وزیر کار :سهام عدالت تا پايان سال
به جاماندگان اختصاص مييابد

در حالي ك�ه ميليونها ايران�ي از دريافت س�هام عدالت محروم
بودهاند و اختصاص سهام عدالت به مردم مشمول استانداردهاي
قابل دفاعي نبوده است ،اخيرا ً رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
از موافقت رئيسجمهور براي ارائه س�هام عدال�ت به جاماندگان
خبر داد و حاال وزير كار با بيان اينكه س�هام عدالت تا پايان س�ال
به جاماندگان اختصاص مييابد ،تقويت تعاونيهاي سهام عدالت
را الزمه تقوي�ت بخش تع�اون در اقتصاد ايران دانس�ته اس�ت.

چند روز پيش بود كه پورابراهيمي ،رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
از موافقت رئيسجمهور براي ارائه س��هام عدالت به جاماندگان از اين
طرح خبر داد .اين در حالي است كه بر اس��اس گزارشها تنها حدود
50ميليون ايراني مشمول سهام عدالت هس��تند و عم ً
ال حدود  30تا
35ميليون ايراني از دريافت سهام عدالت محروم بودهاند.
با توجه به اينكه ارائه سهام عدالت به مشموالن طرح قاعده و استاندارد
قابل دفاعي نداشته اس��ت و حتي امروز اش��خاصي را داريم كه تحت
حمايت بهزيستي هستند ،اما سهام عدالت ندارند ،الزم است كه دولت
سيزدهم در حوزه مشموالن سهام عدالت تصميمگيري مجدد كند تا
جامعه بيشتري از مردم صاحب ثروتي به نام سهام عدالت شوند.
در همين راستا حجتاهلل عبدالملكي وزير كار با اشاره به تعاونيهاي سهام
عدالت و جاماندگان اظهار داش��ت :رويكرد ما تقويت تعاونيهاي سهام
عدالت است و دولت اين عزم را دارد كه در يك بس��تر و فرايند قانوني به
جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود و با تصميم دولت و محوريت
وزارت اقتصاد تا آخر سال اين واگذاري انجام شود .به گفته وزير ،اصل كار
مورد تأييد دولت قرار گرفته و اميدواريم تعاونيهاي س��هام عدالت احيا
شوند و ظرفيت آنها مورد استفاده قرار گيرد.
وزير كار با بيان اينكه در دولت سيزدهم بخش تعاون را از كنج عزلت خارج
ميكنيم ،گفت :براي توسعه نوآوري و صادرات در بخش تعاوني اقدامات
الزم صورت خواهد گرفت.
عبدالملكي دیروز در مراسم تجليل از تعاونگران برتر با بيان اينكه تعاوني
مبناي ديني ،عقلي ،عرفي و قانوني دارد ،اظهار داشت :سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي براي پيشرفت اقتصاد پنج ركن دارد که مردمي بودن،
عدالتمحور بودن ،دانشبنيان ب��ودن ،درونزا و برونگرا بودن را مورد
تأكيد قرار داده كه س��ه ركن مردمي ،عدالتمحور و درونزا در بخش
تعاوني وجود دارد و ما بايد كمك كنيم تا برونگرايي ،يعني توس��عه
صادرات و دانشبنياني يعني گسترش نوآوري و فناوري در بخش تعاون
عملياتي ش��ود .وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي افزود :در فعاليتهاي
اقتصادي محور را بايد تعاوني ق��رار دهيم .اگر از ابت��دا اين رويكرد را
داشتيم ،اهداف اسناد باالدس��تي همچون سهم  ۲۵درصدي تعاون از
اقتصاد تاكنون محقق ميشد ،اما هماكنون وضعيت به شكلي است كه
براي تحقق اين هدف چشماندازي نميبينم.
عبدالملكي ادام��ه داد :وقتي اصل اقتصاد ،تعاون باش��د همه بانكها
اولويتشان حمايت و توسعه اين بخش خواهد بود .همچنين قالب اوليه
براي مجموعههاي استارتآپي و دانشبنياني ،تعاوني خواهد بود.
وي گفت :در دولت سيزدهم اين رويكرد جديد را كليد ميزنيم و تبديل
به سكويي براي پرتاب بخش تعاون به جايگاه اصلي خود خواهيم کرد.
وزير تعاون ،كار و رف��اه اجتماعي تأكيد كرد :محور اقدامات اساس��ي
همچون مقرراتزدايي و مبارزه با تعارض منافع بايد تعاون باش��د .در
چنين شرايطي اين بخش از كنج عزلت و غربت خارج خواهد شد.
عبدالملكي گف��ت :در بحث تعاونيهاي س��هام عام نيز انتظ��ار داريم با
قوانين مشخصي كه در سند توسعه تعاون آمده از بازار سرمايه هم كمك
بگيريم و مشوقهاي دولتي و تسهيلگريهاي حوزه اقتصاد را با اولويت
بخش تعاون صورت دهيم .وزير كار به جزئيات تش��كيل اولين جلس��ه
ستاد فرماندهي اشتغال كشور نيز اش��اره كرد و گفت :محور اين جلسه
كه با حضور همه نهادهاي عمومي دولتي و انقالبي برگزار ش��د ،بيشتر
برنامهريزي ميانمدت براي س��ال  ۱۴۰۱و تحق��ق يك ميليون فرصت
ش��غلي بود كه دولت وعده آن را داده اس��ت .وي با بيان اينكه به دنبال
منسجم كردن برنامه اشتغال كشور هستيم ،اظهار داشت :در حال حاضر
به طور پراكنده برخي از نهادها در حال فعاليت هستند و ما درصدد هستيم
در قالب سامانه جامعي كه در وزارت كار شكل ميگيرد همه اين فعاليتها
را منسجم كنيم و در آينده نزديك آمار برنامه اشتغال كشور در سال ۱۴۰۰
را در قالبي متفاوت نسبت به سالهاي قبل ارائه خواهیم کرد.

مداخله  14نهاد در حوزهترانزیت کشور

مداخل�ه  14نه�اد به ص�ورت مس�تقیم در فرآین�د ترانزیت کاال
از ایران و ضعف زیرس�اخت ،موجب ش�ده ایران از دس�تیابی به
درآمد  12میلیارد دالری س�االنه از بخش ترانزیت محروم ش�ود.

به گزارش فارس ،از جمله امتیازات ایران برای ورود به بازارهای جهانی،
صادرات خدمات حمل و نقل در قالب ترانزیت کاالست .طبق برآوردها
در صورت اراده کشور جهت برقراری کریدورهای ترانزیتی از خاک ایران
میتوان در قدم اول به درآمدی مابین  5تا  7/5میلیارد دالر در سال رسید
تا پس از آن زمینه دستیابی به درآمد  12میلیارد دالری ساالنه از این
بخش فراهم شود .ترانزیت همچنین منافع سیاسی و دیپلماتیک فراوانی
برای کشور به همراه خواهد داشت .با وجود آنکه در حال حاضر ساالنه
حداقل  200میلیون تن کاال به موازات کریدوره��ای گذرنده از ایران
جابهجا میشود ،سهم کشور در سالهای اخیر فراتر از 12میلیون تن
نرفته است .این نارسایی در حالی است که ایران از موقعیت جغرافیایی
بسیار مناسبی برای عبور محمولههای تجاری برخوردار است.
ریشه خلوت بودن کریدورهای ایران از کاالی ترانزیتی را باید ابتدا در داخل
جس��توجو کرد که مهمترین ش��اخصها در ترانزیت کاال از منظر تجار،
«زمان عبور کاال»« ،هزینه عبور» و «قابلیت اطمینان» است .در اروپا عبور
محموله ترانزیتی از مرز دو کشور کمتر از پنج دقیقه زمان میبرد .بسیاری
از دیگر کشورها نیز سیاستهای خود را در جهت تسریع عبور محمولههای
ترانزیتی معطوف س��اختهاند .در ایران اما وضعیت به کل متفاوت اس��ت؛
تجار بینالمللی برای عبور کاالهای خود از خاک ای��ران با مجموعهای از
بروکراسیهای پیچیده ،معطلیهای چشمگیر ،ارزیابیها و بازرسیهای
پیدرپی و فضایی وهمآلود از مدت زمان عبور کاالی خود مواجه هستند.
این روند موجب شده رویه ترخیص کاالی ترانزیتی در مبادی ورودی و
خروجی کشور به جای چند دقیقه چندین روز به طول بینجامد و مزیت
گ شود.
کریدورهای ترانزیتی ایران روز به روز کمرن 
ضیایی ،کارشناس اقتصاد حمل و نقل بیان داشت :در کل حدود  14نهاد
مختلف به صورت مستقیم در فرآیند ترانزیت کاال از ایران دخالت دارند،
نهادهایی که هر کدام ،صاحب کاال و فورواردر را با روندهای جداگانهای
مواجه کرده و عملکرد بس��یاری از آنها نیز موازی با یکدیگر است .این
تعدد نهادها و رویهها در خأل یک مدیریت واحد ،تاجران بینالمللی را از
استفاده از کریدورهای گذرنده از ایران منصرف میسازد.
ضیایی اظهار کرد :دس��تگاههای عالی کشور ضمن تعریف یک متولی
واحد برای ترانزیت باید نهادها را نسبت به منفعت عبور کاالی ترانزیتی
از ایران توجیه کنن��د و میان عبور محموله ترانزیت��ی و محمولههای
وارداتی و صادراتی تفاوت قائل شوند .وی بیان کرد :متأسفانه در سالها
و ماههای اخیر نهتنها ترانزیت از ایران تس��هیل نشده ،بلکه فرآیند آن
روز به روز سختتر نیز شده است و دس��تگاههای داخلی عم ً
ال دست
به یک خودتحریمی ضدترانزیت زدهان��د ،اتفاقی که نتیجه آن در آمار
کاهشی ترانزیت قابل مشاهده است .این کارشناس اقتصاد حمل و نقل
تصریح کرد :در شرایط فعلی اقتصادی کشور و همچنین قوت گرفتن
کریدورهای رقیب ایران در منطقه ،عبور دادن هر تن کاالی ترانزیتی از
ایران مصداق کامل عمل به اقتصاد مقاومتی است.
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قول وزیر صمت
برای کاهش نرخ سیمان ،میلگرد و  30قلم کاال
گزارش یک

خانه ملت

در حالي كه قيمت مس�كن و نهادهاي توليد
مس�كن در ش�رايط كنون�ي رون�د نزولي در
پيش گرفته اس�ت ،وزير راه و شهرس�ازي از
راهاندازي صندوق توس�عه مسكن بر اساس
قانون جهش توليد و مكلف شدن بانكها به
تأمي�ن  ۳۶۰هزار ميليارد توم�ان منابع براي
توليد انبوه مس�كن خبر داد و از سوي ديگر
وزير صنع�ت ق�ول داده كه ب�ه زودي قيمت
سيمان و ميلگرد و  30قلم كاال را كاهش دهد.

بررس��يهاي ميداني روزنامه «جوان» از سطح
بازار مسكن بيانگر آن اس��ت كه نرخ مسكن به
اصطالح عاميانه شل كرده است ،دليل اين رويداد
مجلس

را ميتوان تأكيد دولت سيزدهم روي ساخت يك
ميليون واحد مسكوني در سال ،طرح آزادسازي
زمينهاي دولتي و بخشهاي عمومي غيردولتي،
ايجاد سامانه ملي اس��كان و امالك ،كاهش نرخ
نهادهاي توليد مسكن همانند سيمان و ميلگرد
و كاهش قدرت خري��د مردم و م��ازاد عرضه بر
تقاضاي مسكن عنوان كرد .با اين حال به گفته
نايبرئيس مجلس ،وزير صمت قول داده كه نرخ
سيمان و فوالد از نرخ كنوني هم پايينتر بيايد.
وزير راه و شهرسازي پنج مؤلفه زمين ،خدمات،
تأمين منابع مالي ،مواد و مصالح س��اختماني و
توان فني و مهندسي را پيشنياز توليد مسكن در
كشور عنوان كرد و با اشاره به اينكه در خصوص

زمين در كش��ور كمبودي وجود ن��دارد ،گفت:
وزارت راه و شهرس��ازي در اراضي تحت اختيار
توان توليد س��االنه يك ميليون واحد مسكوني
در كش��ور را دارد .همچنين قانون جهش توليد
مسكن نيز بخش��ي از مش��كل زمين را برطرف
ميكند.
رس��تم قاس��مي در ادامه با ي��ادآوري اينكه در
خصوص تأمين م��واد و مصالح س��اختماني در
كشور مشكل خاصي وجود ندارد ،اعالم كرد :ايران
چهارمين توليدكننده سيمان است و هماكنون
ظرفيت توليد س��يمان در كشور ۸۰ميليون تن
و ظرفيت توليد فوالد در كش��ور  ۲۸ميليون تن
است .با توجه به اينكه توليد يك ميليون مسكن

در س��ال نيازمند ۳۰ميليون تن س��يمان و ۱۰
ميليون تن فوالد اس��ت ،بنابراين مشكل مواد و
مصالح براي ساخت يك ميليون واحد مسكوني
در كشور وجود ندارد.
مكلف شدن بانكها به تأمين  ۳۶۰هزار
ميليارد تومان منابع بخش مسكن
عض��و كابينه دولت س��يزدهم تهات��ر زمين با
انبوهسازان به منظور احداث واحدهاي مسكوني
را از ديگر راهكارهاي توليد انبوه مسكن برشمرد
و گفت :بانكهاي كشور مكلف شدند  ۳۶۰هزار
ميليارد توم��ان منابع در اختيار مس��كن قرار
دهند و اين يك تكليف براي آنهاست.
موافقت بنياد مس�تضعفان براي توليد
انبوه مسكن در اراضي بنياد
وي از موافق��ت وزارت راه و شهرس��ازي با بنياد
مستضعفان براي در اختيار گذاشتن اراضي بنياد
براي توليد انبوه مسكن خبر داد و گفت :در تفاهم
با وزارت صمت مقرر شده در توليد انبوه مسكن،
مصالح س��اختماني س��يمان و فوالد به روشي
متفاوت از روش موجود تأمين شود.
از سوي ديگرعلي نيكزاد نايبرئيس مجلس در
تشريح نشست ظهر روزسهشنبه16 ،شهريورماه
خود با سيدرضا فاطميامين وزير صنعت ،معدن و
تجارت كه پيرامون ساماندهي وضعيت بازار فوالد
و سيمان انجام شد ،گفت :ظرفيت توليد فوالد و
سيمان در كشور نسبت به مصرف آن بيشتر است
و بنا به قول وزير صمت مقرر شد كيسه سيمان
كه هم اكنون در بازار  27هزار تومان است ،ظرف
 15روز به  25هزار تومان برسد.
وي خاطرنشان كرد :همچنين قيمت هر كيلوگرم
ميلگرد با ارزش افزوده  17هزار تومان است كه
قرار شد قيمت آن نيز ساماندهي شود و به ثبات
برسد .از اينرو اين دو كاال در سه مقطع يك ماهه
به طور كامل ساماندهي ميشوند.
همچنین روحاله عباسپور سخنگوی کمیسیون
صنایع مجلس با اشاره به جلس��ه روز گذشته با
وزیر صنعت گفت :وزارت صمت دارای دو برنامه
سه ماهه و شش ماهه است که بر اساس آن قرار
است نرخ 30قلم کاال ساماندهی شود.

دستور قاليباف براي پيگيري دپوي كاالهاي فاسد شدني در گمركات

رئيس مجلس ش�وراي اسلامي با اش�اره ب�ه تذك�ر نماينده
مش�هد در خصوص لزوم جلوگيري از رس�وب و فاس�د شدن
تع�داد زيادي س�رم در گم�رك گف�ت :كميس�يون اقتصادي
دپوي كاالهاي فاس�د ش�دني در گم�ركات را پيگي�ري كند.

به گزارش خانه ملت ،نصراهلل پژمانفر در نشست علني روز گذشته
(سهشنبه  16شهريورماه) مجلس شوراي اسالمي در تذكر شفاهي
گفت :اخي��را ً از گمركي بازديدي انجام داديم ك��ه در جريان آن با
حجم انبوهي از س��رم وارد شده از كش��ور آلمان مواجه شديم كه
از سال  95تاكنون در گمرك دپو ش��ده و در شرايطي كه بيماران
گزارش 2

دياليزي به اين سرمها محتاج هستند ،برخي از آنها فاسد و برخي
ديگر در حال فاسد شدن است.
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس يازدهم ادامه داد :در شرايطي
كه والدين براي تأمين شيرخشك فرزندانشان از اين داروخانه به آن
داروخانه در جستوجو هستند ،شيرخشكها و برخي مواد غذايي
و دارويي در گمركات رسوب شده است .از اين جهت به وزير اقتصاد
نيز متذكر ش��دم كه بايد براي كاالهاي رسوب ش��ده در گمركات
برنامهريزي صورت گيرد تا سازمان اموال تمليكي با توجه به نياز مردم
و بازار آنها را عرضه كند ،اما متأسفانه به اين موضوع توجهي نشد .در

حالي كه اين كاالها بيتالمال است و پول بابت آنها پرداخت شده و
مردم روي تخت بيمارستان به آن محتاج هستند .دكتر محمدباقر
قاليباف ،رئيس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به تذكر اين نماينده
با بيان اينكه كميسيون اقتصادي بايد موضوع دپوي كاالها را از گمرك
پيگيري كند ،گفت :با توجه به توضيحات آقاي پژمانفر ،براي افكار
عمومي توضيح ميدهم كه مث ً
ال اين سرمها از سال  95وارد شده كه
طبيعتاً بخش خصوصي آن را وارد كرده و ممكن است به هر دليلي در
گمركات مانده باشد .اين برداشت ايجاد نشود كه اين كاالها در شرايط
كرونايي توسط دولت وارد شده و در گمرك مانده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

بانكها به جاي مقابله با اختالسگران مقابل مردم ايستادهاند

فاصله  30درصدي بين نرخ بهره تسهيالت و تورم موجب شده بسياري از بنگاههايي هم كه نياز به تسهيالت ندارند از بانك تسهيالت بگيرند!
با وجود اینكه كارشناسان اقتصادي معتقدند
بر پايه س�رمايه و درآمد فرد ،خانواده يا يك
گ�روه ،بانكها باي�د فضايي فراه�م بياورند
كه مردم ب�ه س�ادگي بتوانند وامه�اي خرد
بانك�ي دريافت كنن�د و بنگاهه�اي بزرگ و
متوسط شبهبزرگ نيز زين پس فقط و فقط از
بازار سرمايه تأمين مالي خود را انجام دهند،
يكی از اعضای كميس�يون اقتصادي مجلس
میگوید :برخي بانكها به جاي ايستادن در
مقابل اختالسگران مقابل مردم ايستادهاند.

مديران بانكها مدتهاس��ت كه به دليل ضعف
نظارت و پايش اي��ن بخش ،مناب��ع بانكي را به
شيوه بس��يار بدي در قالب تس��هيالتدهي يا
س��رمايهگذاري مورد اس��تفاده قرار میدهند.
متأسفانه مديران بانكي با هدف بقاي خود بخشي
از تس��هيالت را به اش��خاص ذينفوذ در حوزه
سياسي و اقتصادي ارائه دادهاند ،به همين دليل
هم با يك صورت مالي غيرواقعي در حوزه بانكي
روبهرو هستيم و هم اينكه بدهيهاي معوق بسيار
كوچكنمايي ميشود تا وضعيت بد سرمايه بانك
از نظر اذهان عمومي پنهان بماند.
نظارت در بخش نظام بانكي آنقدر ضعيف است
كه حتي بنگاههايي كه درآم��د و وضعيت مالي
خوبي هم دارند باز ب��ه دليل تورم 55درصدي و
تسهيالت بانكي با نرخ  18درصدي ،تسهيالت
س��نگيني را از بانكها دريافت کردهاند و با اين
وضعيت تورم و نرخ بهره ،پس دادن تس��هيالت
بانكي از منظر مديران بنگاههاي اقتصادي صاحب
توجيه اقتصادي نيست .از همينرو بانكها بهرغم
وجود بدهيهاي معوق سنگين باز با بدهكاران
بانكي خود رفاق��ت ميكنند و عموماً در خدمت
شركتهاي بزرگ و بنگاههاي متوسط و اشخاص
ذينفوذ در حوزه سياسي هستند.
بالطبع وقتي بانك به بخشهايي خدمات ميدهد
كه بقاي مديران را در پي دارد ،تالش ميش��ود
منابع بانكي هميشه شارژ باشد ،از اینرو ميبينیم
كه بانكها با وجودي كه كمترين مطالبات معوق
را در حوزه وامهاي خرد دارند ،اما شروط سختي

را مقابل تسهيالتگيرندگان خرد قرار ميدهند تا
مردم كمتر دستشان به تسهيالت بانكي برسد.
حال از آنجاي��ي كه  80درصد حج��م نقدينگي
4هزارهزار ميليارد توماني در اقتصاد ايران شبهپول
اس��ت و پول تنها  20درصد از حجم نقدينگي را
تشكيل ميدهد و عمده حجم نقدينگي در اختيار
سيستم بانكي اس��ت ،عم ً
ال مردم جامعه نيازمند
تأمين مالي و اخذ تس��هيالت بانك��ي براي تهيه
ملزومات زندگي هس��تند ،اما رابطه بانك و بقاي
مديران بانكي و شركتهاي بزرگ به شكلي است
كه بانكها تاكنون براي تسهيل پرداخت تسهيالت
بانكي خرد ناچيز  50 ،10تا  200ميليون تومانی
طرحهاي مناسبي را عملياتي نكردند ،در صورتي
كه به سادگي ميتوان پشتوانه تضميني و امنيتي
پرداخت تسهيالت خرد را فراهم آورد و يك تأمين
مالي مناسب از مردم جامعه با هدف تحكيم نهاد
خانواده به عمل آورد.
بهطور نمونه هر ف��رد ،خان��واده ،فاميل و گروه
داراي سرمايه و پش��توانه مالي و درآمدي است
كه ميتوان مدلي تعريف كرد تا تضمين و امنيت
بازپرداخت تسهيالت خرد به سادگي فراهم آيد

و بروكراسي پيچيده و موانع پرداخت تسهيالت
خرد بانكي به خانوار سريع از بين برود .در عين
حال بنگاههاي بزرگ و متوسط زيادي تسهيالت
غيرضروري زيادي از بانكها دريافت ميكنند،
زيرا با تورم  55درصد و نرخ سود  18درصد اين
تسهيالت را مفت ميپندارند .اين بخشها ديگر
بايد صرفاً از بازار سرمايه تأمين مالي خود را انجام
دهند ،در اين صورت منابع پرداخت تس��هيالت
خرد به مردم تأمين ميشود.
ش��واهد زيادي وجود دارد كه بنگاهها با درآمد
و دخل و خ��رج و ترازنامه و اوضاع مالي بس��يار
مناسب و س��ود انباش��ته كالن در حسابها باز
هم صرفاً براي اينك��ه داراي امكانات براي اخذ
تسهيالت بانكي هستند و نرخ تورم از نرخ سود
بانكي بسيار بيشتر است از انواع بانكها تسهيالت
بانكي دريافت ميكنند .به نظر ميرسد اين بساط
با هوش��ياري وزارت اقتصاد و همچنين سازمان
برنامه و بودجه و رئيس كل آتي بانك مركزي بايد
براي هميشه برچيده شود.
در همين راستا ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس
در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت با انتقاد از روند

پرداخت وامهاي خرد و رفتار سليقهاي بانكها در
اين زمينه گفت :متأسفانه وضعيت و عملكرد برخي
بانكها نه تنها مطلوب نيست ،بلكه بسيار اسفناك
شده و اين مسئله در پرداخت وامهاي خرد بيشتر
خود را نماي��ان كرده ،چراكه ب��راي پرداخت يك
وام خرد به قدري ش��رايط س��خت و پيچيدهاي
گذاش��تهاند كه مردم ترجيح ميدهند با مشكل
خود بسازند تا اينكه با بانك طرف شوند!
محمد عليپور ،نماينده مردم ماك��و ،چالدران،
پلدشت و شوط در مجلس شوراي اسالمي عنوان
کرد :اگرچه دريافت ضامن براي پرداخت وام تا حد
معقول امري ضروري و قابل قبول است ،اما آنچه
امروز صداي مردم را درآورده س��ختگيريهاي
غيرمعقولي است كه بانكها براي پرداخت يك
وام خرد اعمال ميكنند و اين س��ختگيريها در
كار مردم گره بيشتري مياندازد.
وي با بي��ان اينكه وامه��اي خرد عموم��اً براي
پرداخت وديعه مسكن ،برپايي يك شغل كوچك،
مخارج بيماري ،تأمين هزينههاي ازدواج و مشابه
آن درخواست ميشود ،افزود :در كميسيونهاي
اص��ل  ۹۰و اقتص��ادي ،اقدامات بانكه��ا را در
پرداخت وامهاي خرد و كالن پيگيري ميكنيم،
چراكه بانكه��ا به ج��اي ايس��تادن در مقابل
اختالسگران مقابل مردم ايستادهاند.
عليپور با بيان اينك��ه تغيير نگرش با هدف رفع
مشكالت مردم مس��ئله مهمي است كه بايد در
بانكها اتفاق بیفتد ،توضيح داد :در واقع بانكها
بايد به اصل اهداف بانكي رج��وع كنند ،چراكه
براساس اين اهداف ،بانكها بايد بتوانند مشكل
افراد را كاهش دهند ،نه اینکه با دريافت سودهاي
كالن شرايط آنها را سختتر از قبل كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
با بيان اينكه وزي��ر جديد اقتص��ادي در زمينه
ساماندهي وضعيت بانكها ،برنامه و انگيزههاي
خوبي دارد ،گف��ت :از آنجا كه خ��ود در جريان
تمامي مشكالت مردم براي دريافت يك وام خرد
قرار دارد ،ميتواند در مسير اصالح ساختار نظام
بانكداري كشور قدم بردارد.

تخته گاز صنايع غذايي
در جاده افزايش قيمت

روند افزايش قيم�ت لبنيات در م�دت اخير به صورت�ي بوده كه
شش قلم از اين گروه نسبت به س�ال گذشته بين  ۵۰تا  ۱۲۰درصد
گران ش�ده اس�ت .اين افزايش قيمت در شرايطي اس�ت كه ادعا
ميش�ود هنوز ارز 4هزار و 200توماني به واردات كاالهاي اساسي
ارائه ميش�ود .با چنين تورم�ي در بخش صنايع لبن�ي بايد گفت
يا ارز ترجيحي مدتهاس�ت كه ديگر پرداخت نميش�ود يا نرخ
آن افزايش يافت�ه يا اينكه قيم�ت كاالهاي وارداتي رش�د كرده
اس�ت .در عين حال امكان دارد تورم داخلي هزينه توليد را رشد
داده باش�د ،دليل تورم در بخ�ش كاالهاي مرتبط ب�ا مواد غذايي
هرچه كه باش�د ،بهتر اس�ت مورد بررسي و ش�فافيت قرار گيرد.

دولت دوازدهم به شكلي مديريت كرد كه تورم از وضعيت ماهانه خارج شد
و بايد براي اطالعرساني تغييرات روزانه اين متغير در هفته يا روز فكري
كرد ،زيرا قيمتها در همه حوزهها با تغييرات بسيار زودهنگامي روبهرو
ميشود .يكي از بخشهايي كه تغييرات قيمتي آن براي مردم قابل فهم
نيست يا اينكه پيرامون آن پرسشهای زیادی دارند ،حوزه مواد غذايي
اس��ت ،زیرا دولت دوازدهم صرفاً براي كمك به معيشت مردم پرداخت
يارانه ترجيحي يا همان ارز  4هزار و 200تومانی را طراحي كرد .در چنين
حالتي بايد ديد دليل تورم شديد در بخشهايي كه ادعا ميشود به اين
بخشهاي انواع يارانه چون ارز ترجيحي پرداخت ميشود ،چيست.
بهطور نمونه تنها در سال  ،99بالغ بر  9ميليارد دالر ارز ترجيحي براي
واردات كاالهاي اساسي پرداخت شد و اين در حالي بود كه در اين سال
تقريباً معادل با هر دالر ارز ترجيحي از جيب مردم حدود  15تا 20هزار
تومان پرداخت ش��د ،اما در همين س��ال تورم كاالهاي اساسي قابل
مالحظه بود و اظهارات مقامات بانكي نشان داد كه در ماههاي ابتدايي
سال جاري نيز حدود  7ميليارد دالر ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي
پرداخت شده اس��ت .كارشناس��ان ميگويند يا نرخ جهاني كاالهاي
وارداتي افزايش يافته که در ح��وزه كاالهايي كه ارز ترجيحي دريافت
ميكنند تورم وجود دارد يا اينكه نرخ ارز ترجيحي تغيير كرده است.
در عين حال امكان دارد توليدكنندگان كاال يا توزيعكنندگان با تورم
داخلي مواجه شده باشند ،از اینرو ديگر آثار پرداخت ارز ترجيحي به
كاالهاي اساسي چندان در جامعه به چشم نميخورد.
آنچه در رابطه با وضعيت تورم در مردادماه اتفاق افتاده ،نشان از افزايش
نرخ تورم به  45/2درصد داشته كه در اين بين تأمين گروه خوراكيها
براي خانوارها به طور متوسط  57/1درصد گرانتر از پارسال تمام شده
بود .در اين بين به گزارش مركز آمار ،تورم توليدكننده بهار سال جاري
بيش از 70درصد بوده که اين تورم معموالً با يك تأخير به بخش مصرف
انتقال مييابد .به گزارش ايسنا ،در بين كاالهاي مصرفي مردم افزايش
قيمت لبنيات قابل توجه بوده و اين در حالي اس��ت كه در مدت اخير
بارها قيمت لبنيات مورد بحث قرار داش��ت و با اما و اگرهاي زيادي در
رابطه با افزايش قيمت مواجه بود .بررسي قيمت محصوالت لبني در بين
گزارش مركز آمار ايران از قيمت اقالم خوراكي در مردادماه حاكي از آن
است كه افزايش قيمت آنها زير  ۵۰درصد نبوده است.
شير  ۶۸درصد گران شد
در رابطه با قيمت شير پاس��توريزه هر يك ليتر آن در مرداد سال قبل
به طور متوسط  ۷هزار و  ۲۰۰تومان قيمت داشت كه در تيرماه امسال
به حدود  ۱۱هزار و  ۵۳۰رسيده است .هر يك ليتر شير در ماه گذشته
حداقل  ۱۰هزار و حداكثر  ۱۵هزار تومان فروش رفته و متوسط قيمت
آن  ۱۲هزار و  ۱۵۰تومان بوده است .بر اين اساس قيمت شير نسبت به
پارسال  68/4درصد و در مقايسه با تير  5/4درصد گران شده است.
كره با  ۱۲۱درصد در صدر گراني
يك قالب كره  100گرمي نس��بت به مرداد س��ال گذشته 121/5درصد
افزايش قیمت داشته است ،به طوري كه اين كاال در مرداد پارسال به طور
متوسط  ۴هزار و  ۸۶۶تومان به فروش میرسید ،اما در تير امسال به ۱۰هزار
و  ۵۶۰تومان و در ماه قبل تا  ۱۰هزار و  ۷۷۰تومان هم قيمت خورده بود.
كره در ماه گذشته تا  ۱۲هزار  ۳۰۰تومان نیز فروش رفته است.
فروش خامه تا  ۱۴هزار و  ۴۰۰تومان
ديگر محصول لبني ،خامه پاس��توريزه است كه نسبت به سال گذشته
 86/3گران شده است .هر یك بسته  ۲۰۰گرمي خامه از مرداد پارسال به
طور متوسط  ۷هزار و  ۳۶۶تومان قيمت داشته كه در تير امسال به حدود
 ۱۳هزار و  ۵۴۰و مرداد به  ۱۳هزار  ۷۰۰تومان رسيده است .اين محصول
حتي تا  ۱۴هزار و  ۴۰۰تومان در ماه گذشته نیز فروش رفته است.
هر كيلو ماست تا  ۲۰هزار تومان هم پيش رفت
افزايش قيمت ماست پاستوريزه نيز به نحوي بوده كه اين كاال در مرداد
جاري تا هر يك كيلو  ۱۹هزار و  ۲۳۰تومان فروش رفته و متوسط قيمت
آن  ۱۴هزار  ۶۳۰تومان بوده است .ماست نس��بت به مرداد سال قبل
 53/7درصد گران شده ،به طوري كه در اين دوره قیمت هر يك كيلو
ماست  ۹هزار و  ۵۰۰بوده است.
دوغ هم  ۵۹درصد گران شد
دوغ پاستوريزه اما در ماه گذش��ته تا بيش از  ۵۹درصد نسبت به سال
قبل افزايش قيمت داشته ،به گونهاي که در مرداد پارسال هر  1/5ليتر
آن به طور متوسط  ۷هزار و  ۹۰۰عرضه شده ،ولي در مرداد امسال به
۱۲هزار و  ۶۰۰رسيده است .فروش دوغ در مردادماه تا بيش از ۱۳هزار
و ۸۰۰تومان هم گزارش شده است.
اما پنير گران...
ديگر محصول لبني كه اين روزها افزايش قيمت آن مورد توجه فعاالن
بازار بوده ،پنير اس��ت كه اين كاال براي مرداد سال جاري هر بسته نيم
كيلويي به طور متوس��ط  ۲۰هزار و  ۵۰۰و حداكثر تا  ۲۷هزار تومان
فروش رفته است .متوسط قيمت هر نيم كيلو پنير در ماه قبل  ۱۳هزار و
 ۴۰۰ثبت بوده كه نسبت به پارسال  53/1گران شده است.
در رابطه ب��ا افزايش قيمت محصوالت لبني دالي��ل مختلفي از جمله
افزايش قيمت نهادههاي توليد و خوراك دام ،رشد قيمت شير خام يا
حتي نحوه نظارت مطرح ميشود.
....................................................................................................................

طرحی برای حذف یاران ه پنهان
و آشکار در مجلس اعالم وصول نشده است

س�خنگوی کمیس�یون تلفی�ق الیح�ه بودج�ه س�ال ۱۴۰۰
مجل�س گف�ت :در مجل�س طرحی ب�رای ح�ذف یاران�ه پنهان
و آش�کار تدوین نش�ده اس�ت ،چراک�ه هرگون�ه بح�ث درباره
یارانهه�ا نیاز به کار کارشناس�ی دقی�ق و لحاظ نظر م�ردم دارد.

رحیم زارع ،س��خنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال 1400
مجلس در گفتوگو با خانه ملت گفت :در مجلس طرحی برای حذف
یارانه پنهان و آشکار تدوین نشده اس��ت ،چراکه هرگونه بحث درباره
یارانهها نیاز به کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس ادامه داد :ممکن
اس��ت یکی از همکاران نماینده نظری درباره وضعی��ت یاران ه پنهان و
آشکار داشته باشد که بدیهی است بیان نظر یکی از همکاران نمیتواند
به منزله مصوبه مجلس باشد.
زارع گفت :یکی از اولویتهای مجلس رفع مسائل اقتصادی و تقویت
معیش��ت مردم اس��ت و همه میدانند میزان فعلی یارانهها تناسبی با
هزینههای باالی خانوارها ن��دارد .بنابراین مجلس طرحی برای حذف
یارانه ندارد و حتی این تأکید نیز وجود دارد که یارانه اقشار بدون درآمد
و کمدرآمد باید افزایش یابد.
وی افزود :در حال حاضر طرحی برای حذف یاران ه پنهان و آشکار اعالم
وصول نش��ده و هرگونه تصمیمگیری درباره وضعیت یارانهها نیاز به
مقدمات و پروسهای پیچید ه دارد.

