
در  ایرانی  خانواده های  پاییز  شب  آخرین  به  نزدیکی  با 
توجه  با  که  یلدا هستند  اقالم شب  نیاز  تامین  گیرودار 
به بررسی ها، یک خانواده چهار نفره باید برای این شب 

حداقل ۱۲۴ هزار تومان هزینه کند.
به گزارش ایسنا، در تقویم ایرانی ها روزهای مختلفی وجود دارد که 
بنابر رسم و رسوم دیرینه این روزها را پاس می دارند و عاملی شده 
تا اعضای خانواده در کنار یکدیگر جمع شوند، از این روزهای تقویم 
می توان به شب یلدا، آخرین شب پاییز اشاره کرد، شبی که آجیل و 

میوه آن بسیار معروف است.
در شب یلدا اکثر خانواده ها در کنار خرید انار قرمز و هندوانه به 
خرید آجیل مخصوص که مخلوطی از پسته، بادام، گردو، باسلوق، 
فندق و غیره است، می پردازند و این رسمی است که سال های سال 
ادامه دارد و ایرانی ها به آن تاکید ویژه دارند، اما شب یلدای امسال تا 

حدودی برای خانواده ها با یلداهای گذشته متفاوت است.
شب یلدای امسال از این جهت برای خانواده های ایران با سال های 
گذشته متفاوت است که در سال جاری نرخ دالر نوسانات بسیاری 
را به خود دید و همراه با افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از اقالم 

افزایش یافت.
حال فارغ از تمام این مسائل با نزدیکی به شب یلدا خانواده ها 
به  به دنبال پاسخگویی  تمام دغدغه ها و کاهش قدرت خرید  با 
دلخوشی های کوچک فرزندان هستند از این رو بررسی بازار آجیل 
شب یلدا نشان از آن دارد که به طور نسبی قیمت آجیل و خشکبار 

به خصوص پسته ۲۱۶ تا ۴۵۰ درصد رشد داشته است.
با این شرایط جای سوال دارد که یک خانواده چهار نفره اگر بخواهد 
یک کیلو آجیل شب یلدا و انواع میوه به ویژه انار، هندوانه و نارنگی 

خریداری کند، چقدر باید هزینه پرداخت کند.
آجیل به میزان کافی هست

گزارش میدانی ایسنا حکایت از آن دارد که آجیل مخلوط شب 
یلدا در اکثر واحدهای عرضه کننده وجود دارد، اما هر واحد با توجه به 
کیفیت آجیل قیمت خاصی را برای خود انتخاب کرده که هر کیلو 
آجیل مخصوص شب یلدا که اکثرا با پوست است، قیمتی در حدود 
۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان دارد. در کنار این نوع آجیل، قیمت آجیل 
چهار مغز کیلویی ۱۸۰ تا ۲۱۵ هزار تومان و آجیل چهار فصل )آجیل 

با پوست( ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
اما در این میان با وجود رشد قیمت آجیل و خشکبار؛ همواره 
قیمت پسته، بادام هندی و بادام برای بازار جذاب است که قیمت هر 
کیلو بادام هندی در محدوده ۱۸۰ هزار تومان، بادام محبی ۹۰ هزار 
تومان، بادام مغز ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، پسته ۱۳۰ تا ۲۷۰ هزار 

تومان، مغز پسته ۳۲۰ هزار تومان و خالل پسته ۴۲۰ هزار تومان 
تعیین شده است.

در کنار آجیل، خانواده ها باید برای شب یلدا میوه خریداری کنند 
که با وجود آن که میوه شب یلدا به انار، هندوانه و نارنگی معروف 
است، اما خانواده ها باید میوه های دیگر همچون سیب و پرتقال نیز 

خریداری کنند.
قیمت هر کیلو نارنگی در سطح شهر ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، انار 
۶۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان، موز ۱۲ هزار تومان، لیمو شیرین ۳۵۰۰ 
تومان، سیب ۷۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان، پرتقال ۳۳۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان 

و هندوانه ۳۵۰۰ تومان است.
در کنار آجیل و میوه هر خانواده حداقل یک کیلو شیرینی  تر یا 
شیرینی دانمارکی خریداری می کنند که هر کیلو شیرینی تر ۲۶ 
هزار تومان و شیرینی دانمارکی کیلویی ۲۱ هزار تومان قیمت گذاری 

شده است.

بازار حال و هوای شب یلدا را به خود گرفته است
در رابطه با حال و هوای خرید آجیل برای شب یلدا یک فروشنده 
آجیل و خشکبار به ایسنا گفت: بازار حال و هوای شب یلدا را به خود 
گرفته و مردم برای رفع نیاز به بازار ورود کرده اند، اما حجم خرید 
نسبت به سال های گذشته افت قابل مالحظه ای به ثبت رسانده و 
می توان مدعی شد خریدهای کم جایگزین خریدهای کیلویی شده 

است.
در کنار این فروشنده یک خانم جوان که برای خرید آجیل و 
خشکبار به بازار آمده بود گرانی آجیل و خشکبار را تنها مشکل 
خانواده ها ندانست و گفت: در ماه های اخیر تمام اقالم مصرفی 
خانوار به بهانه نوسانات نرخ دالر افزایش قیمت بسیاری به خود 
گرفته است و جای سوال دارد که چرا در شرایط فعلی که نرخ 
کاهش  قیمت محصوالت مصرفی  رسیده،  نسبی  ثبات  به  دالر 

پیدا نکرده است.

وی اظهار کرد به نظر می رسد سازمان های نظارتی در شرایط فعلی 
هیچ کار مناسبی انجام نمی دهند و برخی سودجویان از این فرصت 

استفاده می کنند.
همچنین یک فروشنده آجیل و خشکبار در منطقه غرب تهران، 
گفت: به واسطه رشد قابل توجه قیمت آجیل و خشکبار به ویژه پسته 
از تهیه و تامین پسته در واحد صنفی خود جلوگیری کردیم، زیرا 
مشتری برای این محصول وجود ندارد و پسته خریداری شده برای 

ایام عید همچنان در مغازه موجود است.
حال با این تفاسیر اگر یک خانواده چهار نفره بخواهد یک کیلو 
آجیل شب یلدا، انار، نارنگی و هندوانه خریداری کند باید ۹۰ هزار 
تومان هزینه آجیل، ۱۰ هزار تومان انار، ۷۵۰۰ تومان نارنگی و ۱۷ 
هزار تومان هندوانه پرداخت کند که در مجموع می توان گفت هزینه 
یک خانواده چهار نفره برای شب یلدا حداقل ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

است. 

اقتصادی 5

رویترز: 

»ریال« ایران روی ریل تقویت 

به گزارش رویترز اگر دولت ایران موفق شود ارزش ریال را در ماه های آینده 
نیز تقویت کند با این کار خواهد توانست تورم را مهار کند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به تقویت ارزش ریال طی هفته های اخیر در ایران 
پرداخته است.

به گزارش اتحاد ملت و بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران دخالت خود در 
بازار را برای تقویت ارزش پول ملی این کشور آغاز کرده و در هفته های گذشته ارزش 

ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به میزان قابل توجهی تقویت شده است.
به گزارش رویترز اگر دولت ایران موفق شود ارزش ریال را در ماه های آینده 
نیز تقویت کند با این کار خواهد توانست تورم را مهار کرده، استانداردهای زندگی 

شهروندان خود را بهبود بخشیده و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری کند.
یک کارشناس اقتصادی در تهران به رویترز گفته است: با تقویت ارزش ریال 
طی هفته های گذشته از نگرانی مردم از تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا بر اقتصاد 
کشور کاسته شده و انگیزه خرید دالر و دیگر ارزهای خارجی در میان مردم کاهش 

یافته است."
بنا به گزارش رویترز ارزش ریال در برابر دالر که در اواخر اکتبر سال جاری میالدی 
بیش از ۱۵ هزار تومان در برابر هر دالر آمریکا بود در روزهای گذشته با مداخالت و 
سیاست های جدید بانک مرکزی ایران  به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته 

است. ) این رقم امروز در تهران زیر ۱۰ هزار تومان است.(
گروهی از تاجران و اقتصاددان های ایرانی به رویترز گفته اند بانک مرکزی ایران طی 
روزها و هفته های گذشته از منابع ارزی خود به بازار تزریق کرده و نه تنها در داخل 
ایران بلکه در  کشورهایی چون عراق و امارات )دوبی( هم این کار را انجام داده است.
در ماه مارس سال جاری میالدی صندوق بین المللی پول  در گزارشی میزان 
ذخائر ارزی ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دالر ارزیابی کرده است، این رقم بدان 
معناست که دولت ایران دست بازی برای مدیریت نرخ ارز و مدیریت بازار در جهت 

حفظ ارزش ریال ایرانی را دارد.
به نوشته رویترز، افزایش ارزش ریال ایران و رساندن نرخ برابری آن از ۱۹ هزار 
تومان در ماه سپتامبر گذشته به حدود ۱۰ هزار تومان در ماه دسامبر – در عرض 
کمتر از ۳ ماه – خبر و اتفاق خوبی برای دولت و اقتصاد ایران است که در صدد 

مقاومت در برابر آثار تحریم های مالی و بانکی آمریکاست.

 وضع معیشت بازنشستگان
از کارگران هم بدتر است!

حقوق  سازی  همسان  لزوم  بر  مشهد  بازنشستگان  کانون  رئیس  نائب 
بازنشستگان تاکید کرد و از نمایندگان مجلس خواست که به موضوع 

دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان ورود کنند.
معیشت  وضع  امروز  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  پورموسی  اله  رحمت 
بازنشستگان از کارگران هم بدتر است چون سن وسالی از آنها گذشته و دیگر 
نمی توانند کار کنند ولی متاسفانه بازنشستگان برای تامین هزینه های کمرشکن 
زندگی و درمان و دارو در به در دنبال کار می گردند و حتی به نظافت و نگهبانی در 

ساختمانها هم تن می دهند.
وی با اشاره به توزیع سبد حمایتی دولت اظهار کرد: سبد حمایت غذایی دولت به 
همه فرهنگیان و کارمندان و بازنشستگان دولتی داده شد اال کارگران و بازنشستگان 
تامین اجتماعی و مدام از ما می پرسند چرا سبد کاال به بازنشستگان و کارگران داده 
نشده است؟ اگر قرار بوده بسته های حمایت غذایی به یک عده و گروه های خاصی 
داده شود چرا از ابتدا اعالم همگانی کردند و افراد زیر سه میلیون تومان را مشمول 

دریافت سبدکاال دانستند؟
اقتصاد مقاومتی هستند و  باوجود آن که کارگران پرچمدار  افزود:  پورموسی 
بازنشستگان همواره مورد احترام و تکریم قرار می گیرند ولی در چنین مواقعی نادیده 
گرفته می شوند و از همین مزایای اندک هم محروم می مانند. بعضا به ما گزارش 
می دهند بازنشستگان با دریافتی سه میلیون و ۱۰ هزار تومان هم شامل دریافت 
بسته  حمایت غذایی نشده اند و به خاطر ۱۰ هزار تومان نتوانسته اند سبد کاال بگیرند، 
ایکاش این رفتار را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان نشان بدهیم و عدالت 

واقعی را آنجا رعایت کنیم.
رییس کانون بازنشستگان مشهد در عین حال خاطرنشان کرد: انتظار داریم در 
خصوص واریز مبلغ بسته های حمایت غذایی و این که قرار است به حساب یارانه 

واریز شود یا با حقوق ماه پرداخت شود نیز شفاف سازی صورت گیرد.
وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا به مبحث دستمزد کارگران و 
بازنشستگان وارد شوند و گفت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا مالک تعیین دستمزد 
کارگران را مشخص کرده است. ما به دبنال این که تورم چقدر است نیستیم و همه 
می دانیم که بسیاری از اجناس و کاالها دیگر از دوبرابر گذشته و چهاربرابر شده است. 
بنابراین انتظار داریم بند دو ماده ۴۱ که تاکید بر سبد معیشت خانوار کارگری است 
حتما مدنظر قرار گیرد؛ همچنان که تاکید داریم ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در 

خصوص  بازنشستگان رعایت شود.
به گزارش ایسنا، پیشتر عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور 
از کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران به دنبال گرانی های اخیر یاد کرده و 
گفته بود تنها راه کمک به معیشت خانوارهای بازنشسته کارگری ترمیم حقوق 
آنها به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد است و در کنار آن الزم است همسان سازی حقوق 

بازنشستگان نیز با جدیت پیگیری شود.
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ارزانی سکه و طال همچنان ادامه دارد
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران اعالم کرد که روند کاهشی قیمت طال و سکه همچنان ادامه دارد و هر عدد سکه تمام بهار طرح جدید به سه میلیون و ۴۲0 هزار تومان رسیده است. ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز قیمت هر عدد سکه 

تمام بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و ۴۲0 هزار تومان و سکه طرح قدیم به سه میلیون و ۲۵0 هزار تومان رسیده است. وی افزود: همچنین نیم سکه یک میلیون و 7۵0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون تومان و سکه گرمی 6۲0 هزار تومان معامله می شود. رئیس اتحادیه فروشندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران با بیان این که نرخ انس جهانی طال نیز روند کاهشی داشته و به ۱۲39 دالر رسیده است، گفت: قیمت طال در بازار تهران نیز کاهش یافته و هر مثقال طالی ۱7 عیار یک میلیون و 30۱ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار، 300 هزار و ۱00 تومان قیمت دارد. 

گزارشی از حال و هوای شب یلدا

چله نشینی چقدر آب می خورد!؟
اخبار

صراف ها مشتری ندارند!
بانک مرکزی توانست با کنترل بازار ارز، آرامش را به این بازار برگرداند، اما 
در این میان با کاهش تقاضا صراف ها متضرر شده اند و آن طور که خودشان 

می گویند، مشتری چندانی ندارند.
به گزارش ایسنا، پس از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، بانک مرکزی با اتخاذ 
سیاست های جدید به دنبال کنترل بازار و جلوگیری التهاب در این بازار بود که در 

نهایت توانست بازار را آرام کرده و رفته رفته قیمت ارز را کاهش دهد.
یکی از مواردی که درست پس از کاهش نرخ دالر مشاهده شد، کاهش قابل توجه 
میزان خرید و فروش ارز در بازار بود؛ به طوریکه به نظر می رسید بسیاری از مردم به 
دلیل کاهش یک باره قیمت ها ارز خود را نفروختند و تصمیم گرفتند آن را نگه دارند.

با این حال با تداوم کاهش نرخ ارز، برخی نیز از ترس ضرر بیشتر، اقدام به فروش 
ارز کردند، اما به نظر می رسد که بسیاری از ارزهای خانگی هنوز فروخته نشده اند.

اقدامات بانک مرکزی گرچه به آرامش بازار کمک کرد، اما خرید و فروش ارز در 
بازار با اندکی اختالل مواجه شده و تقاضا برای ارز بسیار کاهش یافته است که این امر 

می تواند صرافی های فعال در بازار ارز را متضرر کند.
یکی از مهم ترین مواردی که سبب شده تا مردم نتوانند ارز بخرند و صرافی ها نیز 
در فروش ارز مشکل پیدا کنند، شرایط سخت خرید ارز برای متقاضیان و ایجاد 

محدودیت برای آن هاست.
در حال حاضر هر فردی می تواند با کدملی خود حداکثر تا ۲۰۰۰ دالر در سال از 

صرافی ها خرید کند و بیش از آن امکان پذیر نیست.
تکمیلی  موارد  آن  در  که  کرد  ابالغ  را  بخش نامه ای  نیز  امروز  مرکزی،  بانک 

دستورالعمل خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز را اعالم کرده است.
بر این اساس، عالوه بر دستورالعمل های قبلی مقرر شده که صرافی های مجاز باید 
هنگام ثبت خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه از محل صادرات را در سامانه سنا 

انتخاب کنند.
همچنین بر اساس این بخش نامه، فروش ارز به منظور واردات کاال و خدمات صرفا 

همانند گذشته از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.
بابت  ارز  فروش  صورت  دو  به  ارزی  حواله های  فروش  مصارف  دیگر،  سوی  از 
مصارف ۲۲ گانه خدماتی و همچنین بابت واردات کاال مطابق با قوانین آن بخش نامه 

امکان پذیر است.
این در حالی است که صرافان معتقدند که بخش نامه های متعدد بانک مرکزی 

مشکالتی را برای آنان ایجاد کرده است.
در این رابطه کامران سلطانی زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان در گفت وگو با 

ایسنا، درباره تالش بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک ها، اظهار 
کرد: در حال حاضر، صراف ها به دلیل اینکه نمی توانند ارز را بفروشند، خرید چندانی 

هم نمی کنند.
وی با اشاره به بخش نامه های متعدد ارزی دولت و بانک مرکزی در ماه های اخیر، 
گفت: البته قطعا پشت این تصمیمات، سیاستی وجود دارد که اصل سیاست، قابل 
قبول به نظر می رسد و آن  هم مدیریت مصرف ارز در شرایط فعلی است، اما مشکلی 
که برای صرافان پیش آمده این است که صرافی ها نمی توانند مثل قبل ارز را خرید و 

فروش کنند و این موضوع هزینه ها را برای آن ها افزایش داده است.
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه شرایط فروش ارز دشوار شده است، 
ادامه داد: حدود ۶۵۰ صرافی ها در کشور مشغول به کار هستند که هر کدام از این 
صرافی ها اگر بخواهند روزانه چند دالر ارز بفروشند، قطعا از پس هزینه های خود 

برنمی آیند.
سلطانی زاده با اشاره به ایجاد محدودیت برای فروش ارز توسط صرافی ها، اظهار 
کرد: ایجاد محدودیت فروش ارز برای صرافی ها سبب می شود تا بار دیگر معامالت 
زیرزمینی و غیرشفاف رونق گیرد که این موضوع به صالح اقتصاد شفاف کشور نیست.

وی افزود: در هفته گذشته یکی از صادرکنندگان، قصد فروش ۵۰ هزار دالر ارز را 
داشت که هیچ یک از صرافی هایی که با  آن ها تماس گرفته بودند، حاضر به خرید آن 
نشدند، چراکه قیمت ارز رو به کاهش بود و صرافان نمی توانستند ارز خریداری شده 
را در مدت زمان کوتاهی بفروشند و این باعث می شود که صراف از قیمت بازار جا 

بماند و ضرر کند.
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با تاکید بر اینکه ما مخالف نظارت دولت نیستیم، 
گفت: با این حال در مدت زمان کوتاهی یعنی کمتر از یک ماه بخش نامه های ارزی 
متعددی صادر شده که این کار ما را با مشکل مواجه می کند، هرچند که اگر در نهایت 
این مدیریت ادامه یابد و بدانیم که به مصلحت کشور است، تمام صرافان نیز حتی به 

قیمت ضرر مقطعی خودشان، همکاری می کنند.
سلطانی زاده اضافه کرد: این در حالی است که در وضعیت فعلی بانک ها می توانند هر 
چقدر که می خواهند ارز بخرند و در سیستم بانکی خود بفروشند  تا حدودی رقابت 
برابر نبودهو تجربه ثابت کرده که هر گاه به بخش خصوصی توجه نشده است، برای 

مدت کوتاهی شاید اوضاع درست شود، اما در درازمدت امکان پذیر نخواهد بود.
به گفته وی، در شرایط فعلی صرافی ها تقریبا کار خاصی انجام نمی دهند و صرافان 
با مشکل کاهش مشتری و تقاضا برای ارز در بازار روبرو هستند که مشکالت زیادی را 

برای آن ها ایجاد کرده است.

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: برخی از صرافی ها حدود چهار میلیارد 
تومان و برخی دیگر مبالغی بیش از این مقدار را سرمایه گذاری کرده اند و اگر قرار باشد 
با این سرمایه بخواهندچند دالر در روز بخرند و بفروشند، با مشکل مواجه خواهند شد.

سلطانی زاده با بیان اینکه پیش از اینروزانه  ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دالر ارز میانگین 
معامالت روزانه صرافی ها بود، تصریح کرد: این باعث می شد که سرمایه ما به گردش 
بیفتد و از محل همین گردش سرمایه بتوانیم سود خود را کسب کنیم، اما با این آمار 

و ارقام جدید، عمال صرافی ها ضرر می کنند.
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به نقش پررنگ صرافی ها در اقتصاد کشور، 
گفت: صرافی ها رابطه نزدیکی با اقتصاد دارند و در دوران تحریم ها توانستند بسیاری از 

نقل و انتقاالت ارزی را تسهیل کنند.
سلطانی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز کارگزاران بسیاری از صرافی 
بانک ها، صرافی های بزرگی هستند که بسیار به این سیستم کمک می کنند و نقش 

صرافی نباید نادیده گرفته شود.
وی درباره عدم فروش ارزهای خانگی در بازار از سوی مردم نیز، گفت: شاید یکی 
از دالیل این موضوع، کاهش ناگهانی نرخ ارز بوده که بسیاری از خریداران، ضررهای 
باالیی را متحمل شده اند که ترجیح داده اند ارزهای خریداری شده را نگهداری کنند.

اجرای قانون هدفمندی  یارانه ها در چند ماه اول امسال 
حکایت از آن دارد که نه تنها تعداد یارانه بگیران کم نشده ، 
بلکه به تعداد آنها اضافه نیز شده است. در حال حاضر بیش 
از 7۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند و خبری هم 

از حذف دهک های باالی درآمدی نیست.
به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است 
با حذف سه دهک باالی درآمدی، منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی 
پیش بینی شده برای توزیع نقدی را به باقی  مانده یارانه بگیران در 
لیست سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کند، اما اجرای قانون 
هدفمندی در پنج ماه ابتدایی امسال نشانی از تحقق این قانون 
ندارد و همچنان انحراف در آن دیده می شود؛ همانطوری که از 
ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۱۳۸۹ تا کنون نیز 

این گونه بوده است.
این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال فقط ۳۰ هزار 
میلیارد تومان برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شد که در این 
تومان  میلیارد  پرداخت ۲۵۰۰  امکان  دولت  ماه  هر  در  حالت 
یارانه را دارد و با ثابت ماندن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر 

می توانست به حدود ۵۴ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.
اما عملکرد قانون در این مدت نشان می دهد که در پنج ماه اول 
سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه های 
نقدی پرداخت شده است. محاسبات بیانگر آن است که دولت 
در هر ماه حدود ۳۵۶۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت 
کرده است و این رقم نسبت به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که باید 
برای توزیع نقدی اختصاص پیدا کند، برای حدود ۷۸ میلیون و 
۲۴۰ هزار نفر پرداخت شده است که در مقایسه با جمعیت حدود 
۷۷ میلیون نفری که در سال گذشته اعالم شده بود یارانه دریافت 
می کنند، افزایش نشان می دهد. بخشی از این افزایش البته می 
تواند ناشی از اضافه شدن کودکان متولد شده در سال جاری باشد.

در مقایسه قانون و عملکرد آن مشخص می شود که دولت حدود 
۱۰۶۰ میلیارد تومان در هر ماه مازاد بر رقم مصوب پرداخت کرده 
است که در طول پنج ماه به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می رسد. 
البته اینکه این رقم از کجا تامین شده، آن هم در شرایطی که 
مسئوالن مربوطه از نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - 
گرفته تا ایزدی - رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها - تاکید دارند 

حتی ریالی از خزانه برای آن برداشت نکرده اند،  سوالی است که 
پاسخ آن را می توان تا حدی در ردیف های بودجه پیدا کرد.

این در حالی است که در قانون به دولت اجازه جابجایی منابع تا 
سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف های تبصره هدفمندی برای اعطای 
یارانه نقدی و غیر نقدی داده شده است. از سویی دیگر این مجوز 
به دولت داده شده که بخشی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده برای مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش 
فرآورده های نفتی مصوب در تبصره هدفمندی را به پرداحت 

یارانه ها اختصاص دهد.
این دو مجوز قانونی، خود به نوعی دست دولت برای جابه جایی 
منابع در پرداخت های نقدی را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک 

باالیی را رقم زده است.
البته مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده 
که دولت در برای پنج ماه اول امسال گزارشی درمورد حذف سه 
دهک باالیی ارائه نکرده است، در عین حال که در مدت اخیر 
هم پاسخی در مورد نحوه حذف یارانه بگیران پر در آمد از سوی 

مسئوالن مربوطه دریافت نشده است.

علیرغم تاکید قانون

تعداد یارانه بگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!


