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دولت مردمي و درمان زخم كرونا
بر پيكر گردشگري

جان باختن تعدادي از هموطنان عزیزمان از اواخر سال  98تاكنون بر اثر
ابتال به كوويد  ،19تلخ و فراموش نشدني اس��ت .تعابيري كه مقام معظم
رهبري در س��خنراني اخير خود پيرامون اين بيماري و درگيري عزيزان
هموطن به كار بردند ،گوياي دغدغه معظمله درباره از دس��ت رفتن جان
ايرانيان عزيز ،بهويژه در پيك پنجم كروناست .در کنار لطمههاي جاني اين
پاندمي و همچنين آسيبهايي كه كادر سرافراز و ايثارگر بهداشت و درمان
كشور و همه بخشهاي درگير خدمترساني به بيماران و خانوادههاي آنان
متحمل شدند ،حوزه كسب و كار كش��ور نيز با ضررهاي قابل توجهي در
اين دوران مواجه شده است .اگرچه فرصتآفريني كرونا در بخش كسب
و كارهاي اينترنتي و ح��وزه خدمات و حتي توليد برخ��ي اقالم ضروري
اين دوران را نيز نبايد از نظر دور داشت ،اما از دست رفتن يا تعليق موقت
بخشي از كسب و كارها و بيكاري كاركنان مشاغل مختلف ،بهويژه كسب و
كارهاي غيررسمي كه زير پوشش صندوقهاي بيمهگر قرار ندارند ،معيشت
خانوارهاي عموماً كمتربرخوردار را دشوارتر از گذشته ساخته است.
هر يك از حوزههاي تخصص��ي و ضررهاي وارده به مش��اغل مختلف در
جاي خود قابل تأمل و تعمق و بررسي همهجانبه است .وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي به عنوان يكي از متوليان اي��ن حوزه در بخشهايي 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،
برنامهريزي در راستاي ارائه مش��اورههاي كارآفريني و طرحهاي روزآمد
در معاونت توسعه اش��تغال ،آموزشهاي مهارتي در سازمان آموزش فني
و حرفهاي ،پوش��ش يارانههاي معيش��تي در معاونت رفاه ،پاسخگويي به
نيازهاي مددجويان سازمان بهزيستي ،بررسيهاي كالن اقتصادي دوران
كرونا در معاونت امور اقتصادي و ساير بخشهاي درگير در چهار صندوق
اصلي بيمهگر خود و هلدينگها و شركتهاي تابعه ،تالشهايي را در يك
سال و هشت ماه گذشته ساماندهي كرد كه پس از آسيبشناسي صورت
گرفته توس��ط وزير محترم تعاون ،كار و رفاه اجتماعي «دولت مردمي» با
پشتيباني وسيع و همهجانبه و بازتعريف مأموريتها ،به سمت كارآمدي و
پاسخگويي وفق دستورات رياست محترم جمهوري پيش خواهد رفت.
اكنون كه با تدابير صورت گرفته در دولت خدمتگزار در دو ماه گذشته و به
ياري طلبيده شدن همه ارگانها ،بهويژه سپاه پاسداران و سازمان بسيج
مستضعفين در راستاي ارتقاي طرح شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني،
واكسيناسيون در كشور هر روز ركوردهاي تازهاي را ثبت میکند و ايران در
حال عبور از پيك پنجم كروناست ،احتماالً و به تدريج ،ايمنسازي جمعيتي
كشور با تزريق روزانه باالي یک ميليون دوز واكسن صورت خواهد گرفت،
ميتوان به رونق دوباره كسب و كارها ،البته با رعايت همه دستورالعملهاي
بهداشتي اميدوار بود .فشارهاي روحي و رواني وارد شده به خانوارها در اين
دوران كه امري جهاني است ،نياز به ترميم اين آسيبها را دوچندان كرده
كه يكي از مهمترين آنها ،تقويت س��فر و حوزه گردش��گري پس از مهار و
مديريت پاندمي در كشور است .بر اساس آمار رسمي وزارت ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دستي ،كرونا بيش از  ۲۵هزار ميليارد تومان به بخش
گردشگري كشور خسارت وارد كرده است و اين روند همچنان ادامه دارد.
گفته میشود براي جبران خسارت به همه بخشهاي گردشگري ،بيش از
یک هزار و  ۴۰۰ميليارد تومان كمك و تسهيالت ارزانقيمت پرداخت شده
و استمهال بدهيهاي مالياتي و تامين اجتماعي و پرداختهاي حاملهاي
انرژي از ديگر كمكهاي انجام ش��ده در اين حوزه اس��ت كه وزير جديد
ميراث فرهنگي و گردشگري حتما با بررسيهاي دقيق ،ميتواند درباره اين
اقدامات در دولت گذشته ،گزارش جامعي تهيه كند.
اما در صندوقهاي تابعه وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،هلدينگها و
شركتهايي حضور دارند كه مستقيماً درگير در حوزه گردشگري بوده و
در «وزارت مردم» -عنواني كه حجت عبدالملكي ،وزير محترم رفاه براي
اين وزارتخانه در نظر گرفته -نيازمند تدابير بسيار ويژه هم براي كاركنان
آن و هم در زمينه افزايش س��طح خدمات س��فر و گردش��گري به عموم
مردم ايران اس��ت .هلدينگ رفاه و گردشگري تأمين كه به هلدينگ هگتا
مشهور است با در اختيار داشتن سهام ش��ش شركت درگير در اين حوزه
از خدمات حمل و نق��ل ريلي گرفته تا مجموعه هتلداري و توريس��تي از
جمله ظرفيتهاي قابل توسعه وزارتخانه مردم است .صندوق بازنشستگي
كشوري و هلدينگ آتيه صبا نيز در شركت س��رمايهگذاري ايرانگردي و
جهانگردي ،داراي ظرفيتهاي قابل توجهي اس��ت كه متأسفانه به علت
ضعف در مديريت صحيح در تنظيم ارتباطات با اين مجموعهها ،بدهيهايي
را در پي داشته كه بايد براي آن تدبير عاجل انديشيد .با توجه به بينبخشي
بودن اين حوزه ،همه سازمانها و ارگانهاي درگير دولتي و عمومي اعم از
وزارتخانه تخصصي آن و البته وزارتخانههايي چون امور خارجه ،فرهنگ
و ارشاد ،بهداشت و درمان ،علوم و آموزش و پرورش و مجموعههايي چون
صداوسيماي جمهوري اسالمي و شهرداريها هر يك بخشي از نقشه راه
بازگرداندن رونق به حوزه گردشگري كشور هستند تا به تدريج ضرر و زيان
هنگفت وارد ش��ده به فعاالن اين حوزه جبران شود .خوشبختانه با توجه
به تسلط وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بر مدلهاي نوين كسب و كار و
مواجهه صحيح و عزتمندانه دولت مردمي آيتاهلل رئيسي با مديريت فعال
پاندمي ،افق روش��ني پيشروي اين صنعت مهم و راهبردي قرار دارد .از
هماكنون بايد براي چند ما ه آينده و به ويژه تعطيالت عيد نوروز  1401و
شش ماه اول سال آينده كه اوج سفرها خواهد بود برنامهريزي كرد .تدوين
همه دستورالعملهاي بهداش��تي ،مكانيزمهاي هوشمند كنترل مدارك
واكسيناس��يون ،ايجاد مراكز متعدد پايش كرونا در هر يك از اقامتگاهها،
هتلها ،تفرجگاهها و از همه مهمتر به ياري طلبيدن خود فعاالن اين عرصه
كه در ديدارهاي عمومي نگارنده در سطح كشور با آنها ،بيصبرانه منتظر
بهبود ش��رايط براي ارائه خدمات گردشگري هس��تند ،به ياري پروردگار
بازگشت مشاغل از دست رفته و اش��تغال قابل توسعه در باالترين سطوح
در حوزه جذاب ،پرظرفيت و اميدبخش گردش��گري داخلي و البته جذب
گردشگران خارجي ،بهويژه براي ارائه خدمات گردشگري سالمت و زيارت
به شهروندان كشورهاي اس�لامي ،منابع ارزي باارزش و پايدار براي ايران
اسالمي را در پي خواهد داشت.

سيمان كيسهاي  ۲۵هزار تومان

وزي�ر صم�ت ب�ا بي�ان اينك�ه قيم�ت س�يمان در ب�ورس
ب�ه كيس�هاي  ۲۵ه�زار توم�ان رس�يد ،گف�ت :امضاه�اي
طالي�ي و چن�د قيمت�ي از ب�ازار ف�والد ح�ذف خواه�د ش�د.

به گزارش تسنيم ،س��يدرضا فاطميامين تصريح كرد :طبق قولي كه
در زمان رأي اعتماد به نمايندگان ملت داده ش��د ،خوشبختانه قيمت
سيمان به نرخ پيش از قطعي برق بازگش��ت و قيمت آن در بورس به
كيسهاي  25هزار تومان رسيد .وي افزود :اين در حالي است كه بسياري
يرود ،ديگر پايين نخواهد
معتقد بودند وقتي نرخ كااليي در ايران باال م 
آمد ،اما اين اتفاق خوش��ايند رخ داد .وي با تأكيد بر اينكه تا دو هفته
آينده نيز بر بازار س��يمان متمركز خواهيم بود ،يادآور شد :تا دو هفته
آتي ،تمامي خردهفروشان و عامالن فروش سيمان وارد سامانه تجارت و
بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمدهفروشي و خردهفروشي
به يك روال معقول دس��ت يابيم .فاطميامين درباره اقدامات صورت
گرفته در بازار فوالد نيز گفت :قيمت فوالد بر ساير محصوالت بازار مؤثر
بوده و بر فضاي رواني بازار نيز تاثیرگذار است .در اين حوزه سه راهكار
تعريف شده كه طي سه ماه عملياتي خواهد شد.
وزير صمت اضافه كرد :در مهرماه رصد كامل اطالعاتي از زنجيره فوالد
را دنبال ميكنيم تا تمام توليدات مقاطع فوالدي ،شمش و محصوالت
در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانتها و چندقيمتي بودن فوالد
از اين طريق از بين برود.
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گزارش «جوان» از عدم تراز توليد و مصرف گاز در زمستان 1400

صنايع در انتظار كمبود گاز

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 ،شايعات بس��ياري درباره
كمبود انرژي در اين فصل سرد دهان به دهان
ميش��ود كه منجر به بروز نگرانيهاي بسياري
بهويژه در ميان صنايع ميشود .همواره نخستين
بخش��ي كه با قطع گاز مواجه ميشود صنايع و
مجتمعهاي پتروشيمي است.
موضوع بس��يار س��اده اس��ت ،وقتي گاز توليد
و پااليش ميش��ود براي چن��د رديف مصرفي
اختصاص مييابد .بخشي از گاز راهي نيروگاهها
ميش��ود تا تبديل به برق ش��ود ،بخشي ديگر
با ورود ب��ه مجتمعهاي پتروش��يمي تبديل به
محصول ش��ده و بخش��ي ديگر راهي صنايعي
مانند فوالد و سيمان ميش��ود .بخشي ديگر از
گاز هم براي واحدهاي تج��اري و رديفي ديگر
براي مصرف مردم و البته ص��ادرات اختصاص
مييابد.
وقتي توليد گاز جوابگوي همه نيازها نباش��د،
اصوالً گاز صنايع و پتروش��يميها گاز ميشود
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و نيروگاهه��ا ني��ز بايد ب��ه جاي گاز ،س��وخت
مايع اس��تفاده كنند .س��ال گذش��ته اوضاع به
حدي وخيم بود ك��ه كمب��ود گاز موجب بروز
خاموشيهاي بسياري در كشور شد و آلودگي
هوا به دليل مصرف مازوت ،اعتراضات بسياري
به همراه داشت.
ضررهاي ميليارد دالري
ام��ا در اي��ن مي��ان ،وضعي��ت صنايع بس��يار
وخيمتر اس��ت ،كاهش ورودي خ��وراك اين
صنايع موجب كاهش توليد ش��ده و در نهايت
افزايش قيمت كاالها را در پ��ي دارد .به عنوان
نمونه ،چندي پي��ش بهرام س��بحاني ،رئيس
انجمن توليدكنندگان فوالد ايران اظهار كرد:
در س��ال جاري با كمبود و بح��ران برق مواجه
ش��ديم .در سال گذش��ته نيز محدوديت گاز و
برق وجود داش��ت و نتيجه اين بود كه امروز با
ظرفيت بالقوه ۴۰ميليونتن ،تنها ۳۰ميليون
تن توليد داريم .دول��ت جديد براي عدم توليد
۱۰ميليونتن فوالد از ظرفيت ۴۰ميليون تني
كه به نوعي عدم نفع از توليد بوده و منجر به از
دست دادن 6ميليارددالر ش��ده است ،برنامه
داشته باشد؛ چراكه اين عدد در اقتصاد كشور
بسيار تأثيرگذار اس��ت و چندين هزار شغل را

تحت تأثير قرار خواهد داد.
همچني��ن مديرعامل ش��ركت مل��ي صنايع
پتروش��يمي نيز از قطعي گاز و برق انتقاد كرده
اس��ت ،بهزاد محمدي ،معاون وزير نفت با بيان
اينكه وقتي صحبت از نوسانات گاز در زمستان
ميشود ما به عنوان صنعت پاييندست نگران
ميش��ويم ،اعالم ك��رد :هر روز قطع��ي گاز در
صنعت پتروش��يمي۲۰ ،ميلي��ون دالر كاهش
درآمد براي كشور به همراه خواهد داشت.
اي��ن در حالي اس��ت كه ب��ه گفته وزي��ر نفت،
امس��ال 200ميليون مترمكعب كمبود گاز در
كش��ور وجود داش��ته و ميزان ذخاير سوخت
مايع به نسبت سال گذشته30 ،درصد كاهش
يافتهاست ،اين بدان معناست كه صنايع كشور با
قطع گاز و برق مواجه ميشوند.
براساس سند «تراز توليد و مصرف گاز طبيعي
تا افق  »۱۴۲۰كه به تصويب شوراي عالي انرژي
رسيده است ،تراز گازي كش��ور از سال1400
منفي خواهد شد و اين بدين معناست كه مصرف
گاز از ميزان توليد گاز پيشي خواهد گرفت .در
نتيجه با نزديك شدن به فصول سرد سال يكي
از چالشهاي جدي وزارت نفت دولت سيزدهم،
تأمين سوخت زمستاني كشور است.

ي در اج��راي قوانين
به ط��ور كلي س��هلانگار 
موجب شده هماكنون بحران سوخت زمستاني
به اصليترين چالش كشور تبديل شود .چالشي
كه قطعاً دولت سيزدهم بدون پرداخت هزينه
و خس��ارت قابل مالحظه نميتواند از آن عبور
كند .در اين بين با توجه ب��ه اينكه اولويت اول
وزارت نفت در تأمين گاز مصرفي بخش خانگي
تعريف شدهاست ،به نظر نميرسد در تأمين اين
گاز براي مردم در ماههاي س��رد سال مشكلي
جدي ايجاد ش��ود ،اما قطعاً صنايع عمده نظير
ي از اين
فوالد ،سيمان و پتروشيمي آسيبي جد 
موضوع خواهند ديد.
تبعات منفي
در اين راستا پيشبيني ميش��ود گاز تحويلي
ب��ه صنايع ف��والد ،پتروش��يمي و س��يمان به
ترتي��ب حدود10ميلي��ون 30 -20 ،ميليون و
10ميليونمتر مكع��ب در روز كاهش يابد كه
اثرات قابل توجهي بر اين صنايع خواهد داشت.
مث ً
ال كاهش حدود 30ت��ا 45درصدي خوراك
گازي پتروش��يميها ،تولي��د محص��والت
پتروش��يمي را متأثر خواهد ك��رد و با توجه به
آنكه پتروش��يميها مهمترين منب��ع ارزآوري
كشور محسوب ميشوند ،اين محدوديت عالوه
بر كاه��ش درآمده��اي ارزي ،ميتواند موجب
افزايش نرخ ارز شود.
از سوي ديگر ،ايجاد محدوديت در گاز تحويلي
به صنايع فوالد و س��يمان نيز توليد محصوالت
اين صنايع را با چالش روبهرو كرده و از آنجا كه
در مقطعي از فصل تابستان برق تحويلي به اين
صنايع به ش��دت كاهش يافت ،لذا محدوديت
تحويل گاز به آنها در ماههاي سرد سال مشكالت
اين حوزه از جمله افزايش قيمت فوالد و سيمان
را دو چندان خواهد كرد.
البته بايد توجه داش��ته كه در صنايع س��يمان
قابليت جايگزيني نفتكوره به عنوان س��وخت
وجود دارد ،ليك��ن ض��رورت دارد مديران اين
صنايع توس��ط وزارت صمت توجيه شوند تا از
هماكنون نسبت به ذخيره نفتكوره در مخازن
خود اقدام كنند .اين در حالي است كه در برخي
از اين واحدها نيز براي اس��تفاده از نفتكوره،
محدوديت زيستمحيطي وجود دارد.
همچنين با توجه به لزوم اعمال محدوديت
در صادرات گاز ،پيشبيني ميشود صادرات
گاز (عمدت��اً به ع��راق و تركيه) ب��ا كاهش
45درصدي (حدود35ميليون متر مكعب)
مواجه شود كه عالوه بر تأثير منفي در روابط
سياس��ي و اقتصادي با كش��ورهاي مذكور،
ميتواند جريمههاي قراردادي را نيز به همراه
داشته باشد.

منافع حواله سبوس دولتي ،مانع آزادسازي قيمت

آشفته بازار مواد غذايي
تورم بخش مواد غذايي نشان از آن دارد كه
افزاي�ش قيمت در آش�فتهبازار مواد غذايي
در ح�ال پخت و پز اس�ت .ب�ا اينك�ه بانك
مركزي ارز ٤ه�زار و ٢٠٠توماني ب�ه واردات
كااله�اي اساس�ي اختص�اص ميده�د ،اما
توليدكنندگان مواد غذايي و مصرفكنندگان
از این آش�فتهبازار 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 اينكه بانك مركزي در ماههاي ابتدايي
سال جاري حدود  ٧ميليارد دالر ارز ترجيحي
به واردات كاالهاي اساس��ي اختصاص داد ،اما
رش��د نرخ مواد غذايي كام ً
ال در جامعه مشهود
است و نكته جالب توجه اینكه از توليدكننده تا
مصرفكننده مواد غذايي از وضعيت تنظيم اين
بازار ناراضي هستند.
از يك طرف رشد نرخ شير خام و مواد لبني و از
طرف ديگر رشد نرخ برنج و حاال هم نارضايتي
فعاالن صنعت غ��ذا از نرخگذاري و نحوه توزيع
س��بوس و خطر تعطيل��ي كارخانج��ات آرد،
زمينهساز انتقادها نس��بت به تنظيم بازار مواد
غذايي شده است.
در اینباره ،س��يدمحمدرضا مرتضوي ،رئيس
هيئت مديره كانون انجمنهاي صنايع غذايي
ايران اظهار داشت :ظرف  40سال قيمت نان  5تا
 6هزار برابر شده كه اين نشاندهنده بيتدبيري
اس��ت و دولت س��االنه  40تا  50هزار ميليارد
تومان براي ثابت نگهداشتن قيمت نان سوبسيد
ميپردازد ،در حالي كه قيمت نان ثابت نمانده
و يك فكر غيرواقعي و يك 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 4هزار
و 200توماني كه غالت با آن ارز تأمين ميشود،
تعيين ش��ود ،قيمت هر كيلوگرم گوشت بايد
حدود  25تا  30و نهايت هزار تومان باشد .قيمت
كاه در بازار حدود  4هزار و  200تومان است ،اما
سبوس كه چندين برابر كاه ارزش غذايي دارد
به صورت دس��توري نرخ آن براي كارخانجات
آردسازي هزار و 400تومان تعيين شده است.

فروش سبوس با قيمت آزاد
رئيس هيئت مديره كانون انجمنهاي صنايع
غذايي ايران بيان داش��ت :كس��اني كه مانع از
آزادس��ازي قيم��ت س��بوس هس��تند همان
ذينفعان در فساد حوالهجات سبوس هستند
و به ش��ما قول ميدهم كه دهه��ا و صدها هزار
تن سبوس متأس��فانه در كانالهايی غير از آن
مس��يري كه دولت در نظر دارد ب��ا قيمتهاي
گزاف خريد و فروش ميشود.
مرتضوي بيان داشت :من اطمينان دارم كه در
حوالههاي سبوس فساد گستردهاي وجود دارد
و عاملين فس��اد اين امكان را از جامعه آسيابان
كشور گرفتهاند كه بتوانند به موقع هزينههاي
كارگر و كارخانه را پرداخت كنند.
رئي��س هيئت مدي��ره كان��ون انجمنهاي
صنايع غذايي ايران اظهار داشت :معاون وزير
جهاد نامهاي نوش��ته مبني بر اينكه سبوس
با قيمت قبلي در حوالهه��اي دولتي و پول
كارخانجات آرد نيز از طريق سازمان برنامه
و بودجه پرداخت ش��ود .واقعاً اين كار وقتي
نرخ شيرخام اصالح ش��ده و نرخ سبوس در
قيمت شيرخام ديده شده و وقتي گوشت با
قيمتهاي عجيب و غريب فروخته ميشود
چه ضرورتي دارد كه سبوس با قيمت واقعي
فروخته نشود.

كارخانجات آرد از بين ميروند
وي بيان داشت :با اين ش��رایط و آشفتهبازاري
كه وضعيت كارخانجات آرد به وجود آمده است
اگر دولت تا يكي ،دو ماه آين��ده فكري به حال
كارخانجات آرد نكن��د ،كارخانجات آرد از بين
خواهند رفت.
رئيس هيئت مديره كانون انجمنهاي صنايع
غذايي ايران اظهار داش��ت :در حال حاضر يك
پاكت آرد از  600تومان به حدود  5هزار تومان
افزايش يافته است ،بنابراين براي كارخانجات
آرد امكان جبران هزينهها وجود ندارد.
مرتضوي با اش��اره به زمان صرف ش��ده توسط
وزراي مربوطه براي اصالح قيمت ش��ير گفت:
بهرغم صرف وقت ،انرژي و كارهاي كارشناسي
ش��ده و تصميمگيري وزراي مختلف متأسفانه
چهار نف��ر حواله ف��روش با پول خ��رج كردن
قيمت س��بوس را به قيمت قبلي بازگرداندهاند
و لجنزاري را براي ارتزاق خود به وجود آوردهاند،
در حالي كه تكليف كارخانجات آرد و نان مردم
مشخص نيست.
وي اظهار داش��ت :در اينجا اين س��ؤال مطرح
ميش��ود كه آيا ممكن اس��ت در ي��ك چنين
سطحي و با وجود اسناد و مدارك قانوني قيمت
با توافق دامداران اصالح ش��ود و بع��د نيز اين
مصوبه لغو شود.

هدايت دامداران براي شلوغ كاري
مرتضوي بيان داش��ت :از دستگاههاي مختلف
دولتي با دامداران تم��اس ميگيرند كه برويد
شلوغ كنيد ،مگر مملكت بايد با شلوغ كاري اداره
شود .تا كي ميخواهند اين كار را انجام دهند.
وي بيان داش��ت :توليدكنن��ده آرد اگر صبوري
ميكند و اگ��ر كار خود را انج��ام ميدهد دليل
نميشود كه يك عده حوالهباز و سوءاستفادهچي
و قاچاق فروش سرنوش��ت مملكت را در دست
گرفتهاند و بعد هم بي��ان ميكنند كه دولت اين
هزينهها را از جيب خودش ميدهد .رئيس هيئت
مديره كانون انجمنهاي صناي��ع غذايي ايران
بيان داشت :مگر دولت اين هزينهها را از خودش
پرداخت ميكند ،از مال مردم و جيب مردم اين
را به يكس��ري قاچاقفروش ميدهند .من واقعاً
متأثرم از اينكه هش��ت وزير تصمي��م به اصالح
قيمت شير و سبوس ميگيرند ،اما يك دستگاهي
براي منافع عدهاي این تصميم را لغو ميكند.
توزيع سبوس با سيستم حوالهاي
مرتضوي اظهار داشت :توزيع سبوس با سيستم
حوالهاي يك سيستم معيوب است ،زيرا وقتي
كااليي به صورت حوالهاي توزيع ميش��ود در
آن فساد ايجاد ميش��ود .كارخانجات آرد هنوز
مابهالتفاوت دس��تمزد مربوط به س��ال  99را
دريافت نكردهاند ،در حال��ي كه با اين وضعيت
اقتصاد كارخانجات آرد قابل اداره كردن نيست.
رئيس هيئت مديره كانون انجمنهاي صنايع
غذايي ايران اظهار داشت :نتيجه تمام تالشهاي
انجام ش��ده و جلس��ات براي حل مش��كالت
كارخانجات آردسازي اين بود كه قيمت سبوس
آزاد ش��ود ،اما بهرغم اين تالشها و زحمات در
يك نامهاي آقاي گيالنپور ،معاون وزير 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 اين تصميم مقرر ميش��ود اين
پول از سوي دولت به كارخانجات پرداخت شود.
بنابراين تمام كارهاي كارشناسي چند ماهه با
چهار خط نامه از بين ميرود.

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:
براساسقانون،كاالهادربورسكاالازشمولقيمتگذاريخارجهستند.

به گزارش شاتا ،محمد صادق مفتح اظهار كرد :در اين زمينه موضوع مهم
آن است كه سياس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت مشخص شده و قرار
بر اين است كه ضمن ورود تمامی محصوالت به بورس كاال ،زمينه مراجعه
خريداران عمده به اين بازار براي تهيه كاالهاي مورد نياز فراهم ش��ود .اين
اقدام و سياست وزارت صمت به اين معناس��ت كه نميتوان قيمتها را در
بورس كاال به صورت دستوري تعيين كرد .قائم مقام وزير صنعت ،معدن و
تجارت خاطرنشان كرد :اين موضوع بايد مدنظر باشد كه فعاالن اقتصادي
بنا بر ميزان توليد و مصرف فعاالن بازار ،پيشبينيهايي را از بازار يك كاال و
قيمتها خواهند داشت كه در اين مورد هم اظهارات مطرح شده در خصوص
كاهش قيمت سيمان و فوالد فقط به عنوان پيشبيني است و اين احتمال
وجود دارد كه قيمتها 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 يا بخشنامه به
بورس كاال ارائه شود .بورس كاال به عنوان بازاري است كه قيمت كاالها در
آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعيين ميش��وند ،اما در خصوص محصول
سيمان مانند هر كاالي ديگري پيشبيني شدهاست كه قيمتها با توجه به
ميزان توليد و رشد عرضهها به نرخ اعالم شد ه برسند .وي اظهار كرد :تمامي
اظهار نظرها در اين خصوص صرفاً در حد پيشبيني است و قيمت اعالم شده
به صورت بخشنامه يا ابالغيه به بورس كاال ارائه نشدهاست.
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احتمال كاهش  ۳۰درصدي قيمت جوجه
يكروزه

نايبرئي�س كانون انجمن صنف�ي مرغداران گوش�تي از احتمال
كاهش  ۳۰درصدي قيمت جوجه يكروزه در هفته جاري خبر داد.

حبيب اسداهللنژاد در گفتوگو با ايس��نا با بيان اينكه براساس تصميمات
جديد وزارت جهاد كش��اورزي بس��ياري از درخواس��تهاي جوجهريزي
منتفي شده اس��ت ،گفت :با اين تصميمات از التهاب بازار جوجه يكروزه
كاسته شده است و پيشبيني ميكنيم قيمت جوجه يكروزه در اين هفته
 ۳۰درصد كاهش پيدا كند .وي ادامه داد :بسياري از توليدكنندگان براساس
برنامهريزيهايي كه كرده بودند كمتر از  ۹۰روز فاصله جوجهريزي داشتند،
اما وزارت جهاد دستورالعملي صادر كرده است كه فاصله جوجهريزي بايد
دقيقاً  ۹۰روز باشد .از آن طرف هم واحدهايي كه جوجهريزي ميكنند بايد
 ۲۰درصد كمتر از پروانه فعاليت خود جوجهريزي انجام دهند .همچنين
براي زنجيرهها نيز  ۳۰درصد مازاد جوجهريزي ممنوع شد.
نايبرئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوش��تي اضافه كرد :البته
اين اقدامات تبعات منفي نيز در پي دارد .ما هم نقد كارشناسي به اين
تصميمات داريم و معتقديم راه كنترل قيمت جوجه يكروز راه ديگري
اس��ت ،ولي اين تصميمات هم ميتواند تا ح��دودي منجر به كاهش
قيمتها شود .به گفته وي بايد جوجه به اندازه كافي تأمين و فرآيندي
تعيين ش��ود كه توليدكننده ،جوجه يكروزه را با قيمت مصوب تهيه
كند .وي در پاسخ به اينكه وضعيت تأمين نهادهها به چه صورت است،
گفت :همچنان در بارگيري نهادهها و ارسال آنها تأخير وجود دارد.
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سامانه اسكان همچنان از دسترس خارج

در حالي كه «از كار افتادن» س�امانه امالك و اسكان دومين ماه را
پشت سر ميگذارد ،مهلت مقرر در مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا
مبني بر درج اطالعات مسكني ش�هروندان ،در حال اتمام است.

به گزارش مهر ،سامانههاي وزارت راه و شهرسازي به داليل فني در ۱۹تير
ماه از دسترس خارج شدند ،با اين حال بعد از يكماه ،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 .اين در حالي است كه
محمود محمودزاده وعده داده بود در پايان هفته گذشته اين سامانه مجددا ً
راه اندازي شود .بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال،۱۳۹۵
تعداد واحدهاي مسكوني ۲۲ميليون و ۸۲۵هزار واحد بوده است ،با فرض
ساخت ميانگين ساالنه ۴۰۰هزار واحد در پنجسال اخير ،تعداد واحدهاي
مسكوني به حدود ۲۵ميليون واحد رسيدهاس��ت كه نشان ميدهد تنها
۱۲درصد مالكان ،اطالعات ملكي خود را در سامانه امالك و اسكان كشور
ثبت كرده بودند .بر اس��اس اصالحيه قانون ماليات بر خانههاي خالي در
تاريخ ۵آذر ،۱۳۹۹مهلت ششماهه درج اطالعات ملكي خانوارها در سامانه
اسكان تا خردادماه امسال به اتمام ميرسد اما در خرداد سال جاري ستاد
ملي مقابله با كرونا ،امكان ثبت اطالعات مسكن اشخاص حقيقي و حقوقي
در س��امانه مذكور را تا پايان مهرماه تمديد كرد .با توجه به اينكه كمتر از
۴۰روز تا پايان 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 آخرين وضعيت سامانه امالك و اسكان گفت:
سامانه امالك در دولت قبل تكميل نشد و از اين نظر اولين كاري كه وزارت
راه و شهرسازي در دوره جديد بايد انجام دهد ،تكميل كردن اين سامانه
مهم است .وي در توضيح مزاياي سامانه امالك خاطر نشان كرد :اگر سامانه
امالك تكميل نشود اساساً برنامهريزي مديريت مسكن در كشور امكان
پذير نخواهد بود و بسياري از اقدامات مثل اخذ ماليات از خانههاي خالي و
عايدي سرمايه هم با مشكل مواجه خواهد شد.
....................................................................................................................

درآمد ناچيز نفتي

مش�اور رئيس ديوان محاس�بات گفت :در س�ال ۱۴۰۰بر اس�اس
قان�ون بودج�ه باي�د ح�دود ۲۵۵ه�زار ميلياردتوم�ان س�هام
شركتهاي دولتي عرضه شود كه در چهار ماهه ابتداي سال تنها
۲۰۰ميلياردتومان آن هم در قالب اقساط واگذاري وصول شده است.

عبداهلل صفايي نسب در گفتوگو با تس��نيم ،با اشاره به عملكرد نامطلوب
منابع بودجه 1400در چهارماهه اول س��ال گف��ت :در بخش درآمدها در
حالي كه مجل��س در قالب قان��ون بودجه ح��دود 455هزارميلياردتومان
درآمد اعم از درآمد گمرك��ي ،مالياتي و عوارض تصوي��ب كردهبود كه در
برش چهار دوازدهم ش��اهد تحقق 77درصدي بوديم .همچنين در بخش
درآمدهاي مالياتي و گمركي ش��اهد تحقق 82درص��دي بوديم .به گفته
مشاور رئيس ديوان محاسبات ،در بخش واگذاري داراييهاي سرمايهاي از
منابع مصوب 395هزار ميليارد توماني براي كل سال تنها 11هزارميليارد
تومان درآمد به خزانه واريز شده كه نس��بت درآمد به برش چهار دوازدهم
فقط8/7درصدبودهاست .در زير بخش نفت و ميعانات نيز تحقق درآمد حدود
10درصد بودهاست .وي با اشاره به قسمت واگذاري داراييهاي مالي گفت:
به نس��بت برش چهار دوازدهم مصوب بودجه ،شاهد عملكرد 50درصدي
واگ��ذاري داراييهاي مالي هس��تيم .در بخش ف��روش اوراق نيز با عرضه
64هزارميليارد توماني تقريباً عملكرد 144درصدي محقق شده است.
نكته جالب توجه اينكه در قس��مت واگذاري داراييه��اي مالي 255هزار
ميليارد تومان فروش سهام ش��ركتهاي دولتي لحاظ ش��دهبود كه بايد
درچهار ماهه ابتداي س��ال 87هزار ميليارد تومان سهام عرضه ميشد كه
تنها 198ميلياردتومان و چيزي نزديك 2درصد محقق و به خزانه واريز شده
است .صفايي نسب گفت :كل ظرفيت صندوق توسعه ملي براي بودجه1400
رقمي نزديك 36هزارميلياردتومان بود كه در چهار ماهه امكان استفاده از
12هزار ميليارد تومان آن وجود داش��ت .در اين مدت ني��ز دولت با توجه
به محدوديت ف��روش نفت و كمبود ورود س��هم نفت به صن��دوق حدود
6هزارميلياردتومان از منابع برداش��ت كرد كه نسبت آن حدود 50درصد
مصوب چهار ماهه است .با توجه به عملكرد بس��يار پايين منابع بودجه به
خصوص در قسمت واگذاري داراييهاي سرمايهاي ،دولت بايد اقداماتي را در
حوزه كاهش مصارف و كشف منابع جديد در دستور كار قرار دهد .در غير اين
صورت با كسري بودجه قابل توجه در پايان سال مواجه خواهيم شد.

