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آیا قیمت غذا در ایران واقعا ارزان تر از کشورهای همسایه است؟

نرخ هایی فاقد اعتبار

این روزها دولت ســیزدهم مشــابه آنچه در دولت حســن 
روحانی و دربــاره بنزین اتفاق افتاد، اصــالح قیمت و جراحی 
اقتصاد را بهانه کرده و مصرف کنندگان را با برچسب های جدید 

قیمت شوکه کرده است.
حاال «ارزانی بیش از اندازه کاالهای اساسی ایران در مقایسه 
با همســایه ها» ادعای جدیــد دولت برای توجیــه وضعیت و 
گران کردن این اقالم اساســی است. درحالی که برخالف ادعای 
دولــت، قیاس قیمت چنــد قلم از همین کاالهای اساســی در 
کشــورهای همسایه با ایران تفاوت معناداری را نشان نمی دهد 
ولــی حداقل دســتمزد و قــدرت خرید مــردم ایران بــا مردم 

کشورهای همسایه اختالف چشمگیری دارد.
ارزانــی کاالهای اساســی در ایران در قیاس با کشــورهای 
همســایه بهانــه جدید دولــت بــرای افزایش قیمت اســت؛ 
ســناریویی تکراری که ســه ســال پیش درباره بنزین هم آن را 
نوشــتند. آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، 
گفته شــد که پایین بودن قیمت بنزیــن در ایران موجب قاچاق 
آن در گذرگاه های مرزی شــده و با حذف بخشــی از یارانه این 
کاال، مصرف داخلــی آن مدیریت و بهینه خواهد شــد. نتیجه 
این شــد که اخیرا مردم فهمیدند درحالی که بنزین ســهمیه ای 
را بــه بهانه جلوگیری از قاچاق ســه برابر کرده و به نرخ هزارو 
۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را شــش برابر و به نرخ سه هزار تومان 
رســاندند، دولت وقت آن را فقط لیتری ۵۰۰ تومان به دســت 
خارجی ها رســانده اســت. مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی ایران رســما اعالم کرد که کمتر از یک 
سال بعد از گران کردن بنزین در کشور، بنزین صادراتی با قیمت 

لیتری ۵۰۰ تومان به خارج از کشور صادر شده است.
حــاال به نظر می رســد بار دیگر قصه قاچاق به کشــورهای 
همسایه در داخل تکرار می شود. این بار درباره آرد و برخی دیگر 

از کاالهای اساسی؛ آن هم درست وقتی که ایران در مجاورت با 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم دنیا یعنی پاکســتان واقع 

شده است.
درحالی که برخــی ادعا می کنند قاچاق آرد به ســه میلیون 
تن در ســال رسیده است، ســایت انتخاب به نقل از احمدعلی 
گــودرزی، فرمانــده مرزبانی انتظامی ایران نوشــته اســت که 
کشــفیات روزانه در مرزها نشــان می دهد از ابتدای سال جاری 
تا نیمه اردیبهشــت  (هم زمان با افزایش قیمت جهانی گندم)، 
روزانه حدود ۱۰۶ کیلوگرم آرد قاچاق شده که این یعنی قاچاق 

روزانه آرد از ایران فقط حدود دو کیسه ۵۰ کیلوگرمی است!
مرتضی عزتی، کارشــناس اقتصاد هــم در گفت وگو با ایلنا 
ادعای سه میلیون تن قاچاق ســاالنه را توجیه گرانی خوانده و 

گفته هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد.
با این حســاب ظاهــرا هرزمان کــه دولت کمر بــه گرانی 
یکی از اقالم ســفره مردم می بندد، بــرای توجیه تصمیمش به 
کلیدواژه های قاچاق و ارزانی در داخل متوســل می شود ؛ دقیقا 

مثل اتفاقی که این روزها برای نان درحال رخ دادن است.

مثــال کمی پیش نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: «چون قیمت کاالهای ما ارزان تر از کشــورهای 
همســایه اســت، نگرانیم که ایــن کاالها به صورت رســمی و 
غیررســمی به این کشــورها انتقال یابد و ما شــش ماه آینده با 
مشکل روبه رو شویم» یا چند هفته پیش که سیدحسن عاملی، 
امام جمعه اردبیل ادعا کرد: «در دنیای معاصر در هیچ کشوری 
مثل ایران نان ارزان نیســت. تمــام ملت ها وقتی قیمت نان در 

ایران را می شنوند تعجب می کنند»!
این ادعا البته فقط محدود به نان نمی شــود و درباره بیشتر 
کاالهای اساســی در ایــران تکرار می شــود؛ مثال عســکرزاده 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اخیرا عنوان کرده: «قیمت روغن 
در کشــورهای همســایه ۱۰ برابر نرخ داخلی اســت» یا برخی 
رســانه ها فهرســت طویلی از قیمت آرد در بیش از ۹۱ کشــور 
جهــان آماده کرده اند تا ثابت کنند که قیمت آرد در ایران از ۸۵ 
کشــور ارزان تر است. در میان این دســت ادعاها، یک فهرست 
ظاهرا از نظرشان مغفول مانده است؛ فهرست حداقل دستمزد 

و جایگاه ۱۶۰ ایران در این لیست.
درواقع این دســت قیاس ها بدون توجه به درآمد ســرانه و 
قدرت خرید مردم در داخل انجام می شود تا صرفا بتواند ثابت 

کند کاالی مدنظر باید گران شود.
آیا ایرانی ها مواد غذایی را ارزان تر از همسایگان می خرند؟

قیمت روز ســه قلم از کاالهای اساســی را در چهار کشــور 
همســایه یعنی افغانســتان، ترکیه، امارات و عراق به دســت 

آوردیم؛ گوشت گوساله، روغن مایع خوراکی و نان.

با برگرداندن قیمت این اقالم به یک پول واحد (دالر آمریکا) 
و قیاس آن با حداقل دستمزد نتایج جالبی به دست آمد.

مقایسه قیمت دالری گوشــت قرمز، نان و روغن در ایران و 
کشورهای همســایه نشــان می دهد که قیمت این اقالم تقریبا 
مشــابه بازار امارات و ترکیه اســت و درحالی کــه یک کیلوگرم 
گوشــت قرمز در ایران حدود ۹.۲ دالر قیمت دارد، یک کیلوگرم 
گوشت قرمز در ترکیه حدود ۹.۶ دالر و در امارات ۱۰ دالر قیمت 

دارد.
در عراق و افغانستان هم قیمت گوشت قرمز پایین تر از ایران 
اســت و یک کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به طور میانگین 

حدود ۷.۴ دالر و در بازار افغانستان چهار دالر است.
قیمت یک قرص نان متوســط هم در بــازار ایران حدود ۰.۱ 
دالر است که این قیمت تقریبا با نرخ نان در عراق و افغانستان 
برابر اســت. در ترکیه هر قرص نان حدود ۰.۲ دالر و در امارات 

۱.۲ دالر است.
قیمت روغــن اما در ایــران اندکــی ارزان تر از کشــورهای 

همسایه است.
یک لیتر روغن در ایران حدود ۰.۸ دالر قیمت دارد و در ترکیه 

۲.۱، در افغانستان ۲.۳ و در امارات ۵.۴ دالر قیمت دارد.
سهم قیمت غذا از دستمزد اماراتی ها و ایرانی ها

در امارات هر کیلوگرم گوشــت گوساله حدود ۳۷ درهم، هر 
لیتر روغن ۱۷ تا ۲۲درهم و هر قرص نان مصرفی مورد استفاده 
عموم ۴٫۵درهم اســت. با این حســاب با در نظر گرفتن برابری 
درهــم و دالر، یک خانــوار چهارنفره اماراتی برای تأمین ســه 
کیلوگرم گوشــت، چهار لیتر روغــن و ۱۲۰ قرص نان در یک ماه 
که حداقل نیاز (براساس معیشــت در ایران) است، باید حدود 
۱۹۵ دالر بپردازنــد درحالی که طبق آمــار صندوق بین المللی 
پول اماراتی ها در ســال ۲۰۲۱حداقل دوهزار و ۷۶۷دالر در ماه 

دستمزد گرفته اند.
با این حســاب مردم امارات فقط حدود ۷ درصد از حداقل 
درآمــد خــود را برای خرید این ســه قلم غــذای اصلی هزینه 

می کنند.
اما یک خانوار چهارنفره ایرانی بــرای مصرف همین مقدار 
کاالهای اساسی در ایران باید ۴۲٫۸ دالر بپردازد، چراکه دستمزد 
ماهانه در ایران حتی در سال جاری که افزایش یافته به ۱۴۹/۲ 

دالر رسیده است.
غذا در عراق و افغانستان ارزان تر از ایران

حتی در عراق جنگ زده و افغانســتان زیر پرچم طالبان هم 
وضعیت بازار غذا مناســب تر از ایران به نظر می رسد. در عراق 
هر قرص نان ۱۶۶٫۶ دینار، هر کیلو گوشــت ۱۰هزار و ۸۷۰دینار 
و هــر لیتر روغن دوهزار و ۷۵۰ تا ســه هزار و ۵۰۰ دینار اســت. 
درواقــع برای تهیــه ماهانه این ســه قلم کاال در یــک خانوار 
تنها ۴۱٫۴ دالر نیاز اســت یعنی چیزی حدود یک ششــم حداقل 
دســتمزد سال ۲۰۲۱ در این کشــور. در افغانستان هم با حدود 
یک هفتم درآمد ماهانه می توان این مقدار کاالی اساسی را تهیه 
کرد. چراکه در این کشــور هر نان ۱۰ تا ۲۰افغانی، هر لیتر روغن 

۲۰۰افغانی و هر کیلوگرم گوشت ۳۵۰افغانی است.
با این اوصاف آیا هنوز می توان گفت کاالهای اساسی ارزان تر 

از همه جای دنیا به دست ایرانی ها می رسد؟
غذا به دالر دستمزد به ریال؟!

هادی حق شناس، کارشــناس اقتصادی، در همین زمینه به 
«شــرق» می گوید: نکته کلیدی این است که مسئوالن ما منابع 
درآمــدی را بــا یک پول حســاب می کنند و مصــارف را با پول 
دیگری. االن هر ساعت دستمزد در کشورهای اروپایی میانگین 
نزدیک به ۲۰ دالر اســت که به پول مــا چیزی نزدیک ۶۰۰هزار 
تومان می شــود ولی آیا دستمزد ســاعتی کارگران ما این اندازه 
است؟ قطعا نیست. وقتی درآمد با خارجی ها قابل قیاس نیست 
طبیعتا نمی توان مصارف را هــم با آنها قیاس کرد.ضمنا اصال 
با قبول اینکه نان و بنزین ارزان تر از همسایه هاســت، این سؤال 
پیش می آید که آیا قیمت پراید در ایران با کشــورهای همسایه 
یکسان است؟ اگر قرار است قیمت نان و بنزین شبیه همسایه ها 
باشــد، خودرو هم باید با قیمتی مشــابه کشورهای همسایه در 

کشور وارد شود دیگر. اما آیا شما این اجازه را می دهید؟ خیر.
او می افزاید: میانگین قیمت خودرو در جهان شش تا هفت 
هزار دالر اســت. یعنی با ۵۰۰ میلیــون تومان راحت می توان 
آخرین مدل مگان را خرید. آیــا اکنون من با این پول می توانم 
ماشــینی مشابه مگان در داخل بخرم؟ لذا این قیاس ها زمانی 
درست است که همه چیز یکســان باشد و مردم حق انتخاب 
پوشــاک، خودرو، لوازم خانگی و غیره شــان را داشــته باشند. 
اقتصاد را باید به صورت یک پکیج با کشــورهای دیگر مقایسه 
کرد اقتصاد را نباید جزیره ای قیمت گذاری کرد. وقتی دستمزد 
من ریالی است منطقی نیست که مثال گندم را با قیمت دالری 

بخرم.

شرق: «قیمت مواد غذایی در ایران ارزان است و باعث قاچاق به کشورهای همسایه شده است». این توضیحی 
است که دولت های مختلف بارها بهانه کرده و قیمت کاالهای اساسی در ایران را به شیوه خودشان باال برده اند 
اما بررســی قیمت سه قلم غذایی یعنی گوشــت قرمز، روغن و نان در ایران و برخی کشورهای همسایه نشان 
می دهد که این ادعا نه تنها واقعیت ندارد و قیمت غذا در ایران شانه به شانه قیمت غذا در ترکیه و امارات است 

که بهای غذا در بعضی کشورهای جنگ زده مانند عراق و افغانستان از ایران ارزان تر است.

سه شنبه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۴

اخـبـار  بـرگـزیـده

خبـر ویــژه

جزئیات تازه از توزیع کاالبرگ
کوپن به چه کسانی پرداخت می شود؟

به گزارش «شــرق» باالخره بعد از تأیید و تکذیــب فراوان، دولت و 
مجلس خبر دادند که قرار اســت کوپن دوباره به اقتصاد ایران برگردد. 
جواد ســاداتی نژاد، وزیر کشــاورزی خبر داده که دولت در حال طراحی 
زیرســاخت های کاالبرگ الکترونیک اســت و محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس هم گفته اســت کاالبرگ جدید 
ظاهری مشابه کارت سوخت دارد. پیش از این محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که طبق قانون مجلس، برای هر نفر 
در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کاالی ضروری مانند مرغ، تخم مرغ، 
روغن و پنیر در نظر گرفته شــده است و مردم باید بتوانند این مقدار را با 
کاالبرگ، به همان قیمت شــهریور ۱۴۰۰ بخرند. جواد ساداتی نژاد، وزیر 
کشــاورزی در گفت وگوی خبری صداوســیما گفت طبق قانون باید به 
ســمت کاالبرگ برویم اما چون درحال حاضر زیرساخت های الزم برای 
ایــن کار فراهم نیســت، فعال یارانه ها با واریز نقدی پرداخت می شــود. 
او توضیح داد: فراهم کردن زیرســاخت های توزیــع کاالبرگ الکترونیک 
زمان بر اســت و هر زمان که این زیرســاخت ها آماده شــود، طبق قانون 
پیش خواهیم رفت. وزیر کشــاورزی این اقدام را اصالح بزرگ اقتصادی 
توصیف کرده و گفته است: مردم اطمینان داشته باشند که دولت دو ماه 
قبل از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، واریز نقدی یارانه جدید را آغاز 
می کند تا قدرت خرید مردم باال برود. او تأکید کرده است که یارانه نان و 
دارو تغییر نمی کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم به ایســنا گفته است: شکی نیست که باید روش تخصیص 
یارانه تغییر پیدا کند، چون بخش عمده ای از مصرف کشور به دلیل عدم 
مدیریت و نظارت در حوزه تصمیم گیری تبدیل به مصرف غیرواقعی شده 
است. درحال حاضر متوســط مصرف دهک های کم درآمد پایین آمده و 
درعین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته است. او توضیح داد: 
فرض کنید در ســال های قبل به هشت میلیون تن گندم نیاز داشتیم اما 
اکنون این میزان به ۱۲ میلیون تن رسیده است؛ این یعنی گندم با نرخ ارز 
ترجیحی وارد می شــود اما معلوم نیست کجا مصرف شده و به صورت 
واقعی مصرف نمی شود و این وضعیت درباره گوشت، مرغ و نهاده های 
دامی هم وجود دارد و درحالی که ســرانه مصرف کاال در کشــور پایین 
آمده اما تخصیص ارز به واردات کاال زیاد شــده که این به معنای قاچاق 
اســت. پورابراهیمی همچنین درباره نحوه توزیع کاالبرگ جدید توضیح 
داده اســت که در این روش به مردم کاالبرگ داده می شــود که مدل آن 
مانند کارت سوخت است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه 
گفته اســت که یارانه نان و دارو شامل تمام افراد می شود و در این مورد 
تصمیم بــرای دهک های خــاص در نظر گرفته نمی شــود اما درمورد 
کاالهای دیگر مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و امثال آن که کاالهای اساسی 
مردم محســوب می شود، تصمیم گیری طبق قانون بودجه است، به این 
صورت که اگر دولت می خواهد یارانه را به انتهای چرخه مصرف منتقل 
کند، روش اعطای آن یارانه مانند مدل کارت ســوخت در کارت اعتباری 
تعبیه می شود و بر اساس آن یک سرانه مشخص برای کاالهای اساسی 
با قیمت ثابت شــهریور۱۴۰۰ در نظر گرفته می شود و مردم براساس آن 
کاالهای اساسی را خریداری می کنند و مابه التفاوت این قیمت را دولت 
پرداخت می کنــد. به گفته پورابراهیمی تا پایان دوره مالی این قیمت ها 

ثابت می ماند.

چهارمین دوره نمایشگاه خودرو 
تهران در شهر آفتاب برگزار می شود

دکتر تقدسی نژاد، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، در 
نشست خبری ۱۹ اردیبهشت ماه، از برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه 
خودرو تهران خبر داد. بالغ بر ۲۵ شرکت تولیدکننده خودرو سواری 
و تجــاری و کار در نمایشــگاه تهران اعالم حضــور کرده اند. گفتنی 
است این نمایشگاه قرار بود ۲۶ تا ۲۹ بهمن امسال با حضور اکثریت 
خودروسازان کشــور برگزار شود که به دلیل شیوع سویه امیکرون و 
به جهت رعایت پروتکل های بهداشــتی، همچنین بنا به درخواست 
مشــارکت کنندگان حاضر تاریخ برگزاری به تعویق افتاد. مدیرعامل 
مجموعه شهر آفتاب در صحبت های خود اشاره کرد که سعی دارند 
مشکالت گذشته در زمان برگزاری نمایشگاه تکرار نشود و نمایشگاه 
خودرو تهران به بهترین نحو خود برگزار شود . وی افزود حمل و نقل 
به این نمایشــگاه اصالح شده و برای رفاه حال بازدیدکنندگان تالش 
می شــود . تقدســی افزود: در رابطــه با زمان بنــدی قطارهای مترو 
صحبت هایی شده که بازه های زمانی رسیدن به ایستگاه شهر آفتاب 
کوتاه تر شــود ضمنا صحبت هایی با پلیس راهور و ناجا برای کنترل 
ترافیک احتمالی انجام شــده است. تنها مســئله موجود عوارضی 
قبل از نمایشگاه است که هیچ کاربردی ندارد و درصورت همکاری 
راهور برای حذف این عوارضی هیچ مشکل ترددی نخواهیم داشت. 
تقدســی در ادامه گفت: طی مذاکراتی که با همراه اول انجام شده 
اینترنت رایگان ۴G برای خبرنگاران و در نمایشگاه های آتی اینترنت
WiFi رایگان برای بازدیدکنندگان  فراهم خواهد شد. همچنین بازدید 

از نمایشگاه برای عموم مردم رایگان است. 
استقبال خودروسازان از نمایشگاه تهران

چهارمین نمایشــگاه بین المللی خودرو تهران که برگزاری آن به 
تعویق افتاده بود، قرار اســت از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار شود. ساعت بازدید از 
نمایشگاه تهران، از ۱۱ صبح لغایت ۱۸ خواهد بود. الزم به ذکر است 
شــرکای خارجی تولیدکنندگان خودرو داخلی از کشــور های حوزه 
خلیج فارس، چین، کره جنوبی، ترکیه در نمایشــگاه حضور خواهند 
داشت. با توجه به شرایط بازار خودروی ایران، پیش بینی می شود که 

امسال شاهد یکی از پررونق ترین اتوشوهای خودرویی ایران باشیم. 
نمایشگاه خودروی تهران ۱۴۰۰

بعــد از خروج اکثر برندهای بین المللــی حاضر در بازار ایران در 
ســال ۱۳۹۷ که بــه علت تحریم ها رخ داد، همــه منتظر بودیم که 
چهارمین نمایشــگاه خودرو تهــران با رونقی کمتر از همیشــه، در 
نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ برگزار شــود. اما عدم استقبال خودروسازان، 
عدم حضور برندهای خارجی در ایران، در کنار شــروع شــیوع کرونا 
در کشــورمان، دست به دست هم دادند تا چهارمین دوره نمایشگاه 
تهران در آن ســال برگزار نشــود.  ولی حاال که دو ســال از آن تاریخ 
گذشته و با توجه به اجرای واکسیناسیون حداکثری در کشورمان، خبر 
رسیده که چهارمین دوره این نمایشگاه امسال برگزار خواهد شد. به 
نظر می رسد که حداقل ۱۲ تا ۱۴ محصول جدید در زمینه خودروهای 
ســواری و تجــاری رونمایی خواهند شــد. ســایپا، مدیران  خودرو و 

کرمان موتور غایبان بزرگ  این نمایشگاه هستند. 

درد نان و دوربین تاریخ!

«مردم پایتخت از بی نانی پریشــان حال بودند، دکان های نانوایی پر و شــلوغ و با این 
راه های بد، غله به شــهر نمی رسید. گرسنگی شرم زنان را برده بود؛ به هر کس در کوی 
و برزن می رسیدند، یاری می جستند. روز هفدهم شعبان ۱۲۷۷ شاه از شکار بازمی گشت 
که انبوه چندهزارنفری زنان جلوی او را گرفتند، نان خواســتند و پیش چشم شاه دکان 
نانوایی را چپاول کردند. همین که شــاه به قصر خود رســید، به دســتور او دروازه های 
شــهر را بســتند... و از باالی قصر بــا دوربین به ازدحام مردم می نگریســت... .کالنتر با 
گروهی از گماشــتگان به جمعیت زنان حمله بردند؛ خودش (کالنتر) با چوب دســتی 
که داشــت چند نفــر را کتك زد، به ضرب چــوب او از زنی خون جاری شــد و از زنان 
شــیون و فغان برخاست. شاه برآشفت. کالنتر را فراخواند و بی درنگ فرمان داد ریشش 
را ببرنــد و او را بــه چوب و فلك ببندند و به طنابش انداختند و جســد برهنه کالنتر را 
در بازار روی زمین کشــاندند و تا ســه روز او را از پا در میدان شــهر آویزان کردند... اما 
مشکل نان حل نشد» (اندیشه ترقی و حکومت قانون- فریدون آدمیت). غم نان، قصه 
امروز ایران نیســت؛ قصه پرغصه قرن و شــاید قرن هاست. چنانکه شــمه ای از آن در 
روایت فــوق آمد. در تمام این موارد و ازجمله در مورد ذکرشــده، وقتی کار به چالش 
اجتماعی می کشد، دولت ها به اجبار و منفعالنه و نه براساس خواست و اراده فعاالنه 
و مبتنــی بر ضرورت ها و یادگیری از تجارب گذشــته و علــم و دانش در پی اصالحات 

می روند (مثل مغازه داری که صبح می آید کرکره را باال می کشد، کارش را شروع می کند 
و عصــر مغازه را می بندد، مــی رود و فردا دوباره همین روند اســت. انگار هیچ چیز در 
جایی جمع نمی شــود که ما دریابیم این همه مشــکالتی که داشتیم، به چه علت بوده 
اســت» - دکتر نیلی- ۱۴۰/۱۲/۷)،  اما اصالحاتی غالبا نامنســجم، ســطحی و زودگذر؛ 
چراکه متأســفانه اصالحات واقعی و اساسی، ســخت دشوار است و دشمنان قدرتمند 
خود را دارد، کســانی که معتقدند «هر تغییر و نوآوری مضر اســت و هر قانون و قاعده 
جدیدی که شــورای دولت وضع کند، حاصلــش عجز و ناتوانی دولت خواهد بود و در 
اساس استقالل حکمرانی رخنه خواهد افتاد» (اندیشه ترقی و حکومت قانون- فریدون 
آدمیــت). تصمیمات یکی، دو روز اخیر دولت را که پس از مدت ها ســردرگمی و اما و 
اگر درباره حذف ارزچهارهزارو ۲۰۰ تومانی اتخاذ شــد، می توان در قالب همان الگوی 
مألوف و تکرار روندهای منفعالنه ارزیابی کرد؛ اقداماتی که با گران شــدن نان صنعتی، 
ماکارونی و... آغاز شــد و ظاهرا قرار اســت با توزیع یارانه در قالب کاالبرگ الکترونیکی 
به پنج کاال (نان، شــیر، مرغ، تخم مرغ و روغن) و دســتور بازگشت قیمت ها به شهریور 
ســال قبل به ســرانجام برسد و پرونده اش بسته شــود. بازیگری در همان زمین بازی و 
با همــان تاکتیك ها و نه ایجاد زمین بــازی جدید و تجدیدنظر در تاکتیك های اشــتباه 
قبلی! صرف نظر از وجود ابهامات و ســؤاالت بی شمار در نحوه اجرائی شدن تصمیمات 
اخیر اعم از میزان مهیابودن زیرســاخت های الکترونیکی و وجود ساختار اداری و نظام 
بوروکراتیك کارآمد تا میزان ســهمیه هر فرد و تکلیف بی شمار افراد فاقد کارت بانکی 
و جایگاه پول نقد در این معادله و... . ســؤال اصلی آن اســت کــه هدف دولت از این 
طرح چیســت (تك نرخی کردن ارز، پایــان دادن به قیمت گذاری دســتوری و حاکمیت 
قیمت های نســبی و...)؟ و آیا اصوال این راه به جایی ختم می شــود یا ســر از ناکجاآباد 
درمی آورد؟ متأســفانه با توجه به قرائن مختلف و از جمله تأکید شدید مسئوالن دولتی 

بر اقدامات تعزیراتی و مقابله با گران فروشی هم زمان با آغاز طرح، فرض دوم بسیار به 
واقعیت نزدیك تر اســت. واقعیتی دردناك؛ چراکه سوابق تاریخی نشان می دهد دولتی 
که هم و غم آن و افق کارآمدی آن تأمین معیشت ارزان و نیازهای اولیه معیشتی مانند 
گوشــت، مرغ و تخم مرغ برای مردم باشد و واژه «سفره» بیشترین کاربرد را در گفتارش 
داشــته اســت، (دکتر نیلی - همان) هرروز وامانده تر و مستأصل تر شده و نه فقط آنکه 
«ســفره» مردم رنگین تر نمی شود بلکه به واسطه کاهش شدید منابع طبیعی و مالی و 
افت ســرمایه اجتماعی و حیف ومیل همین اندك منابع موجود به واسطه سیاست های 
غلط، ســفره ها خالی تر و کار اصالح امور بیش از پیش دشــوارتر می شود. اصل قضیه 
آن اســت که دولت ها و در اینجا دولت ســیزدهم باید بپذیــرد وظیفه این دولت تأمین 
کاالی عمومی اســت و نه تأمین کاالی خصوصی که بر عهده بخش خصوصی اســت. 
اما متأســفانه کار برعکس است و هرروز بر میزان مداخالت دولت افزوده شده و مردم 
و بخش خصوصی هرچه بیشــتر به حاشیه رانده می شوند؛ دولت هایی که به جای نگاه 
به آینده رو به گذشــته دارند و دن کیشــوت وار با توزیع انواع یارانه ها، انرژی و تسهیالت 
بانکــی ارزان قیمت و اجرای انواع طرح های نمایشــی به ضــرب و زور اصرار بر پایین 
نگه داشتن قیمت ها دارند و نه آنکه در جهت افزایش درآمدها و ثروت عمومی حرکت 
کنند. به جای توزیــع کیکی که هرروز کوچك و کوچك تر می شــود، به فکر بزرگ کردن 
کیك اقتصاد باشــند که این البته علم و هنر می خواهد. قضیه خیلی ســاده است. باید 
همان راهی را رفت که همه کشــورهای توســعه یافته رفته اند؛ تعامــل و همکاری با 
جهان، جذب ســرمایه و دانش و مدیریت متخصص، مشارکت دهی بخش خصوصی، 
ایجــاد فضای رقابتی، نظام مالیاتــی و مالی کارا، ارتقای نظام تأمیــن اجتماعی و... در 
نتیجه برای رشــد اقتصادی، تولید ثروت، ایجاد اشتغال، ایجاد رفاه و... میان بری وجود 

ندارد، از تاریخ درس بگیریم!

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

کاال 
 

گوشت گوساله (یک کیلوگرم)
نان (یک قرص)

روغن مایع خوراکى (یک لیتر) 
هزینه حداقل مصرف ماهانه براى خانوار چهارنفره

حداقل دستمزد ماهانه 

ایران
 9,2
 0,1
 0,8

 42,8
149,2

عراق
7,4
0,1
1,8

41,4
521

ترکیه
9,6
0,2
2,1

74,4
409

افغانستان
4,0
0,1
2,3

33,2
248

امارات
10
1,2
5,4

195
2767

نام کشور

توضیح: حداقل دستمزد کشورهاى همسایه بر مبناى گزارش  سال 2021 صندوق بین المللى پول و حداقل دستمزد ایران برمبناى حداقل سال جارى در نظر گرفته 
شده است. (واحد جدول دالر آمریکا است)


