توضیحی تأکیدی
میگوید :طبق قانون بودجه یارانه باید مســتقیم
بهدست مردم برسد.
او در عین حال رشد فزاینده قیمت کاالهای پایه
در بازارهای جهانی ،پــس از وقوع جنگ اوکراین
را در سرعت بخشــیدن به اجرای این برنامه مؤثر
میداند و تأکید میکند :البته آغاز این کار با توجه
به شرایط بازارهای جهانی سرعت گرفته است.
گامهای احتمالی بعدی

همزمان با ردیابی برخی شــواهد میتوان درباره
گامهای بعدی دولت در این مسیر به نتایج روشنی
رسید؛ مثال انتشار گزارشی در صدا و سیما درباره
مقایســه قیمت روغن خوراکی در ایران و ترکیه،
احتمال حــذف ارز 4200تومانی این کاال پس از
حدف ارز 4200توماني آرد را تقویت میکند .وزیر
جهادکشــاورزی هم تلویحا این موضوع را تأیید
میکند .او میگوید :بــا افزایش هزینههایی مثل
انرژی،دســتمزدها و ...مواجهیم .تولیدکنندگان
روغن خواستار افزایش قیمت شدهاند؛ در جریان
مذاکره با تولیدکنندگان قرار شده این مابهالتفاوت
را دولت پرداخت کند اما هرگاه بسته هدفمندی
اجرا شود ،با پرداخت یارانه جدید ،هزینه اضافی
روغن برای مردم جبران خواهد شد.
معمای یارانه بنزین

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کارگروه
تخصیص ســوخت ،اعتبار دریافتی ماهانه به آن
دسته از خودروهای فعال در ناوگان تاکسیهای
اینترنتــی کــه از قابلیت دوگانه ســوز شــدن
برخوردارند40 ،درصد کاهش یافته ،میتوان این
گمانه را مطرح کرد که شاید در ادامه ،اصالح نرخها
در بازار سوخت ،مدنظر دولتمردان قرار گیرد .طبق
مصوبه اخیر کارگروه تخصیص سوخت ،حداکثر
ســوخت قابل تخصیص به تاکسیهای اینترنتی
از 300لیتر در ماه ،معادل 450هــزار تومان ،به
180لیتر ،معادل 270هزار تومان ،کاهش یافته
است .در سال گذشته خبر پرداخت یارانه بنزین
به هر شهروند به جای هر خودرو مطرح شد حتی
2جزیره کیش و قشم اجرای آزمایشی این طرح را

ی داده برای اصالح نرخ آرد
بهنظر میرسد اتفاق رو 
و نان ،با طرح کلی دولت برای هدفمندی یارانهها
همسو اســت ،چنانکه محمدرضا پورابراهیمی،
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس میگوید:
موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان در دولت در
حال بررسی است .بهگفته او ،هماکنون این طرح
در 2استان به شــکل آزمایشی در حال اجراست.
بررسی سایر اخبار نشان میدهد یکی از استانهای
پایلوت در اجرای این طرح ،اســتان زنجان است؛
زیرا در روزهای آخر هفته قبل ،یک مقام مسئول
در استانداری زنجان ،خبر اجرای آزمایشی توزیع
عادالنه یارانه آرد و نان در این استان را تأیید کرد
و گفت :براساس این طرح هیچ تغییری در حجم
و قیمت نان اتفاق نمیافتــد و فقط فروش نان با
کارتهای بانکی متصل به شــبکه یارانه صورت
میگیــرد .بهگفته این مقام اســتانداری زنجان،
نانواییهای این استان به کارتخوانهای هوشمند
متصل میشوند تا به ازای تعداد نانهای فروخته
شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد.

دولت بهعنوان کمــک مالی مبلغــی را که تنها
برای خرید کاال اســتفاده میشــود ،برای واریز
بهحســاب بانکی اقشــار مختلف ،درنظر گفته تا
در این صورت عالوهبر کمک و از بین بردن اثرات
حذف ارز ۴۲۰۰توماني ،از تورم و افزایش پایه پولی
و نقدینگی نیز جلوگیری شود.
مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
هم در توضیح برنامه دولــت میگوید :ما یارانهها
را حذف نمیکنیم ،بلکــه آن را بهصورت بهینه
بازتوزیع میکنیم .میرکاظمی در عین حال تأکید
میکند :فعال برای تغییر در نوع بازپرداخت یارانهها
هیچ تصمیمی گرفته نشده اســت؛ البته اگر این
اصالحات قیمتی صورت بگیرد و پرداخت یارانه،
نه حذف یارانه ،بلکه پرداخت یارانه مستقیم بهخود
مردم انجام شــود ،بســیاری از این ظرفیتهای
اقتصادی فعال میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بهصورت تلویحی
محدودیت منابع ارزی را دلیل ایــن اقدام اعالم
میکند ،او میگویــد :طبق قانــون بودجه ،اگر
بخواهیم طبق سال گذشــته حرکت کنیم ،باید
۲۰میلیارد دالر برای تأمین نهاده ،کاالهای اساسی
و دارو ارز پرداخت کنیم .اما در بودجه امسال فقط
۲۵۰هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای این امر
درنظر گرفته شده که معادل نیمی از منابع دالری
سال گذشته ،یعنی ۱۰میلیارد دالر است.

ایده کلی دولت چیست؟

راهبرد افزایش تدریجی قیمتها

شروع کردند؛ بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت
در حال ارزیابی نتایج این طرح و تسری آن به کل
کشور براســاس یک الگوی تدریجی و با کمترین
شوک به جامعه است.
اجرای پایلوت در 2استان

بررســی گفتههای محمــد مخبر ،معــاون اول
رئیسجمهوری ،جزئیات بیشــتری از ایده کلی
دولت در اینباره بهدست میدهد ،مخبر میگوید:

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس:

موضوع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان

در دولــت در حــال بررســی اســت ،این

طرح در 2استان به شکل آزمایشی در

حال اجراست

اما در کنار اینها ،از گفتههای احســان خاندوزی،
وزیر اقتصاد ،نــکات تازهای دربــاره طرح دولت
دریافت میشــود .بهگفته وزیر اقتصــاد ،راهبرد
دولت این است که با «زمینهســازی« و افزایش
تدریجی ،کار حذف ارز ترجیحــی را ادامه دهد.
خاندوزی میگوید :دولت در سال ۱۴۰۰براساس
قانون بودجه موظف بود از مهرماه ،قیمت کاالی
اساسی را براســاس نرخ ارز ( ،etsیعنی هر دالر
۲۴هــزار تومان) ،محاســبه کند اما ایــن کار را
انجام ندادیم ،زیرا معتقد بودیــم اول باید در این
ی صورت گیــرد و بهصورت
ارتباط ،زمینهســاز 
تدریجی ،با کمترین فشار بر سفره مردم ،این اقدام
صورتگیرد.

معمای تولید هندوانه و مصرف آب

در روزهای اخیر شــایعاتی در مورد صادرات روزانه 700کانتینر هندوانه به
ترکیه مطر ح شده که با توجه به آببری باالی تولید این محصول و قرارداشتن
کشاورزی کشور در شــرایط کمآبی ،حساســیتهایی را برانگیخته است؛ اما حسین
اصغری ،مدیرکل دفتر امور ســبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهادکشاورزی میگوید:
برآورد میزان آب مصرفی به ازای تولید یک کیلوگرم هندوانه ۲۰۰لیتر بوده و آب مصرفی

برای تولید هندوانه در بسیاری از موارد شور و لبشور است که قابلیت مصرف در شرب و حتی
در صنعت را نیز بدون تصفیه ندارد؛ ازاینرو هندوانه بسیار کمتر از سایر محصوالت کشاورزی
و میوهها آب مصرف میکند .بهگفته او ،با توجه به اطالعات دفتر امور ســبزیها و گیاهان
جالیزی ظرفیت صادرات هندوانه به ترکیه روزانه از ۱۰۰کامیون فراتر نمیرود و صادرات
۷۰۰کانتینر بهنظر غیرواقعی است.

در روزهای اخیر بهدنبال حاشــیههای ایجادشده با افزایش
قیمت آرد صنــف و صنعت و قطعی شــدن رشــد قیمت
محصوالت وابسته به آن ازجمله ماکارونی ،نان بهعنوان قوت
الیموت اکثر قریب به اتفاق ایرانیان در مرکز توجه قرار گرفته
است .طی روزهای گذشته دستکم 3مقام دولتی در اظهارات
خود تأکید کردهاند قیمت نان سنتی تغییر نخواهد داشت.
هفته گذشته ابتدا مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه از تغییر نکردن نرخ آرد نانواییهای سنتی خبر داد و
اعالم کرد :سیاست جدید دولت درخصوص قیمت آرد ربطی
به نانواییها ندارد.
با اوجگیری نگرانیها درباره قیمت نان ،روز گذشته سخنگوی
دولت و همچنین وزیر جهادکشــاورزی در گفتوگوهایی
جداگانه با خبرگزاریها تالش کردند تــا حدودی آرامش
را به جامعــه بازگردانند .علی بهادریجهرمی ،ســخنگوی
دولت با بیان اینکه به هیچوجه قیمت نان تا پایان سال تغییر
نمیکند ،تأکید کرد :رئیسجمهوری اجازه گران شدن نان را
نمیدهد .جواد ساداتینژاد ،وزیر جهادکشاورزی هم با تأکید
بر اینکه قیمت نان در نانواییها هیچ تغییری نکرده ،گفت:
نان صنف و صنعت آزاد شده است.
وزیر جهادکشــاورزی وعده داده برای جبران این افزایش
قیمت یارانهای بهحســاب خانوارها واریز خواهد شد .گفته
میشود مبلغ یارانهنان در قانون بودجه سال  ،۱۴۰۱معادل
4هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که احتماال طبق گفته وزیر
جهادکشاورزی بهحساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
طبق محاسبات انجامشده ،سهم هر فرد از این بودجه ،ساالنه
۴۷هزار تومان و ماهانه کمتر از 4هزار تومان خواهد بود.

با توجــه به افزایــش 9برابــری قیمــت آرد نانوایان

فانتزی ،قیمت این محصوالت از این پس براساس
عرضه و تقاضا و کشش منطقه تعیین میشود
قیمت نان چقدر افزایش مییابد؟

با توجه به اینکه گفته شــده آرد نانواییهای ســنتی با نرخ
سابق تامین خواهد شــد ،از این پس نانواییهای یارانهای
نوع اول گندم 665تومانــی و آرد 800تومانی و نانواییهای
یارانهای نوع (2آزادپزهــا) گندم 900تومانی و آرد 1200تا
1250تومان دریافت خواهند کرد .این نرخهایی است که تا
این لحظه قیمت نان را در واحدهای صنفی تعیین میکرده،
اما نانوایان ســنتی معتقدند حتی در صــورت ثبات قیمت
خ کنونی عرضه شــود .بیژن
آرد ،باز هــم نان نمیتواند با نر 
نوروزمقــدم ،رئیس اتحادیه نانوایان تهــران در گفتوگو با
همشــهری گفت :هزینههای تولید از دســتمزد تا برخی
مواداولیه مثل خمیرمایه تا 50درصد باال رفته ،قیمت آب و
برق و گاز و کرایه حملونقل باال رفته و با درنظر گرفتن این
موارد باید تا قبل از اینکه غل و غشی در تولید نان ایجاد شود،
برای قیمت نان تصمیم جدی گرفته شــود .او تأکید کرد:
نمیشود با ثابت ماندن قیمت یک بخش از مواداولیه انتظار
ثابت ماندن قیمت محصول را داشــت؛ چــون قیمت دیگر
بخشها هر سال در حال افزایش بود ه است.
قیمتهای حداکثری نان فانتزی
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هفته گذشــته همزمان با رســمیت یافتن نرخ جدید آرد و
قطعیشدن افزایش قیمت ماکارونی ،محصول دیگری نیز
در مرکز توجه قرار گرفت و انتشار جدول قیمتهای جدید
آن سرو صدای زیادی به پا کرد .افزایش قیمت هر عدد نان
باگت از 6هزار تومان به 10هزار تومــان ،خبری بود که در
هفته گذشته همزمان با انتشــار جدول قیمتهای جدید
نان فانتزی ،پیشبینیهای افزایش شدید قیمت ساندویچ را
بهدنبال داشت .براساس جدول منتشر شده ،قیمت هر عدد
نیم باگت و هر عدد نان همبرگری 7500تومان ،هر بســته
نان تست بزرگ 29هزار تومان و هر بسته نان تست کوچک
22هزار تومان تعیین شده بود .این فهرست قیمتها را ابتدا
اتحادیه فانتزیپزان تکذیب کرد ،اما گفتوگوهای تکمیلی
با مسئوالن صنفی نشان داد ،نرخنامه منتشر شده چندان
هم بیراه نبوده است.
رئیــس اتحادیه نانهــای فانتــزی تهــران در گفتوگو
با همشــهری ،جدول مذکور را نرخهــای حداکثری برای
محصوالت تولیدی این صنف توصیف کرد و افزود :با توجه به
افزایش 9برابری قیمت آرد نانوایان فانتزی ،قیمت محصوالت
ما از این پس براساس عرضه و تقاضا و کشش منطقه تعیین
میشــود ،اما اتحادیه برای اینکه سوءاستفادهای از شرایط
اتفاق نیفتد ،حداکثر قیمت محصوالت فانتزی را در جدولی
تنظیم کرد که اگرچه این قیمتها هنــوز در اتحادیه مهر
و امضا نشده و رســمیت نیافته ،اما چکیده قیمتهاست و
بهاحتمال زیاد نرخهای نهایی همان خواهد بود.
محمدجواد کرمی با بیان اینکه 15تا 20درصد نان تهران و
9درصد نان کل کشور در واحدهای صنفی فانتزیپز تامین
میشود ،افزود :آزادسازی قیمت آرد باید برای تمام واحدهای
پخت نان اعم از ســنتی و صنعتی همزمان رخ میداد؛ زیرا
فاصله قیمتی بین نان صنعتی و ســنتی با این شیوه اجرا با
هدفگذاری افزایش مصرف نان صنعتــی به 40درصد در
برنامههای توســعهای کشور در تضاد اســت و آسیبهایی
دیگری را نیز به همراه خواهد داشت.

