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سجادسنگسري

 دولت مردمي و درمان زخم كرونا 
بر پيكر گردشگري

جان باختن تعدادي از هموطنان عزیزمان از اواخر سال 98 تاكنون بر اثر 
ابتال به كووید 19، تلخ و فراموش نشدني اس��ت. تعابيري كه مقام معظم 
رهبري در س��خنراني اخير خود پيرامون این بيماري و درگيري عزیزان 
هموطن به كار بردند، گویاي دغدغه معظم له درباره از دس��ت رفتن جان 
ایرانيان عزیز، به ویژه در پيك پنجم كروناست. در كنار لطمه هاي جاني این 
پاندمي و همچنين آسيب هایي كه كادر سرافراز و ایثارگر بهداشت و درمان 
كشور و همه بخش هاي درگير خدمت رساني به بيماران و خانواده هاي آنان 
متحمل شدند، حوزه كسب و كار كش��ور نيز با ضررهاي قابل توجهي در 
این دوران مواجه شده  است. اگرچه فرصت آفریني كرونا در بخش كسب 
و كارهاي اینترنتي و ح��وزه خدمات و حتي توليد برخ��ي اقالم ضروري 
این دوران را نيز نباید از نظر دور داشت، اما از دست رفتن یا تعليق موقت 
بخشي از كسب و كارها و بيكاري كاركنان مشاغل مختلف، به ویژه كسب و 
كارهاي غيررسمي كه زیر پوشش صندوق هاي بيمه گر قرار ندارند، معيشت 

خانوارهاي عموماً كمتر برخوردار را دشوار تر از گذشته ساخته است. 
هر یك از حوزه هاي تخصص��ي و ضررهاي وارده به مش��اغل مختلف در 
جاي خود قابل تأمل و تعمق و بررسي همه جانبه است. وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي به عنوان یكي از متوليان ای��ن حوزه در بخش هایي چون 
فراگير كردن پوشش بيمه بيكاري و ارائه خدمات درمان در سازمان تامين 
اجتماعي، صيانت از حقوق كارگران در دوران پاندمي در معاونت روابط كار، 
برنامه ریزي در راستاي ارائه مش��اوره هاي كارآفریني و طرح هاي روزآمد 
در معاونت توسعه اش��تغال، آموزش هاي مهارتي در سازمان آموزش فني 
و حرفه اي، پوش��ش یارانه هاي معيش��تي در معاونت رفاه، پاسخگویي به 
نيازهاي مددجویان سازمان بهزیستي، بررسي هاي كالن اقتصادي دوران 
كرونا در معاونت امور اقتصادي و سایر بخش هاي درگير در چهار صندوق 
اصلي بيمه گر خود و هلدینگ ها و شركت هاي تابعه، تالش هایي را در یك 
سال و هشت ماه گذشته ساماندهي كرد كه پس از آسيب شناسي صورت 
گرفته توس��ط وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي »دولت مردمي« با 
پشتيباني وسيع و همه جانبه و بازتعریف مأموریت ها، به سمت كارآمدي و 

پاسخگویي وفق دستورات ریاست محترم جمهوري پيش خواهد رفت. 
اكنون كه با تدابير صورت گرفته در دولت خدمتگزار در دو ماه گذشته و به 
یاري طلبيده شدن همه ارگان ها، به ویژه سپاه پاسداران و سازمان بسيج 
مستضعفين در راستاي ارتقاي طرح شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني، 
واكسيناسيون در كشور هر روز ركوردهاي تازه اي را ثبت می كند و ایران در 
حال عبور از پيك پنجم كروناست، احتماالً و به تدریج، ایمن سازي جمعيتي 
كشور با تزریق روزانه باالي یك ميليون دوز واكسن صورت خواهد گرفت، 
مي توان به رونق دوباره كسب و كارها، البته با رعایت همه دستورالعمل هاي 
بهداشتي اميدوار بود. فشارهاي روحي و رواني وارد شده به خانوارها در این 
دوران كه امري جهاني است، نياز به ترميم این آسيب ها را دوچندان كرده 
كه یكي از مهم ترین آنها، تقویت س��فر و حوزه گردش��گري پس از مهار و 
مدیریت پاندمي در كشور است. بر اساس آمار رسمي وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي، كرونا بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان به بخش 
گردشگري كشور خسارت وارد كرده است و این روند همچنان ادامه دارد. 
گفته می شود براي جبران خسارت به همه بخش هاي گردشگري، بيش از 
یك هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان كمك و تسهيالت ارزان قيمت پرداخت شده 
و استمهال بدهي هاي مالياتي و تامين اجتماعي و پرداخت هاي حامل هاي 
انرژي از دیگر كمك هاي انجام ش��ده در این حوزه اس��ت كه وزیر جدید 
ميراث فرهنگي و گردشگري حتما با بررسي هاي دقيق، مي تواند درباره این 

اقدامات در دولت گذشته، گزارش جامعي تهيه كند. 
اما در صندوق هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، هلدینگ ها و 
شركت هایي حضور دارند كه مستقيماً درگير در حوزه گردشگري بوده و 
در »وزارت مردم«- عنواني كه حجت عبدالملكي، وزیر محترم رفاه براي 
این وزارتخانه در نظر گرفته- نيازمند تدابير بسيار ویژه هم براي كاركنان 
آن و هم در زمينه افزایش س��طح خدمات س��فر و گردش��گري به عموم 
مردم ایران اس��ت. هلدینگ رفاه و گردشگري تأمين كه به هلدینگ هگتا 
مشهور است با در اختيار داشتن سهام ش��ش شركت درگير در این حوزه 
از خدمات حمل و نق��ل ریلي گرفته تا مجموعه هتلداري و توریس��تي از 
جمله ظرفيت هاي قابل توسعه وزارتخانه مردم است. صندوق بازنشستگي 
كشوري و هلدینگ آتيه صبا نيز در شركت س��رمایه گذاري ایرانگردي و 
جهانگردي، داراي ظرفيت هاي قابل توجهي اس��ت كه متأسفانه به علت 
ضعف در مدیریت صحيح در تنظيم ارتباطات با این مجموعه ها، بدهي هایي 
را در پي داشته كه باید براي آن تدبير عاجل اندیشيد. با توجه به بين بخشي 
بودن این حوزه، همه سازمان ها و ارگان هاي درگير دولتي و عمومي اعم از 
وزارتخانه تخصصي آن و البته وزارتخانه هایي چون امور خارجه، فرهنگ 
و ارشاد، بهداشت و درمان، علوم و آموزش و پرورش و مجموعه هایي چون 
صداوسيماي جمهوري اسالمي و شهرداري ها هر یك بخشي از نقشه راه 
بازگرداندن رونق به حوزه گردشگري كشور هستند تا به تدریج ضرر و زیان 
هنگفت وارد ش��ده به فعاالن این حوزه جبران شود. خوشبختانه با توجه 
به تسلط وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر مدل هاي نوین كسب و كار و 
مواجهه صحيح و عزتمندانه دولت مردمي آیت اهلل رئيسي با مدیریت فعال 
پاندمي، افق روش��ني پيش روي این صنعت مهم و راهبردي قرار دارد. از 
هم اكنون باید براي چند ماه  آینده و به ویژه تعطيالت عيد نوروز 1۴۰1 و 
شش ماه اول سال آینده كه اوج سفرها خواهد بود برنامه ریزي كرد. تدوین 
همه دستورالعمل هاي بهداش��تي، مكانيزم هاي هوشمند كنترل مدارك 
واكسيناس��يون، ایجاد مراكز متعدد پایش كرونا در هر یك از اقامتگاه ها، 
هتل ها، تفرجگاه ها و از همه مهم تر به یاري طلبيدن خود فعاالن این عرصه 
كه در دیدارهاي عمومي نگارنده در سطح كشور با آنها، بي صبرانه منتظر 
بهبود ش��رایط براي ارائه خدمات گردشگري هس��تند، به یاري پروردگار 
بازگشت مشاغل از دست رفته و اش��تغال قابل توسعه در باالترین سطوح 
در حوزه جذاب، پرظرفيت و اميدبخش گردش��گري داخلي و البته جذب 
گردشگران خارجي، به ویژه براي ارائه خدمات گردشگري سالمت و زیارت 
به شهروندان كشورهاي اس��المي، منابع ارزي باارزش و پایدار براي ایران 

اسالمي را در پي خواهد داشت. 

سيمان كيسه اي ۲۵ هزار تومان
وزي�ر صم�ت ب�ا بي�ان اينك�ه قيم�ت س�يمان در ب�ورس 
ب�ه كيس�ه اي ۲۵ ه�زار توم�ان رس�يد، گف�ت: امضا ه�اي 
طالي�ي و چن�د قيمت�ي از ب�ازار ف�والد ح�ذف خواه�د ش�د. 
به گزارش تسنيم، س��يدرضا فاطمي امين تصریح كرد: طبق قولي كه 
در زمان رأي اعتماد به نمایندگان ملت داده ش��د، خوشبختانه قيمت 
سيمان به نرخ پيش از قطعي برق بازگش��ت و قيمت آن در بورس به 
كيسه اي ۲۵ هزار تومان رسيد. وي افزود: این در حالي است كه بسياري 
معتقد بودند وقتي نرخ كاالیي در ایران باال مي  رود، دیگر پایين نخواهد 
آمد، اما این اتفاق خوش��ایند رخ داد. وي با تأكيد بر اینكه تا دو هفته 
آینده نيز بر بازار س��يمان متمركز خواهيم بود، یادآور شد: تا دو هفته 
آتي، تمامي خرده فروشان و عامالن فروش سيمان وارد سامانه تجارت و 
بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشي و خرده فروشي 
به یك روال معقول دس��ت یابيم. فاطمي امين درباره اقدامات صورت 
گرفته در بازار فوالد نيز گفت: قيمت فوالد بر سایر محصوالت بازار مؤثر 
بوده و بر فضاي رواني بازار نيز تاثيرگذار است. در این حوزه سه راهكار 

تعریف شده كه طي سه ماه عملياتي خواهد شد. 
وزیر صمت اضافه كرد: در مهرماه رصد كامل اطالعاتي از زنجيره فوالد 
را دنبال مي كنيم تا تمام توليدات مقاطع فوالدي، شمش و محصوالت 
در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت ها و چندقيمتي بودن فوالد 

از این طریق از بين برود.

اعالم رس�مي كمبود گاز و س�وخت مايع از 
س�وی وزير نفت، به س�ادگي مشخص كرد 
امسال س�ال س�ختي در حوزه تأمين گاز و 
ب�رق م�ردم و صناي�ع كش�ور وج�ود دارد. 
به گ��زارش »جوان«، هر س��اله پي��ش از آنكه 
زمستان آغاز ش��ود، شایعات بس��ياري درباره 
كمبود انرژي در این فصل سرد دهان به دهان 
مي ش��ود كه منجر به بروز نگراني هاي بسياري 
به ویژه در ميان صنایع مي شود. همواره نخستين 
بخش��ي كه با قطع گاز مواجه مي شود صنایع و 

مجتمع هاي پتروشيمي است. 
موضوع بس��يار س��اده اس��ت، وقتي گاز توليد 
و پاالیش مي ش��ود براي چن��د ردیف مصرفي 
اختصاص مي یابد. بخشي از گاز راهي نيروگاه ها 
مي ش��ود تا تبدیل به برق ش��ود، بخشي دیگر 
با ورود ب��ه مجتمع هاي پتروش��يمي تبدیل به 
محصول ش��ده و بخش��ي دیگر راهي صنایعي 
مانند فوالد و سيمان مي ش��ود. بخشي دیگر از 
گاز هم براي واحدهاي تج��اري و ردیفي دیگر 
براي مصرف مردم و البته ص��ادرات اختصاص 

مي یابد. 
وقتي توليد گاز جوابگوي همه نيازها نباش��د، 
اصوالً گاز صنایع و پتروش��يمي ها گاز مي شود 

و نيروگاه ه��ا ني��ز باید ب��ه جاي گاز، س��وخت 
مایع اس��تفاده كنند. س��ال گذش��ته اوضاع به 
حدي وخيم بود ك��ه كمب��ود گاز موجب بروز 
خاموشي هاي بسياري در كشور شد و آلودگي 
هوا به دليل مصرف مازوت، اعتراضات بسياري 

به همراه داشت. 
   ضررهاي ميليارد دالري

ام��ا در ای��ن مي��ان، وضعي��ت صنایع بس��يار 
وخيم تر اس��ت، كاهش ورودي خ��وراك این 
صنایع موجب كاهش توليد ش��ده و در نهایت 
افزایش قيمت كاالها را در پ��ي دارد. به عنوان 
نمونه، چندي پي��ش بهرام س��بحاني، رئيس 
انجمن توليدكنندگان فوالد ایران اظهار كرد: 
در س��ال جاري با كمبود و بح��ران برق مواجه 
ش��دیم. در سال گذش��ته نيز محدودیت گاز و 
برق وجود داش��ت و نتيجه این بود كه امروز با 
ظرفيت بالقوه ۴۰ ميليون تن، تنها ۳۰ ميليون 
تن توليد داریم. دول��ت جدید براي عدم توليد 
1۰ ميليون تن فوالد از ظرفيت ۴۰ ميليون تني 
كه به نوعي عدم نفع از توليد بوده و منجر به از 
دست دادن 6ميليارد دالر ش��ده است، برنامه  
داشته باشد؛ چراكه این عدد در اقتصاد كشور 
بسيار تأثير گذار اس��ت و چندین هزار شغل را 

تحت تأثير قرار خواهد داد. 
همچني��ن مدیرعامل ش��ركت مل��ي صنایع 
پتروش��يمي نيز از قطعي گاز و برق انتقاد كرده 
اس��ت، بهزاد محمدي، معاون وزیر نفت با بيان 
اینكه وقتي صحبت از نوسانات گاز در زمستان 
مي شود ما به عنوان صنعت پایين دست نگران 
مي ش��ویم، اعالم ك��رد: هر روز قطع��ي گاز در 
صنعت پتروش��يمي، ۲۰ ميلي��ون دالر كاهش 

درآمد براي كشور به همراه خواهد داشت. 
ای��ن در حالي اس��ت كه ب��ه گفته وزی��ر نفت، 
امس��ال ۲۰۰ ميليون مترمكعب كمبود گاز در 
كش��ور وجود داش��ته و ميزان ذخایر سوخت 
مایع به نسبت سال گذشته، ۳۰ درصد كاهش 
یافته است، این بدان معناست كه صنایع كشور با 

قطع گاز و برق مواجه مي شوند. 
براساس سند »تراز توليد و مصرف گاز طبيعي 
تا افق 1۴۲۰« كه به تصویب شوراي عالي انرژي 
رسيده است، تراز گازي كش��ور از سال 1۴۰۰ 
منفي خواهد شد و این بدین معناست كه مصرف 
گاز از ميزان توليد گاز پيشي خواهد گرفت. در 
نتيجه با نزدیك شدن به فصول سرد سال یكي 
از چالش هاي جدي وزارت نفت دولت سيزدهم، 

تأمين سوخت زمستاني كشور است. 

به ط��ور كلي س��هل انگاري  در اج��راي قوانين 
موجب شده هم اكنون بحران سوخت زمستاني 
به اصلي ترین چالش كشور تبدیل شود. چالشي 
كه قطعاً دولت سيزدهم بدون پرداخت هزینه 
و خس��ارت قابل مالحظه نمي تواند از آن عبور 
كند. در این بين با توجه ب��ه اینكه اولویت اول 
وزارت نفت در تأمين گاز مصرفي بخش خانگي 
تعریف شده است، به نظر نمي رسد در تأمين این 
گاز براي مردم در ماه هاي س��رد سال مشكلي 
جدي ایجاد ش��ود، اما قطعاً صنایع عمده نظير 
فوالد، سيمان و پتروشيمي آسيبي جدي  از این 

موضوع خواهند دید. 
  تبعات منفي 

در این راستا پيش بيني مي ش��ود گاز تحویلي 
ب��ه صنایع ف��والد، پتروش��يمي و س��يمان به 
ترتي��ب حدود 1۰ ميلي��ون، ۲۰- ۳۰ ميليون و 
1۰ ميليون متر مكع��ب در روز كاهش یابد كه 
اثرات قابل توجهي بر این صنایع خواهد داشت. 
مثاًل كاهش حدود ۳۰ ت��ا ۴۵ درصدي خوراك 
گازي پتروش��يمي ها، تولي��د محص��والت 
پتروش��يمي را متأثر خواهد ك��رد و با توجه به 
آنكه پتروش��يمي ها مهم ترین منب��ع ارزآوري 
كشور محسوب مي شوند، این محدودیت عالوه 
بر كاه��ش درآمده��اي ارزي، مي تواند موجب 

افزایش نرخ ارز شود. 
از سوي دیگر، ایجاد محدودیت در گاز تحویلي 
به صنایع فوالد و س��يمان نيز توليد محصوالت 
این صنایع را با چالش روبه رو كرده و از آنجا كه 
در مقطعي از فصل تابستان برق تحویلي به این 
صنایع به ش��دت كاهش یافت، لذا محدودیت 
تحویل گاز به آنها در ماه هاي سرد سال مشكالت 
این حوزه از جمله افزایش قيمت فوالد و سيمان 

را دو چندان خواهد كرد. 
البته باید توجه داش��ته كه در صنایع س��يمان 
قابليت جایگزیني نفت كوره به عنوان س��وخت 
وجود دارد، ليك��ن ض��رورت دارد مدیران این 
صنایع توس��ط وزارت صمت توجيه شوند تا از 
هم اكنون نسبت به ذخيره نفت كوره در مخازن 
خود اقدام كنند. این در حالي است كه در برخي 
از این واحدها نيز براي اس��تفاده از نفت كوره، 

محدودیت زیست محيطي وجود دارد. 
همچنين با توجه به لزوم اعمال محدودیت 
در صادرات گاز، پيش بيني مي شود صادرات 
گاز )عمدت��اً به ع��راق و تركيه( ب��ا كاهش 
۴۵ درصدي )حدود ۳۵ ميليون متر مكعب( 
مواجه شود كه عالوه بر تأثير منفي در روابط 
سياس��ي و اقتصادي با كش��ورهاي مذكور، 
مي تواند جریمه هاي قراردادي را نيز به همراه 

داشته باشد.

تورم بخش مواد غذايي نشان از آن دارد كه 
افزاي�ش قيمت در آش�فته بازار مواد غذايي 
در ح�ال پخت و پز اس�ت. ب�ا اينك�ه بانك 
مركزي ارز 4ه�زار و۲00 توماني ب�ه واردات 
كااله�اي اساس�ي اختص�اص مي ده�د، اما 
توليدكنندگان مواد غذايي و مصرف كنندگان 
از اين آش�فته بازار گاليه دارند، به طوري كه 
قيمت ش�ير خام و مواد لبن�ي افزايش قابل 
مالحظه داشته است و فعاالن صنايع غذايي 
نيز نس�بت به نرخ س�بوس و نحوه توزيع و 
مش�كالت كارخانج�ات آرد انتق�اد دارند. 
با وجود اینكه بانك مركزي در ماه هاي ابتدایي 
سال جاري حدود ٧ ميليارد دالر ارز ترجيحي 
به واردات كاالهاي اساس��ي اختصاص داد، اما 
رش��د نرخ مواد غذایي كاماًل در جامعه مشهود 
است و نكته جالب توجه اینكه از توليد كننده تا 
مصرف كننده مواد غذایي از وضعيت تنظيم این 

بازار ناراضي هستند. 
از یك طرف رشد نرخ شير خام و مواد لبني و از 
طرف دیگر رشد نرخ برنج و حاال هم نارضایتي 
فعاالن صنعت غ��ذا از نرخ گذاري و نحوه توزیع 
س��بوس و خطر تعطيل��ي كارخانج��ات آرد، 
زمينه ساز انتقادها نس��بت به تنظيم بازار مواد 

غذایي شده است. 
در این باره، س��يدمحمدرضا مرتضوي، رئيس 
هيئت مدیره كانون انجمن هاي صنایع غذایي 
ایران اظهار داشت: ظرف ۴۰ سال قيمت نان ۵ تا 
6 هزار برابر شده كه این نشان دهنده بي تدبيري 
اس��ت و دولت س��االنه ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد 
تومان براي ثابت نگهداشتن قيمت نان سوبسيد 
مي پردازد، در حالي كه قيمت نان ثابت نمانده 
و یك فكر غيرواقعي و یك تص��ور غيرواقعي و 
حرفي كه هيچ وقت به واقعيت نپيوس��ته است 
باعث شده تمام اقتصاد آرد و نان تصنعي شود. 

وي بيان داشت: اگر قيمت گوشت با ارز ۴هزار 
و۲۰۰ توماني كه غالت با آن ارز تأمين مي شود، 
تعيين ش��ود، قيمت هر كيلوگرم گوشت باید 
حدود ۲۵ تا ۳۰ و نهایت هزار تومان باشد. قيمت 
كاه در بازار حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، اما 
سبوس كه چندین برابر كاه ارزش غذایي دارد 
به صورت دس��توري نرخ آن براي كارخانجات 
آردسازي هزار و۴۰۰ تومان تعيين شده است. 

    فروش سبوس با قيمت آزاد
رئيس هيئت مدیره كانون انجمن هاي صنایع 
غذایي ایران بيان داش��ت: كس��اني كه مانع از 
آزادس��ازي قيم��ت س��بوس هس��تند همان 
ذي نفعان در فساد حواله جات سبوس هستند 
و به ش��ما قول مي دهم كه دهه��ا و صدها هزار 
تن سبوس متأس��فانه در كانال هایی غير از آن 
مس��يري كه دولت در نظر دارد ب��ا قيمت هاي 

گزاف خرید و فروش مي شود. 
مرتضوي بيان داشت: من اطمينان دارم كه در 
حواله هاي سبوس فساد گسترده اي وجود دارد 
و عاملين فس��اد این امكان را از جامعه آسيابان 
كشور گرفته اند كه بتوانند به موقع هزینه هاي 

كارگر و كارخانه را پرداخت كنند. 
رئي��س هيئت مدی��ره كان��ون انجمن هاي 
صنایع غذایي ایران اظهار داشت: معاون وزیر 
جهاد نامه اي نوش��ته مبني بر اینكه سبوس 
با قيمت قبلي در حواله ه��اي دولتي و پول 
كارخانجات آرد نيز از طریق سازمان برنامه 
و بودجه پرداخت ش��ود. واقعاً این كار وقتي 
نرخ شيرخام اصالح ش��ده و نرخ سبوس در 
قيمت شيرخام دیده شده و وقتي گوشت با 
قيمت هاي عجيب و غریب فروخته مي شود 
چه ضرورتي دارد كه سبوس با قيمت واقعي 

فروخته نشود. 

    كارخانجات آرد از بين مي روند
وي بيان داشت: با این ش��رایط و آشفته بازاري 
كه وضعيت كارخانجات آرد به وجود آمده است 
اگر دولت تا یكي، دو ماه آین��ده فكري به حال 
كارخانجات آرد نكن��د، كارخانجات آرد از بين 

خواهند رفت. 
رئيس هيئت مدیره كانون انجمن هاي صنایع 
غذایي ایران اظهار داش��ت: در حال حاضر یك 
پاكت آرد از 6۰۰ تومان به حدود ۵ هزار تومان 
افزایش یافته است، بنابراین براي كارخانجات 

آرد امكان جبران هزینه ها وجود ندارد. 
مرتضوي با اش��اره به زمان صرف ش��ده توسط 
وزراي مربوطه براي اصالح قيمت ش��ير گفت: 
به رغم صرف وقت، انرژي و كارهاي كارشناسي 
ش��ده و تصميم گيري وزراي مختلف متأسفانه 
چهار نف��ر حواله ف��روش با پول خ��رج كردن 
قيمت س��بوس را به قيمت قبلي بازگردانده اند 
و لجنزاري را براي ارتزاق خود به وجود آورده اند، 
در حالي كه تكليف كارخانجات آرد و نان مردم 

مشخص نيست. 
وي اظهار داش��ت: در اینجا این س��ؤال مطرح 
مي ش��ود كه آیا ممكن اس��ت در ی��ك چنين 
سطحي و با وجود اسناد و مدارك قانوني قيمت 
با توافق دامداران اصالح ش��ود و بع��د نيز این 

مصوبه لغو شود. 

    هدايت دامداران براي شلوغ كاري 
مرتضوي بيان داش��ت: از دستگاه هاي مختلف 
دولتي با دامداران تم��اس مي گيرند كه بروید 
شلوغ كنيد، مگر مملكت باید با شلوغ كاري اداره 

شود. تا كي مي خواهند این كار را انجام دهند. 
وي بيان داش��ت: توليد كنن��ده آرد اگر صبوري 
مي كند و اگ��ر كار خود را انج��ام مي دهد دليل 
نمي شود كه یك عده حواله باز و سوءاستفاده چي 
و قاچاق فروش سرنوش��ت مملكت را در دست 
گرفته اند و بعد هم بي��ان مي كنند كه دولت این 
هزینه ها را از جيب خودش مي دهد. رئيس هيئت 
مدیره كانون انجمن هاي صنای��ع غذایي ایران 
بيان داشت: مگر دولت این هزینه ها را از خودش 
پرداخت مي كند، از مال مردم و جيب مردم این 
را به یكس��ري قاچاق فروش مي دهند. من واقعاً 
متأثرم از اینكه هش��ت وزیر تصمي��م به اصالح 
قيمت شير و سبوس مي گيرند، اما یك دستگاهي 

براي منافع عده اي این تصميم را لغو مي كند. 
    توزيع سبوس با سيستم حواله اي

مرتضوي اظهار داشت: توزیع سبوس با سيستم 
حواله اي یك سيستم معيوب است، زیرا وقتي 
كاالیي به صورت حواله اي توزیع مي ش��ود در 
آن فساد ایجاد مي ش��ود. كارخانجات آرد هنوز 
مابه التفاوت دس��تمزد مربوط به س��ال 99 را 
دریافت نكرده اند، در حال��ي كه با این وضعيت 
اقتصاد كارخانجات آرد قابل اداره كردن نيست. 
رئيس هيئت مدیره كانون انجمن هاي صنایع 
غذایي ایران اظهار داشت: نتيجه تمام تالش هاي 
انجام ش��ده و جلس��ات براي حل مش��كالت 
كارخانجات آرد سازي این بود كه قيمت سبوس 
آزاد ش��ود، اما به رغم این تالش ها و زحمات در 
یك نامه اي آقاي گيالن پور، معاون وزیر جهاد 
كشور نوش��ت كه موضوع قيمت س��بوس در 
دومين جلسه تنظيم بازار مطرح و حسب نظر 
مقام عالي وزارت با توجه به مشكالت دامداران 
مقرر ش��د كه قيمت س��بوس گندم نسبت به 
قبل تغيير نكند و پول آن را به كارخانجات آرد 

سازمان برنامه و بودجه بپردازد. 
وي افزود: اما با این تصميم مقرر مي ش��ود این 
پول از سوي دولت به كارخانجات پرداخت شود. 
بنابراین تمام كارهاي كارشناسي چند ماهه با 

چهار خط نامه از بين مي رود.

منافع حواله سبوس دولتي، مانع آزاد سازي قيمت

آشفته بازار مواد غذايي

تصميم براي عرضه گسترده كاالها در بورس
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت )صمت( با اش�اره به اظهارات 
مطرح ش�ده در خصوص قيمتگ�ذاري جديد س�يمان و فوالد گفت: 
براساس قانون، كاالها در بورس كاال از شمول قيمتگذاري خارج هستند. 
به گزارش شاتا، محمد صادق مفتح اظهار كرد: در این زمينه موضوع مهم 
آن است كه سياس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار 
بر این است كه ضمن ورود تمامی محصوالت به بورس كاال، زمينه مراجعه 
خریداران عمده به این بازار براي تهيه كاالهاي مورد نياز فراهم ش��ود. این 
اقدام و سياست وزارت صمت به این معناس��ت كه نمي توان قيمت ها را در 
بورس كاال به صورت دستوري تعيين كرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خاطرنشان كرد: این موضوع باید مدنظر باشد كه فعاالن اقتصادي 
بنا بر ميزان توليد و مصرف فعاالن بازار، پيش بيني هایي را از بازار یك كاال و 
قيمت ها خواهند داشت كه در این مورد هم اظهارات مطرح شده در خصوص 
كاهش قيمت سيمان و فوالد فقط به عنوان پيش بيني است و این احتمال 
وجود دارد كه قيمت ها به نرخ اعالم شده برسند. مفتح اضافه كرد: بورس كاال 
بس��تري براي تقابل عرضه و تقاضا و كشف واقعي قيمت است و قرار نيست 
قيمت اعالم شده در مورد س��يمان و فوالد به صورت ابالغيه یا بخشنامه به 
بورس كاال ارائه شود. بورس كاال به عنوان بازاري است كه قيمت كاالها در 
آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعيين مي ش��وند، اما در خصوص محصول 
سيمان مانند هر كاالي دیگري پيش بيني شده است كه قيمت ها با توجه به 
ميزان توليد و رشد عرضه ها به نرخ اعالم شده  برسند. وي اظهار كرد: تمامي 
اظهار نظرها در این خصوص صرفاً در حد پيش بيني است و قيمت اعالم شده 

به صورت بخشنامه یا ابالغيه به بورس كاال ارائه نشده است. 
....................................................................................................................

احتمال كاهش ۳۰ درصدي قيمت جوجه 
يك روزه

نايب رئي�س كانون انجمن صنف�ي مرغداران گوش�تي از احتمال 
كاهش ۳0 درصدي قيمت جوجه يك روزه در هفته جاري خبر داد. 
حبيب اسداهلل نژاد در گفت و گو با ایس��نا با بيان اینكه براساس تصميمات 
جدید وزارت جهاد كش��اورزي بس��ياري از درخواس��ت هاي جوجه ریزي 
منتفي شده اس��ت، گفت: با این تصميمات از التهاب بازار جوجه یك روزه 
كاسته شده است و پيش بيني مي كنيم قيمت جوجه یك روزه در این هفته 
۳۰ درصد كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: بسياري از توليدكنندگان براساس 
برنامه ریزي هایي كه كرده بودند كمتر از 9۰ روز فاصله جوجه ریزي داشتند، 
اما وزارت جهاد دستورالعملي صادر كرده است كه فاصله جوجه ریزي باید 
دقيقاً 9۰ روز باشد. از آن طرف هم واحدهایي كه جوجه ریزي مي كنند باید 
۲۰ درصد كمتر از پروانه فعاليت خود جوجه ریزي انجام دهند. همچنين 

براي زنجيره ها نيز ۳۰ درصد مازاد جوجه ریزي ممنوع شد. 
نایب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوش��تي اضافه كرد: البته 
این اقدامات تبعات منفي نيز در پي دارد. ما هم نقد كارشناسي به این 
تصميمات داریم و معتقدیم راه كنترل قيمت جوجه یك روز راه دیگري 
اس��ت، ولي این تصميمات هم مي تواند تا ح��دودي منجر به كاهش 
قيمت ها شود. به گفته وي باید جوجه به اندازه كافي تأمين و فرآیندي 
تعيين ش��ود كه توليدكننده، جوجه یك روزه را با قيمت مصوب تهيه 
كند. وي در پاسخ به اینكه وضعيت تأمين نهاده ها به چه صورت است، 

گفت: همچنان در بارگيري نهاده ها و ارسال آنها تأخير وجود دارد. 
....................................................................................................................

سامانه اسكان همچنان از دسترس خارج 
در حالي كه »از كار افتادن« س�امانه امالك و اسكان دومين ماه را 
پشت سر مي گذارد، مهلت مقرر در مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا 
مبني بر درج اطالعات مسكني ش�هروندان، در حال اتمام است. 
به گزارش مهر، سامانه هاي وزارت راه و شهرسازي به دالیل فني در 19 تير 
ماه از دسترس خارج شدند، با این حال بعد از یك ماه، سامانه طرح اقدام 
ملي مسكن راه اندازي شد ولي سامانه امالك و اسكان كشور همچنان با 
وجود گذشت دو ماه، از دسترس كاربران خارج است. این در حالي است كه 
محمود محمودزاده وعده داده بود در پایان هفته گذشته این سامانه مجدداً 
راه اندازي شود. بر اساس آخرین سرشماري نفوس و مسكن در سال 1۳9۵، 
تعداد واحدهاي مسكوني ۲۲ ميليون و 8۲۵ هزار واحد بوده است، با فرض 
ساخت ميانگين ساالنه ۴۰۰ هزار واحد در پنج سال اخير، تعداد واحدهاي 
مسكوني به حدود ۲۵ ميليون واحد رسيده اس��ت كه نشان مي دهد تنها 
1۲ درصد مالكان، اطالعات ملكي خود را در سامانه امالك و اسكان كشور 
ثبت كرده بودند. بر اس��اس اصالحيه قانون ماليات بر خانه هاي خالي در 
تاریخ ۵ آذر 1۳99، مهلت شش ماهه درج اطالعات ملكي خانوارها در سامانه 
اسكان تا خرداد ماه امسال به اتمام مي رسد اما در خرداد سال جاري ستاد 
ملي مقابله با كرونا، امكان ثبت اطالعات مسكن اشخاص حقيقي و حقوقي 
در س��امانه مذكور را تا پایان مهر ماه تمدید كرد. با توجه به اینكه كمتر از 
۴۰ روز تا پایان مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا فرصت باقي است، سامانه 
مذكور هنوز راه اندازي مجدد نشده است. اقبال شاكري، عضو كميسيون 
عمران مجلس در خصوص آخرین وضعيت سامانه امالك و اسكان گفت: 
سامانه امالك در دولت قبل تكميل نشد و از این نظر اولين كاري كه وزارت 
راه و شهرسازي در دوره جدید باید انجام دهد، تكميل كردن این سامانه 
مهم است. وي در توضيح مزایاي سامانه امالك خاطر نشان كرد: اگر سامانه 
امالك تكميل نشود اساساً برنامه ریزي مدیریت مسكن در كشور امكان 
پذیر نخواهد بود و بسياري از اقدامات مثل اخذ ماليات از خانه هاي خالي و 

عایدي سرمایه هم با مشكل مواجه خواهد شد. 
....................................................................................................................

درآمد ناچيز نفتي 
مش�اور رئيس ديوان محاس�بات گفت: در س�ال 1400 بر اس�اس 
قان�ون بودج�ه باي�د ح�دود ۲۵۵ ه�زار ميليارد توم�ان س�هام 
شركت هاي دولتي عرضه شود كه در چهار ماهه ابتداي سال تنها 
۲00 ميليارد تومان آن هم در قالب اقساط واگذاري وصول شده است. 
عبداهلل صفایي نسب در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به عملكرد نامطلوب 
منابع بودجه 1۴۰۰ در چهارماهه اول س��ال گف��ت: در بخش درآمدها در 
حالي كه مجل��س در قالب قان��ون بودجه ح��دود ۴۵۵ هزار ميليارد تومان 
درآمد اعم از درآمد گمرك��ي،  مالياتي و  عوارض تصوی��ب كرده بود كه در 
برش چهار دوازدهم ش��اهد تحقق ٧٧ درصدي بودیم. همچنين در بخش 
درآمدهاي مالياتي و گمركي ش��اهد تحقق 8۲ درص��دي بودیم. به گفته 
مشاور رئيس دیوان محاسبات، در بخش واگذاري دارایي هاي سرمایه اي از 
منابع مصوب ۳9۵ هزار ميليارد توماني براي كل سال تنها 11 هزار ميليارد 
تومان درآمد به خزانه واریز شده كه نس��بت درآمد به برش چهار دوازدهم 
فقط8/٧درصد بوده است. در زیر بخش نفت و ميعانات نيز تحقق درآمد حدود 
1۰ درصد بوده است. وي با اشاره به قسمت واگذاري دارایي هاي مالي گفت: 
به نس��بت برش چهار دوازدهم مصوب بودجه، شاهد عملكرد ۵۰ درصدي 
واگ��ذاري دارایي هاي مالي هس��تيم. در بخش ف��روش اوراق نيز با عرضه 

6۴ هزار ميليارد توماني تقریباً عملكرد 1۴۴ درصدي محقق شده است. 
نكته جالب توجه اینكه در قس��مت واگذاري دارایي ه��اي مالي ۲۵۵ هزار 
ميليارد تومان فروش سهام ش��ركت هاي دولتي لحاظ ش��ده بود كه باید 
درچهار ماهه ابتداي س��ال 8٧ هزار ميليارد تومان سهام عرضه مي شد كه 
تنها 198 ميليارد تومان و چيزي نزدیك ۲ درصد محقق و به خزانه واریز شده 
است. صفایي نسب گفت: كل ظرفيت صندوق توسعه ملي براي بودجه 1۴۰۰ 
رقمي نزدیك ۳6 هزار ميليارد تومان بود كه در چهار ماهه امكان استفاده از 
1۲ هزار ميليارد تومان آن وجود داش��ت. در این مدت ني��ز دولت با توجه 
به محدودیت ف��روش نفت و كمبود ورود س��هم نفت به صن��دوق حدود 
6 هزار ميليارد تومان از منابع برداش��ت كرد كه نسبت آن حدود ۵۰ درصد 
مصوب چهار ماهه است. با توجه به عملكرد بس��يار پایين منابع بودجه به 
خصوص در قسمت واگذاري دارایي هاي سرمایه اي، دولت باید اقداماتي را در 
حوزه كاهش مصارف و كشف منابع جدید در دستور كار قرار دهد. در غير این 

صورت با كسري بودجه قابل توجه در پایان سال مواجه خواهيم شد.
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