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 ۱۶هزار ميليارد تومان يارانه براي واردات
گندم هزينه شد

س گفت :واردات گندم ارزبر است و
عضو كميسيون كشاورزي مجل 
سال گذشته براي واردات  ۳ميليون تن گندم با تخصيص ارز ۴هزار
و۲۰۰توماني حدود  ۱۶ه�زار ميليارد تومان يارانه پرداخت ش�د.

پرويز اوس��طي در گفتوگو با خان��ه ملت ،در خص��وص ميزان خريد
تضميني گندم و نياز به واردات اين محصول گفت :گندم غذاي اصلي
را تشكيل ميدهد و يكي از محصوالت استراتژيك و اساسي محسوب
ميشود ،ميتوان گفت كشت گندم ركن اصلي كشاورزي است.
نماينده مردم قروه و دهگالن در مجلس ش��وراي اس�لامي با اشاره به
اينكه در شرايطي كه ميزان بارندگي طبيعي بود،نياز به گندم در داخل
كشور تأمين ميشد ،ادامه داد :در برخي از سالها حجم برداشت گندم
به 12ميليون تن ميرسد،اما به واسطه خشكسالي و ميزان بارندگي در
سال جاري برداشت اين محصول 50درصد كاهش داشتهاست.
وي با تأكيد بر اينكه وزارت جهاد كشاورزي قبل از آغاز فصل برداشت
پيشبيني خريد  8ميليون تن گندم در سال زراعي جاري را داشت،اما
ميزان توليد و خريد تضميني بسيار پايينتر از اين ميزان است ،عنوان
كرد :در استان كردس��تان به عنوان يكي از اس��تانهاي غلهخيز تنها
60درصد از پيشبيني دولت در زمينه خريد تضميني گندم محقق شد
و اين كاهش ميزان خريد در سراسر كشور نيز وجود دارد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه پايين بودن
قيمت خريد تضميني گندم يكي از داليل كاهش ميزان خريد تضميني
گندم است ،گفت :دولت مكلف بود بر اساس قانون اصالح قانون تضمين
خريد محصوالت اساسي كشاورزي قيمت گندم را در سال زراعي جاري
اصالح كند ،اما اين اتفاق در خصوص اين محصول استراتژيك اعمال نشد
و تنها هزار تومان در ازاي هر كيلوگرم به عنوان مشوق در نظر گرفته شد.
اوسطي با تأكيد بر اينكه مجلس و كميسيون كشاورزي خواستار محاسبه
هزينه توليد و س��ود متعارف به عنوان مبناي قيمتگذاري محصوالت
استراتژيك هستند ،افزود :بر اساس سود متعارف و محاسبه هزينه توليد
بايد قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم بيش از 7هزار تومان تعيين
ميشد .قيمت فعلي باعث شده تا گندم به سمت قاچاق ،احتكار و مصارف
غيرانساني هدايت شود و به واردات بيشتر نيازمند شويم.
نماينده مردم قروه و دهگالن در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه
واردات گندم ارزبر است و سال گذشته براي واردات  3ميليون تن گندم
با تخصيص ارز  4هزار و 200توماني حدود  16هزار ميليارد تومان يارانه
پرداخت شد ،گفت :واردات  6ميليون تن گندم مورد نياز كشور به ارقام
نجومي نياز دارد كه در شرايط فعلي ارزي به مصلحت نيست.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس
شوراي اسالمي در پايان با اشاره به اينكه دولت در سال زراعي جاري
در زمين��ه تعيين قيم��ت و تأمين نهادهه��اي مورد نياز كش��ت اين
محصول استراتژيك مانند كود ،سم و بذر به درستي عمل نكرد ،ادامه
داد :منابعي كه بايد در راستاي حمايت از كشاورزان گندم كار داخلي
هزينه شود با تعيين قيمت نامناس��ب و غيرمنطقي به جيب دالالن،
واردكنندگان و كشاورزان خارجي ميرود.

چرا تسهيالت بانكي وارد بخش توليد نشد؟

يك اقتصاددان با اشاره به پرداخت هزارو ۹۰۰هزار ميليارد تومان
تسهيالت بانكي در سال  ۹۹گفت :صفر بودن رشد اقتصادي كشور
در اين سال نشان ميدهد اين تسهيالت وارد بخش توليد نشده كه
عملكرد و سياستگذاريهاي غلط دولت عامل اين مشكل بودهاست.

به گزارش تسنيم ،صمصامي تسهيالتدهي سيستم بانكي را از داليل
رشد نقدينگي عنوان كرد و افزود :سال گذشته بر اساس گزارش بانك
مركزي  1900هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي داده شدهاست كه
تقريباً سه برابر بودجه عمومي دولت است .توقع ميرفت اين تسهيالت
در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور بنش��يند و موجب رشد و توسعه
شود ،ولي با نگاهي به آمار مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشور بدون در
نظر گرفتن نفت ،صفر درصد بودهاست كه با احتساب نفت ،اين ميزان
تنها  0/7درصد ميباشد .صمصامي با طرح سؤالي در خصوص چرايي
اصابت نكردن نقدينگي به اهداف توليدي گفت :يكي از مشكالت اصلي
عملكرد و سياستگذاريهاي دولت است؛ در اين راستا دولتي كه اصول
اقتصاد را ميداند ،به گونهاي حركت ميكند ك��ه انتظارات تورمي را
كاهش دهد،اما در س��الهاي اخير ،دولت چنان عمل كردهاس��ت كه
موجب تحريك انتظاراتِ تورمي اقتصاد شدهاست.
وي با ذك��ر مثال��ي ادام��ه داد :يكي از م��وارد مه��م در اين راس��تا،
سياستگذاريهاي ارزي اس��ت؛ در اين رابطه در س��ال  97نرخ ارز به
5هزار تومان و امروز تا چهار برابر فزوني گرفتهاست.
صمصامي در اين راس��تا قيمتگذاري نامناسب ارز را از اشتباهات دولت
خواند و تصريح كرد :دولت ارز را به بازار سپرد و در نهايت موجي از تورم
پديدار شد كه اغنيا را غنيتر و فقرا را فقيرتر كرد .سرپرست اسبق وزارت
اقتصاد و دارايي نرخ ارز مناسب در اقتصاد ايران را در محدوده 4هزارو200
تا 4هزارو 300تومان تخمين زد و افزود :اين نرخ به درستي مديريت نشد.
صمصامي يادآوري كرد كه همان زمان اين نرخ را تأييد و تأكيد كردهاست
كه دولت اين سياس��ت را به خوبي اجرايي نميكند و يكي از داليل آن
منافعي بود كه در عدم اجرا نصيب عدهاي ميكرد.

| روزنامه جوان |شماره  6262

به گزارش تسنيم ،ذبيحاهلل اعظمي ،در خصوص داليل عدم حذف ارز
4هزارو 200توماني در سال گذشته ،به لزوم افزايش تخصيص اين ارز
درپي خشكساليهاي  1400و نيز كمبود خوراك دام و طيور اشاره كرد
و گفت :دادههاي آب و هواشناس��ي مشخص ميكرد وضعيت نزوالت
آسماني كم است،اما متأسفانه وزارت جهاد كشاورزي از بهمنماه تازه
براي اين بحران چارهانديشي كرد.
وي با بيان اين مطلب افزود :آنها اعالم كردند در شرايط غير نرمال قادر
هستند  3ميليون نهاده اضافي داشته باشند تا خوراك دام را مديريت
كنند ،ولي ما معتقديم با كمبود نزوالت در شرايط كنوني ،به  5ميليون
تن هم ميتواند برس��د .با حضور معاون بانك مركزي اعالم شد كه ارز
مورد نياز بايد تأمين شود،بنابراين اجازه داده شد تا وزارت جهاد سفارش
نهاده بدهد و ارز نيز تأمينگردد .اين نماينده مجلس مشكالت آشفته
بازار نهاده را ناظر بر عدم تأمين ارز عنوان كرد و ادامه داد :زماني ميتوان
گفت ارز 4هزارو 200توماني اثري نداشته كه اين ارز را حذف كنيم و
ببينيم بازار دچار چه تالطمي ميشود.
اعظمي از پاسخ خواستن كميسيون كشاورزي از مسئوالن وزارت جهاد
و راه و شهرسازي سخن گفت و ادامه داد :قرار بود روزي بيش از 2هزار
كاميون بارگيري روانه استانهاي مختلف شود كه متأسفانه بين 1400
كاميون در دست بوده و هنوز به حد نرمال هم نرسيدهاست .در توزيع
نهادهها هيچ نظارتي صورت نگرفته و مطالبه مجلس از وزارت جهاد اين
است كه چرا بهرغم همه مسائل ،اين گندمها را رها كردهاند!
اعظمي تصريح كرد :انگار نه انگار كه مسئولي هم اص ً
ال در آن گمركات
هس��ت و اگر اين نهادهها براي مدتي در انبار بماند ،تخريب شده و از
بين ميرود.
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گزارش جديد مركز آمار از افزايش نرخ تورم در كشور

نان و مسكن ،نيمي از هزينههاي هر ايراني
گزارش یک

تسنیم

گزارش جديد مركز آمار اي�ران حاوي نكات
جالبي اس�ت؛ از ت�داوم افزايش ن�رخ تورم
گرفته تا نماندن پول�ي براي پسان�داز اما با
وج�ود اي�ن ،رئيسجمهور ب�ه عملكرد خود
در قبال معيش�ت خانوادهها افتخار ميكند.

نگاهي به وضعيت معيشتي مردم طي سالهاي
گذشته نشان ميدهد دولت در كاهش هزينههاي
زندگي آحاد مردم نه تنها موفق نبوده است بلكه
در يك حركت معكوس سفره مردم را كوچك و
كوچكتر كرد .افزايش بيس��ابقه قيمتها طي
سالهاي گذشته فشار بس��ياري بر مردم ايجاد
كرده اس��ت كه متأس��فانه بخش مهمي از اين
اتفاقات مربوط به سوءمديريت دولت در كنترل
قيمتها بود ،به طوري كه اصناف مختلف بدون
هيچ مزاحمتي ،بهاي كااله��اي خود را افزايش
دادند و دولت هم خودش بر سرعت آن افزود.
گزارش جديد مركز آمار ميگويد متوسط هزين ه
كل خالص س��االنه يك خانوار ش��هري در سال
خودرو

گذش��ته بيش از ۶۲ميليون تومان بوده اس��ت.
متوس��ط هزينه كل خالص س��االنه يك خانوار
ش��هري حدود 40ميليون تومان بوده است كه
نسبت به رقم مش��ابه در س��ال قبل ٣١درصد
افزايش نشان ميدهد .از هزين ه كل ساالن ه خانوار
شهري حدود 10ميليون تومان با سهم ٢٦درصد
مربوط به هزينههاي خوراكي و دخاني و حدود
30ميليون تومان با س��هم ٧٤درصد مربوط به
هزينههاي غيرخوراكي بوده است.
در بين هزينههاي خوراكي و دخاني ،بيشترين
س��هم مربوط به هزينه آرد ،رش��ته ،غالت ،نان
و فرآوردهه��اي آن و گوش��ت هركدام با س��هم
٢١درص��د و در بي��ن هزينهه��اي غيرخوراكي
بيش��ترين س��هم با ٥٠درصد مربوط به هزينه
مسكن ،سوخت و روشنايي بوده است.
همچنين متوس��ط درآمد اظهار ش��ده ساالنه
يك خانوار شهري 75ميليون تومان بوده است
كه نس��بت به س��ال قب��ل٣٨ ،درص��د افزايش

داشته است .بر اين اس��اس در سال  ١٣٩٩رشد
متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي شهري بيشتر
از رشد متوسط هزينه كل س��االنه است .منابع
تأمين درآمد خانوارهاي ش��هري نشان ميدهد
31/4درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري،
15/7درص��د از مش��اغل آزاد كش��اورزي و
غيركشاورزي و 52/9درصد از محل درآمدهاي
متفرقه خانوار تأمين شده است.
تورم روستانشينان
متوس��ط هزينه كل خالص س��االنه يك خانوار
روستايي 34ميليون تومان بوده است كه نسبت
به سال قبل 30/5درصد افزايش نشان ميدهد.
از هزين�� ه كل س��االنه خانوار روس��تايي حدود
14ميليون تومان مربوط به هزينههاي خوراكي
و دخاني و 20ميليون تومان مربوط به هزينههاي
غيرخوراك��ي بوده اس��ت .در بي��ن هزينههاي
خوراكي و دخاني ،بيش��ترين س��هم مربوط به
هزينه آرد ،رش��ته ،غالت ،نان و فرآوردهاي آن

به گزارش ايسنا ،پژوهشكده پولي و بانكي كشور در گزارش ماهانه
خود اعالم كرد كه روند صعودي رش��د توليد در بخش صنعت در
سومين ماه سال جاري نيز ادامه پيدا كرده و شاخص توليد صنعتي
شركتهاي بورسي در خرداد ماه سال جاري  7/6درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
در بخش ديگري از گزارش پژوهش��كده پولي و بانكي كش��ور به
بررس��ي تغييرات موجودي انبار محصوالت شركتهاي صنعتي
پرداخته ش��ده اس��ت ،زيرا عالوه بر اينكه تحليل بهتري از علت
تغييرات توليد ارائه ميدهد و شاهدي از وضعيت بازار و تقاضا ارائه
ميكند ،ميتواند در پيشبيني روند آتي توليد نيز كمك كند.
بر اين اساس ،در فروردين و ارديبهشت ماه تغيير در موجودي انبار
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بوده است و در هزينههاي غيرخوراكي ،مسكن،
سوخت و روشنايي بيشترين بخش از هزينههاي
خانوادههاي روستايي را به خود اختصاص داده
است.
بر اس��اس گزارش��ي كه مركز آمار منتشر كرده
است ،متوس��ط درآمد اظهار ش��ده ساالنه يك
خانوار روس��تايي 42ميليون تومان بوده است.
منابع تأمين درآمد خانوارهاي روس��تايي نشان
ميدهد 32/7درصد از مش��اغل م��زد و حقوق
بگيري29/7 ،درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و
غيركشاورزي و 37/5درصد از محل درآمدهاي
متفرقه خانوار تأمين شده است.
وضعيت استانها
بررسي متوس��ط هزينه كل س��االنه يك خانوار
شهري نشان ميدهد استان تهران با 96ميليون
تومان بيش��ترين و اس��تان خراسان ش��مالي با
35ميليون توم��ان كمترين هزينه را در س��ال
 ١٣٩٩داشتهاند.
همچنين اس��تان تهران با يكميلي��ارد تومان
بيش��ترين و استان سيس��تان و بلوچس��تان با
478ميلي��ون تومان ،كمترين متوس��ط درآمد
ساالنه يك خانوار ش��هري را در سال  ١٣٩٩به
خود اختصاص داده است.
تداوم افزايش تورم
اين نهاد آماري در ادامه گزارش خود به وضعيت
نرخ تورم پرداخته و آورده اس��ت ك��ه نرخ تورم
ساالنه تير ماه  ١٤٠٠براي خانوارهاي كشور به
44/2درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در
ماه قبل  1/2واحددرصد افزايش نشان ميدهد.
نرخ تورم نقطهاي در تير م��اه  ١٤٠٠نیز به عدد
43/6درصد رسيده است ،يعني خانوارهاي كشور
به طور ميانگين 6/43درصد بيشتر از تير ١٣٩٩
براي خريد ي��ك «مجموعه كااله��ا و خدمات
يكسان» هزينه كردهاند.
نرخ ت��ورم نقطهاي گ��روه عم��ده «خوراكيها،
آش��اميدنيها و دخاني��ات» ب��ا كاه��ش
5/4واحددرص��دي ب��ه 56/9درص��د و گ��روه
«كااله��اي غيرخوراكي و خدم��ات» با كاهش
3/4واحددرصدي به 37/4درصد رسيده است.
همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري
و روستايي به ترتيب 43/7درصد و 47/3درصد
ميباش��د ك��ه ب��راي خانوارهاي ش��هري 1/2
واحددرصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي
 1/7واحددرصد افزايش داشته است.

توليد خودروسازها از فروش سبقت گرفت

با توجه به اينكه بررس�يها بيانگر اين اس�ت كه رشد توليد
صنعت خودروس�ازي بيش�ترين اثر مثبت را بر رشد شاخص
توليد صنعتي شركتهاي بورس�ي در خرداد ماه سال جاري
داش�ته اما موجودي انبار خودروس�ازان افزايش يافته است
كه حکای�ت از اف�ت ف�روش محصوالت اي�ن صنع�ت دارد.

شركتهاي صنعتي تحت تأثير تغيير قابل توجه استراتژي فروش
شركتهاي خودروساز قرار گرفت و ش��اخص كل موجودي انبار
صنعت كاهش در موجودي انبار را نشان داد.
يكي از صنايعي كه بيش��ترين تغيير را در موج��ودي انبار دارد،
صنعت خودروسازي اس��ت كه اين صنعت از مرداد ماه  ۱۳۹۹تا
اسفند  ۱۳۹۹به طور متوسط در هر ماه 12/8درصد به موجودي

انبار خود اضافه كرد اما در ارديبهشت ماه سال جاري رشد فروش
حدود ۲۷درصد بيشتر از توليد بوده كه به معني كاهش موجودي
انبار انباشته شده در ماههاي قبلي است .همچنین در خردادماه
برخالف ارديبهشت ماه ،مجددا ً موجودي انبار اين صنعت افزايش
يافته و حدود 12/5درصد از توليد در اين صنعت به موجودي انبار
اضافه شده است.
افزايش موجودي انبار صنعت محصوالت شيميايي در ارديبهشت
نشان از كاهش توليد در ماه خرداد ميداد كه همين امر نيز محقق
شد اما در خردادماه به رغم اينكه توليد كاهش داشته است ،فروش
اين صنعت بيش از ۵درصد نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد داشته است كه همين امر منجر به كاهش موجودي انبار اين
صنعت در خرداد ماه و نويد رش��د مثبت توليد در ماههاي آتي را
ميدهد .در صنعت فلزات اساس��ي نيز مشابه ماههاي گذشته در
خردادماه نيز موجودي انبار افزايش پيدا كرد و افزايش موجودي
انبار در خردادماه از ماههاي ديگر بيش��تر بوده اس��ت و نش��ان از
تضعيف بخش تقاضا براي محصوالت اين صنعت را دارد.

سازندگان مسكن ملي يكلگنهپا معطل ارزاني سيمان

بازار سيمان در قبضه  ۳۰نفر!

دپوي  6ميليون تن نهاده دامي!

عض�و كميس�يون كش�اورزي مجلس ب�ا بي�ان اينكه بي�ن  ۳تا
۶ميليون تن نه�اده دامي و طيور در اس�كلههاي جنوب كش�ور
دپو شدهاس�ت ،از توزيع نهادههاي دپو ش�ده در گمرك بوشهر و
كاهش تالطم بازار گوش�ت و مرغ طي هفتهه�اي آينده خبر داد.
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به دنبال صعود قيمت هر پاكت سيمان به  ۷۰تا
 ۱۰۰هزار تومان ،پروژههاي اقدام ملي مسكن
دچار اختالل شده و س�ازندگان اميدوارند با
وصل شدن برق ش�بانه كارخانجات سيمان
و تحق�ق وع�ده ارزان�ي ت�ا دو ،س�ه هفته
آينده كارها را از س�ر بگيرن�د؛ در عين حال
توليدكنندگان سيمان از چنبره زدن  ۳۰نفر
در بازار محص�والت خود س�خن ميگويند.

به گزارش ايس��نا ،قطع��ي ب��رق كارخانجات،
كاهش عرضه سيمان و افزايش قيمت از حدود
۳۵هزار تومان به  ۷۰تا  ۱۰۰هزار تومان به شكل
تعطيل��ي بس��ياري از كارگاههاي س��اختماني
بخش خصوصي و طرح اقدام ملي مس��كن بروز
پيدا كرد .محمود محم��ودزاده ،معاون وزير راه
و شهرسازي در گفتوگو با ايس��نا گفت كه به
هر حال افزايش روزهاي اخير قيمت س��يمان
و فوالد در سرعت اجراي پروژههاي مسكن ملي
تأثيرگذار بودهاست.
وزارتخانههاي نيرو و صمت توافق كردهاند برق
شبانه كارخانجات از ساعت  ۲۴تا  ۸صبح وصل
شود و كارخانههاي سيمان در شب با صددرصد
و در روز با  ۳۰درصد توان كار كنند .اين مسئله
اميدواري را براي كاه��ش قيمتها ايجاد كرد.
رئيس انجمن سيمان هم وعده داد :از لحظهاي
كه برق كارخانجات به صورت مس��تمر وصل و
توليد سيمان شروع ش��ود،حداكثر بين دو الي
سه هفته زمان ميبرد تا قيمت تعادل پيدا كند و

به قيمتهاي قبلي باز گردد.
رضا جمارانيان با تقسيمبندي قيمت سيمان به
قبل و بعد از قطع برق گفت«:در زمستان ۱۳۹۹
قيمت ه��ر پاك��ت س��يمان  ۵۰كيلويي طبق
مصوبه  ۱۶هزار تومان بود كه ب��ا همين نرخ از
در كارخانه به بازار بورس ميرسيد،اما به دليل
آنكه عوامل توزيع و واسطهها آن را ميخريدند
تا به مصرفكننده ميرس��يد به  ۵۰تا  ۶۰هزار
تومان افزايش پيدا ميك��رد» .اين عدد ما را به
يك مبلغ ۶هزار ميليارد توماني ميرساند كه به

جيب دالالن روانه شد.
با اينكه س��يمان در بورس كاال عرضه ميش��ود و
همه افراد داراي كد بورس��ي ميتوانند دستكم
 ۱۰تن خريداري كنند ،به دليل ماهيت س��يمان
هنوز قيمتگذاري سنتي س��يمان در بازار وجود
دارد .هماكنون  ۴۴شركت سيماني در بورس كاال
پذيرش ش��دهاند كه اين تعداد  ۷۰درصد ظرفيت
توليد سيمان كشور را در اختيار دارند،اما بنا به گفته
س��يدجواد جهرمي ،معاون بورس كاال منافع ۳۰
درصد باقيمانده به اندازهاي است كه نميخواهند

وارد ب��ورس ش��وند .بنابراين توافق ش��ده س��اير
شركتها طي هفتههاي آينده در بورس پذيرش
شوند،اما وزارت صمت همراهي نكردهاست؛چون
بخش��ي از وزارتخانه مخالف و بخشي ديگر موافق
عرضه سيمان در بورس هستند.
در حال حاضر حدود ۳هزار نفر كد براي خريد
س��يمان دريافت و  ۱۴۰۰نفر خريد كردهاند.
س��ازمان بورس موافقت كرده ه��ر فردي كه
كد بورس��ي در اختي��ار دارد ميتواند حداقل
 ۱۰تن سيمان خريداري كند كه از هفتههاي
آينده اعالم خواهد شد تا مشتريان براي خريد
سيمان مشكل نداشته باشند .البته خريد بايد
در سامانه جامع تجارت و س��امانه انبار رصد
شود تا مشخص ش��ود فردي كه خريد انجام
داده كاال را به كجا برده و در زنجيره چه اتفاقي
براي كاال افتادهاست.
اين موضوع كه تا چه حد بايد به برگشت قيمت
س��يمان به نرخه��اي قب��ل از قطعيهاي برق
اميدوار باش��يم ي��ك موضوع اس��ت،اما وجود
دالالن و واس��طهها هن��وز اين بخ��ش را آزار
ميدهد تا جايي ك��ه رضا جماراني��ان ،رئيس
انجمن توليدكنندگان صنعت سيمان دو شب
قبل در يك برنامه تلويزيون��ي از وجود ۳۰نفر
واسطه سيمان كه مصرفكننده و توليدكننده
را نابود كردهاند،صحبت كرد .به گفته جماران،
اين عده بيش از  ۱۵سال است كه بازار سيمان
را در دست دارند.

توسعه نفوذ اقتصادي تركيه در سوريه

تركي�ه در ح�ال توس�عه نف�وذ اقتص�ادي در مناط�ق تح�ت
اش�غال تروريس�تهاي وابس�ته ب�ه خ�ود اس�ت .اين كش�ور
ب�ا فعاليتهاي�ي از جمل�ه ترويج پول مل�ي خود ،اتصال ش�بكه
انرژي اين بخشها ب�ه تركيه و كمكهاي بشردوس�تانه به دنبال
افزايش نفوذ با اس�تفاده از الگوي ملتس�ازي امريكايي اس�ت.

به گزارش فارس ،يكي از نقاط كليدي در ايجاد نفوذ ،وابسته كردن كشور
هدف در حوزه انرژي است .عالوه بر اهميت انرژي براي تأمين حداقلهاي
زندگي مردم ،تأمين انرژي در مرحله توسعه اقتصادي نيز يكي از گلوگاههاي
اصلي است كه در اين حوزه نيز تركيه در منطقه ادلب در حال انجام فعاليت
است .در حال حاضر يك شركت خصوصي تركيهاي با همكاري گروههاي
تروريستي وابسته به تركيه در ادلب در حال راهاندازي پروژههاي تأمين برق
در مناطق پيرامون اين شهر است .ش��ركت تركيهاي Green Energy
اعالم كرد كه پستهاي برق الزم براي اتصال شبكه برق اين منطقه با تركيه
ايجاد و شبكههاي فشارقوي منطقه تعمير شده است و شهرهاي ادلب ،حارم،
سلقيم ،دانا و سرمدا هماكنون از خدمات برق «باكيفيت» برخوردارند.
اين كش��ور به دنبال الگوگيري از ملتسازي اياالتمتحده براي ايجاد
وابستگي به خود در اين مناطق است .اياالتمتحده براي توسعه نفوذ
اقتصادي در كش��ورهاي هدف فعاليتهايي در راستاي ثبات اقتصاد
كالن ،افزايش دسترس��ي به ان��رژي ،تقويت بازاره��اي مالي ،تقويت
كشاورزي ،بهبود محيط كسبوكار براي مشاغل خصوصي را به ترتيب
انجام ميدهد .يكي از نقاط گلوگاهي در اين الگو وابس��تگي در حوزه
انرژي است كه اخيرا ً تركيه در حال فعاليت در اين زمينه است .تركيه با
افزايش نفوذ خود در اين مناطق حتي در صورت آزادسازي آن توسط
دولت سوريه باز هم يك اهرم فشار عليه اين كشور در دست دارد.
...........................................................................................................

هر ايراني  3/3كارت بانكي دارد

مدي�ر اداره نظا مه�اي پرداخ�ت بان�ك مرك�زي تصري�ح
ك�رد :در حال حاض�ر ح�دود ۲۶۸ميلي�ون كارت بانك�ي بدهي
(برداش�ت) و اعتب�اري در كش�ور وج�ود دارد و س�رانه تع�داد
كارت بانك�ي در كش�ور ح�دود  3/3كارت به ازاي هر نفر اس�ت.

به گزارش بان��ك مركزي ،داوود محمدبيگي گف��ت :اصوالً كارتهاي
بدهي و اعتباري جزو كارتهاي بانكي اش��خاص محسوب ميشوند و
كارتهاي هديه و پيشپرداخت كه قابليت شارژ نداشته و قابل انتقال
به غير است نبايد در سرانه كارت محاسبه شوند .بر همين اساس سرانه
تعداد كارت بانكي در كشور حدود  3/3كارت به ازاي هر نفر است.
محمدبيگي با اش��اره به اينكه بي��ش از  32بانك و مؤسس��ه اعتباري
غيربانكي در كشور وجود دارد كه مشتريان ميتوانند از خدمات متنوع
آنها اس��تفاده كنند ،افزود :اگر هر مشتري به طور متوسط در دو يا سه
بانك حساب داشته باشد طبيعتاً نيازمند دو يا سه كارت بانكي است.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي ادامه داد :از منظر پايداري
سرويس نيز همانگونه كه معموالً هر فروشگاه به دو يا سه دستگاه كارت
خوان مجهز است تا در صورت عدم سرويسدهي يكي از آنها كسب و
كار با مشكل مواجه نشود ،مش��تري نيز حداقل به دو كارت بانكي نياز
خواهد داشت .محمدبيگي تجميع كارتهاي بانكي را معادل كاهش
رقابت و تنوع ارائه خدمات به مش��تريان دانست و تأكيد كرد :تجميع
كارتهاي بانكي به معني حذف آنها و وابستگي مشتري صرفاً به يك
نهاد يا يك بانك اصوالً مبتني بر اس��تانداردهاي پرداخت نيست و در
همه دنيا بانكها با ايجاد امكانات و محصوالت متنوع مش��تريان را به
استفاده از محصوالت خود ترغيب ميكنند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي ادامه داد :از منظر س��هولت
كاربري و اس��تفاده حداكثري از ظرفيت تلفنهاي هوش��مند نيز بانك
مركزي پروژه كهربا را از اواخر سال قبل با همكاري بانكها و شركتهاي
پرداخت آغاز كرده است كه بر اساس آن مشتري قادر خواهد بود بدون نياز
به جسم كارت و با ذخيره اطالعات كارت در فضاي امن تلفن همراه خود
صرفاً با در اختيار داشتن تلفن همراه از خدمات كارتهاي مختلف ذخيره
شده در تلفن بهرهمند شود .محمد بيگي همچنين در خصوص مباحث
مرتبط با مبارزه با پولشويي و نظارت بر تراكنشهاي بانكي گفت :با توجه
به اينكه تمامي كارتهاي بانكي مشتريان در شبكه پرداخت با شماره ملي
ايشان مرتبط و قابل شناسايي است ،امكان ايجاد كنترل و محدوديت براي
تمامي كارتهاي بانكي هر شخص به راحتي امكانپذير است.
...........................................................................................................

ذخيره سدهاي كشور به نصف رسيد

ذخيره آب پش�ت س�دهاي كش�ور به حدود ۴۹درصد رسيده و
در  ۱۰ماه گذش�ته ،ميزان خروجي آب از س�دهاي كشور بيش از
۲ميليارد مترمكعب از ورودي آب به س�دها بيش�تر بوده اس�ت.

به گزارش تسنيم ،طبق آخرين آمار رسمي شركت مديريت منابع آب
ايران تا تاريخ  25تيرماه س��ال جاري ،مجموع ذخيره آب در سدهاي
كش��ور به 24ميليارد و 950ميليون مترمكعب رس��يد .اين ميزان كه
حدود 49درصد پرشدگي و 51درصد ظرفيت خالي مخازن سدهاي
كش��ور را نش��ان ميدهد ،در زمان مشابه سال گذش��ته 35ميليارد و
180ميليون مترمكعب بود.
از ابتداي س��ال آبي جاري تا  25تيرماه امسال در مجموع 27ميليارد و
560ميليون مترمكعب آب وارد مخازن سدهاي كشور شده ،در حالي كه
در مدت مشابه سال آبي گذشته ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي
كشور 52ميليارد و 300ميليون مترمكعب بوده است .در حالي شاهد
كاهش 47درصدي ورودي آب به مخازن سدهاي كشور نسبت به سال
آبي گذشته هستيم كه خروجي آب از سدهاي كش��ور از ابتداي سال
آبي جاري تا  25تيرماه امس��ال29 ،ميليارد و 740ميليون مترمكعب
بوده و كاهشي 35درصدي نسبت به خروجي 45ميليارد و 50ميليون
مترمكعبي آب از سدهاي كشور در مدت مشابه سال آبي قبل دارد .در
واقع ميزان خروجي آب از سدهاي كشور در  10ماه گذشته از سال آبي
جاري2 ،ميليارد و 180ميليون مترمكعب بيشتر از ورودي آب به مخازن
سدها بوده است .ميزان ذخاير آبي سدهاي كشور در  25تيرماه امسال
نسبت به زمان مشابه سال قبل29 ،درصد كاهش داشته است.
...........................................................................................................

آيا تخممرغ گران ميشود؟

رئي�س هيئ�ت مدي�ره اتحاديه م�رغ تخمگ�ذار اس�تان تهران
گف�ت :وزارت جه�اد كش�اورزي با قيم�ت ۱۷ه�زار و  ۳۰۰تومان
براي هر كيل�و تخم م�رغ جلوی مرغ�داري موافقت ك�رده ،ولي
اي�ن قيم�ت هن�وز ب�ه ص�ورت رس�مي اعلام نش�ده اس�ت.

ناصر نبي پ��ور در گفتوگو با ايس��نا ،با بيان اينكه قيمت تمام ش��ده
تخممرغ براي مرغداران بيش از ۱۸هزارتومان اس��ت ،گفت :به دليل
اينكه بازار كش��ش ندارد ميانگي��ن قيمت هر كيلو تخ��م مرغ جلوی
مرغداريها ۱۶هزار و ۵۰۰تا ۱۶هزار و ۶۰۰تومان است.
وي ادامه داد :قيمت مصوب هر كيلو تخم مرغ در آذرماه سال ۱۴ ،۱۳۹۹هزار
تومان بود كه حدود يك ماه پيش معاونت امور دام وزارت جهادكشاورزي و
معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب و كارهاي كشاورزي با قيمت ۱۷هزار
و ۳۰۰تومان موافقت كردند ولي به دليل اينكه قرار است دولت عوض شود
هنوز به صورت رسمي اعالم نشده است .رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ
تخمگذار استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت تأمين نهادهها در
مرغداريها به چه صورت اس��ت ،گفت :در ارسال نهادههاي دولتي تأخير
زيادي وج��ود دارد ،به طوري كه نهادهاي كه بايد ي��ك هفته تا  ۱۰روز به
دست مرغدار برسد بعضاً دو تا سه ماه طول ميكشد .در اين مدت مرغدار
مجبور است نهادههاي مورد نياز خود را از بازار آزاد خريداري كند .وي در
ادامه تشريح كرد :در حقيقت ميتوان گفت نهاده وجود دارد ولي بارگيري و
ارسال آن با تأخير است .در نهايت مرغدار بايد دوبار هزينه كند؛ يك بار براي
دريافت نهاده دولتي در سامانه بازارگاه و بار دیگر در بازار آزاد.

