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صمت در مسیر پروژه محوري و فرايندگرايي
با نگاه��ي گذرا بر اه��م برنامه هاي ارائه ش��ده وزير جدي��د صمت در 
خانه ملت، حرك��ت يك��ي از بزرگ ترين، مهم تري��ن و اثربخش ترين 
دس��تگاه هاي اجرايي در مس��ير پروژه مح��وري و فرايندگرايي احصا 
مي گردد. راهبرد هايي كه تحوالت گسترده، سريع و تقابل با روزمرگي 
ساختاري در هر س��ازماني را مي توان از پيامدهاي برجسته اجراي آن 
به شمار آورد. مبتني بر س��اختار، س��ازمان ها غالباً بر اساس ماهيت 
خروجي نهايي خود يا در حقيقت پروژه هاي ملموسي كه ارائه مي كنند، 
طبقه بندي مي ش��وند و چالش هاي تقس��يم وظاي��ف و بخش بندي 
زيرمجموعه ها، آنها را به سمت س��ازماندهي منابع انساني، عملكرد و 

فعاليت پروژه اي و اصطالحاً پروژه محوري قرار مي دهد. 
 در واقع يك مجموعه پروژه محور قادر اس��ت در مس��ير تحقق سريع 
اهداف و خط مش��ي ها، تكاليف و وظايف خاص��ي را در مقاطع زماني 
مختلف متناسب با فرصت ها، چالش ها و مطالبات بيروني براي مؤلفه ها، 
بخش ها، زيربخش ها، عناصر و اجزاي زيرمجموعه معين كند و عالوه 
بر تشديد پيچيدگي هاي س��ازماني، خروج مجموعه از روزمرگي را به 
دنبال داشته باش��د. فرايندگرايي نيز به اين معناست كه در سازمان، 
سيس��تم يا مجموعه به جاي تمركز بر جايگاه افراد، زيرمجموعه ها و 
زيربخش ها به نوع كار و مسير و فرايندي كه براي تحقق اهداف مي توان 

ترسيم كرد، توجه شود. 
به عبارت ديگر، در مديريت فرايندگرا بيش��تر از آنكه به پرسش »چه 
كاري بايد انجام شود؟« بپردازيم، به اين مسئله كه »هر كاري چگونه 

انجام مي شود«، مي پردازيم. 
هر دو رويك��رد پروژه مح��وري و فرايندگرايي رفع بس��ياري از موانع 
و مش��كالت و كس��ب ديدگاه واضح و شفاف نس��بت به فعاليت هاي 
عملكردي سازمان را در پي دارد كه در سريع ترين زمان ممكن افزايش 

بهره وري و خروج از روزمرگي سازماني را موجب خواهد شد. 
ابتناي وزارت صمت ب��ه روش هاي علمي و به روز س��اختاري در دوره 
جديد و رويك��رد برنامه ري��ز، پروژه محور و فرايندگ��راي وزير جديد، 
افق هاي روش��ني را در مس��ير تحقق وزارتخانه  ای پيشرو، هوشمند و 
عملياتي نمايان مي س��ازد كه به معناي واقعي كلم��ه مي تواند موتور 
محركه اقتصاد كشور باشد و بخش خصوصي و ديگر اجزاي اقتصادي 

كشور را به تحرك وادارد. 
س��يدرضا فاطمي امين معتقد اس��ت امورات وزارت متبوعش بايد در 
سه دسته فرآيندهاي استمراري، پروژه ها با خروجي معين و اقدامات 
جاري خالصه شود تا در حد امكان فعاليت ها در قالب فرايندها و پروژه ها 

ساماندهي و سازماندهي شده و نظم مديريتي ايجاد شود. 
او از تجميع 40 برنامه عملياتي فعلي وزارت صمت و 36 پروژه ارائه شده 
به مجلس خبر مي دهد كه ضمن تعيين يك مدير و زمانبندي مشخص 
براي هر پروژه، جلسات مستمر و منظم پايش پروژه را با حضور شخص 

وزير و ديگر اجزا و عناصر مرتبط با پروژه در وزارتخانه به همراه دارد. 
به باور وزير صنعت، معدن و تجارت دولت سيزدهم رويكرد وظيفه گرايي 
براي محيط هاي انعطاف پذي��ر مانند اين مجموعه بزرگ با گس��تره 
مأموريت ها و اهدافي كه نياز به حمايت ها و هماهنگي هاي بين بخشي 
و فرابخشي دارد، رويكرد مناسبي نيست و براي نيل به پويايي و تحول 
واقعي وزارت صمت بايد ب��ا انتخاب رويك��رد فرايندگرايانه و با ايجاد 
پنجره هاي واحد متمركز، فعال و پاس��خگو براي فع��االن اقتصادي و 
مجاهدان جنگ اقتصادي به س��مت حكمراني هوش��مند عرصه هاي 

اقتصادي كشور حركت كرد. 
فاطمي امين در تالش است همس��و با فعاليت هاي پروژه اي، فرايندي 
و جاري وزارت متبوع��ش و با همراهي نماين��دگان مردم در مجلس، 
آمايش س��رزميني ويژه اي را مبتني بر آمايش هاي صورت گرفته در 
گذشته و همچنين كنكاش دقيق فرصت ها، چالش ها و ظرفيت هاي 
بومي و خاص 450 شهرستان كش��ور در حوزه هاي صنعتي، معدني و 
تجاري در نظر بگيرد تا با تدوين بسته هاي كامل و دقيق سرمايه گذاري، 
تمامي موارد مورد نياز سرمايه گذار، حتي مجوزهاي مربوطه را نيز در 
اختيار او قرار دهد. با تمام اينها، آنچه مي تواند تحقق وعده هاي سكاندار 
كشتي توليد و تجارت كشور در دولت سيزدهم را به همراه داشته باشد؛ 
همدلي، همزبان��ي، تعامل، اجماع و اقناع نخب��گان اقتصادي، تمامي 
اركان حاكميت، بخش خصوصي توانمند ايراني و همت بلند همكاران 
و پايبندي به برنامه ها و اصالحات س��اختاري او در يكي از بزرگ ترين 

دستگاه هاي قوه مجريه است. 
اميد آنكه در افق 1404 با كسب دستاوردهايي نظير اشتغال 2 ميليوني 
در بخش هاي صنعتي، معدن��ي و تجاري، افزايش چش��مگير ميزان 
صادرات، جايگزيني معدن با نف��ت و همين طور ديگر تعهدات مطرح 
شده در بهارس��تان و در نتيجه رفع دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي 
در دولت سيزدهم به تعبير رهبر معظم انقالب، ترميم و احياي اعتماد 

آسيب ديده مردم را شاهد باشيم.

 انجمن تولید کنندگان: لوازم خانگي
با خودرو قابل مقايسه نیست

دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگ�ي با بيان اينکه به 
دليل حضور ه�زارو5۰۰ واح�د توليدي در صنعت ل�وازم خانگي، 
اين صنع�ت با صنع�ت خ�ودرو قابل مقايس�ه نيس�ت، گفت: در 
حال حاضر به دليل مش�کالت داخلي از جمله س�اختار ناكارآمد 
توزيع مواد اوليه و همچنين ت�الش برندهاي خارجي براي فروش 
كاالي خود در اي�ران، كاالي قاچاق كه ب�دون پرداخت عوارض به 
كش�ور وارد مي ش�ود، ارزان تر يا هم قيمت كاالهاي داخلی است. 
به گزارش ايسنا، در پي انتشار اخباري از سند جامع لوازم خانگي كه به 
تازگي تدوين و در انتظار ابالغ از سوي وزير جديد است و همچنين ابراز 
نگراني از ملي س��ازي صنعت لوازم خانگي مشابه صنعت خودرو در پي 
اجراي اين سند، سيد حسن حسيني شاهرودي، دبير انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي در يك نشست خبري گفت: در اين سند، 
توليد 4 ميليون دس��تگاه لوازم خانگي بزرگ ش��امل يخچال و فريزر، 
ماش��ين لباسش��ويي، كولر آبي، تلويزيون و اجاق گاز و صادرات يك 
ميليون دستگاه از اين ميزان بعد از رفع كامل نياز داخل در افق 1404 

پيش بيني شده است. 
وي درباره تف��اوت صنعت ل��وازم خانگي با خودرو گف��ت: در صنعت 
لوازم خانگ��ي برخالف صنعت خودروس��ازي، از ابتدا بخش خصوصي 
فعال بوده و امروز بيش از هزارو500 واحد توليدكننده خرد و كالن با 
اشتغال مستقيم 300 هزار نفري و اشتغال غيرمستقيم يك ميليون و 
200 هزار نفري در اين حوزه فعال هستند كه البته 500 واحد به طور 
كامل فعال هستند و امكان احياي ساير واحدها هم وجود دارد. از بين 

آنها چندين برند ملي بيرون آمده است.
 وي افزود: همچنين در صنعت خودرو سال ها شاهد ورود انواع برند هاي 
خارجي و حتي امريكايي به كشور بوديم، اما اين وضعيت باعث بهبود 

كيفيت در اين صنعت نشد. 
حسيني ش��اهرودي در ادام��ه با اش��اره به تش��كيل اولين ش��وراي 
سياس��تگذاري در صنعت لوازم خانگي و تدوين برنامه عملياتي براي 
حوزه لوازم خانگي در دولت قبل  اظهار كرد: تحريم كنندگان به دنبال 
نابود كردن اين صنعت در كشورمان بودند و به دنبال تحريم ها، بسياري 
از كارخانجات داخلي تعطيل شدند يا با كمتر از ظرفيت اصلي به فعاليت 
خود ادامه دادند، اما بررسي آمارها قبل و پس از تحريم ها، نشان دهنده 
افزايش صددرصدي توليد در برخي محصوالت و همچنين ارتقاي عمق 

ساخت داخل توليد در بسياري از محصوالت لوازم خانگي است. 

وضعيت بخ�ش پولي و مال�ي دول�ت دوازدهم 
در ماه ه�اي پاياني به ش�کلي بوده ك�ه به زعم 
كارشناس�ان اقتصادي يك بم�ب تورمي براي 
دولت سيزدهم به يادگار گذاش�ته است كه هر 
لحظه امکان دارد به تش�ديد ت�ورم و همچنين 
انتظ�ارات تورم�ي منفج�ر و نقدينگ�ي قاب�ل 
مالحظه اي از وارد بازار دارايي هاي مالي شود. در 
همين راستا روز گذشته رئيس كل بانك مركزي 
با اش�اره به اينکه دولت تکيه زي�ادي بر تأمين 
كس�ري بودجه ماه ه�اي ابتدايي س�ال از محل 
اخذ تنخواه و انتش�ار اوراق بده�ي و خلق پول 
پرقدرت داشته، امکان تشديد تورم وجود دارد. 
تبليغات ف��راوان دول��ت دوازدهم روي گش��ايش 
اقتص��ادي و رف��ع قريب الوقوع تحريم ه��ا يكي از 
كاركردهايش اين بود كه نقدينگي در بانك ها بماند 
و س��مت بازارهايي چون ارز و ط��ال نيايد. از طرف 
ديگر دولت كس��ري بودجه خود و شركت هايش را 
از سيس��تم بانكي دريافت كرد و امروز اخذ تنخواه 
55هزار ميلي��ارد توماني از مناب��ع پرقدرت پولي 
بانك مركزي و همچنين برداشت از حساب سپرده 
شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و احتمال اخذ 
منابع از بانك هاي سهام عدالتي براي پرداخت يارانه 
نقدي و معيشتي فضاي نگران كننده اي را در حوزه 
تشديد تورم و همچنين خروج نقدينگي از بانك ها 

به سمت بازار دارايي ها پديد آورده است. 
حجم نقدينگي به احتمال زياد در پايان شهريور ماه 
از 4 هزار هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد. اين در 
حالي است كه متغير مذكور در تيرماه سال گذشته 
كمتر از 2 هزار و800 هزار ميليارد تومان بود، اين 
سطح از رشد حجم نقدينگي براي اقتصادي كه اصاًل 
رشدی ندارد،  بس��يار نگران كننده است و برخي از 
كارشناس��ان معتقدند كه دولت س��يزدهم بايد به 
وضوح و ش��فاف و صادقانه وضعيت اقتصادي كه از 
دولت گذش��ته تحويل گرفته را براي مردم تشريح 
كند، به ويژه آنكه سياس��ت هاي پولي مالي دولت 
روحاني ب��ه مثابه بمب گذاري تورم��ي براي دولت 
سيزدهم است كه چاشني انفجار اين بمب رشد تورم 

و همچنين تشديد انتظارات تورمي است. 
رئي��س كل بانك مركزي روز گذش��ته در همايش 
بانكداري به تح��والت اقتصاد كالن اش��اره كرد و 
گفت: با وجود تمام چالش ها و مش��كالت موجود، 
رشد اقتصادي كشور )با نفت و بدون نفت( در سال 

13۹۹ به قيمت پاي��ه )به قيمت هاي ثابت س��ال 
13۹0( نس��بت به س��ال قبل به ترتيب 3/6 و 2/5 

درصد تحقق يافته اند. 
اكبر كميجاني اظهار داشت: با عرضه اوراق بدهي دولت 
در سال 13۹۹ و الزام بانك ها به نگهداري اين اوراق 
حداقل به ميزان 3 درصد سپرده هاي خود با برگزاري 
42 حراج در س��ال 13۹۹، حدود 126 هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي دولتي به بانك ها و ساير نهادهاي 
مالي واگذار شد. رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: 
در سال جاري در كنار توجه به روند تحوالت بودجه 
دولت، تسريع در فروش اوراق بدهي دولت و افزايش 
ميزان آن به عن��وان يك راه��كار غيرتورمي، تأمين 

كسري بودجه بسيار ضرورت دارد. 
كميجاني اضافه كرد: در غير اين صورت با توجه به 
محدود بودن فروش اوراق مالي اس��المي در سال 
جاري )فروش حدود 16/5 ه��زار ميليارد تومان از 
25 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي عرضه شده، طي 
13 حراج برگزار شده تا دوم شهريور امسال( و تكيه 
دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانك مركزي در 
قالب تنخواه گردان كه رشد باالي پايه پولي در چهار 
ماهه اخير را به دنبال داشته است، افزايش پولي در 
كنار افزايش انتظارات تورم��ي و آثار تورمي آن در 
سال 1400 بس��يار محتمل خواهد بود. وي با بيان 
اينكه اصالح رويكرد تأمين مالي كسري بودجه بايد 
مورد توجه قرار گيرد تا از اين طريق، انتظارات تورمي 
)حداقل در سطح كنوني( كنترل شود، تصريح كرد: 
از اين رو الزم است به  منظور بهبود تقاضا براي اوراق 
مالي اسالمي دولتي، به بحث جذابيت و سررسيد 

اوراق پرداخته شود. 
رئيس كل بانك مركزي اضافه ك��رد: تداوم فروش 
اوراق مالي دولت در شرايط فعلي در گرو تجديدنظر 
در ن��رخ بازده��ي اوراق و افزايش عرض��ه اوراق با 
تنوع بخشي به انواع سررس��يدها، به ويژه سررسيد 
كوتاه مدت )يك ساله( و حضور بازارگردان به منظور 

تضمين نقدشوندگي است. 
    رش�د 4۲ درصدي پايه پولي در يك سال 

منتهي به تير ماه
در شرايطي كه در تيرماه ۹۹ حجم نقدينگي بالغ بر 
2 هزار و 73۹ هزار ميليارد تومان و حجم پايه پولي 
363هزار ميليارد تومان بود، كميجاني تصريح كرد: 
بر اساس آخرين ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه 
پولي در 12 ماهه منتهي به پايان تيرماه 1400 به 

ترتيب به 3۹/4 درصد و 42/6 درصد رسيد كه اين 
رشد به دليل كاهش پايه پولي در پايان تيرماه 13۹۹ 
نس��بت به ماه قبل از آن 5/3 درصد كاهش داشته 
است. بدين ترتيب در پايان تيرماه سال جاري حجم 
نقدينگي بايد به 3 هزار و 834هزار ميليارد تومان 
و حجم پايه پولي نيز به 514ه��زار ميليارد تومان 

رسيده باشد. 
گفتني است، روند كنونی نش��ان مي دهد تا پايان 
شهريورماه س��ال جاري حجم نقدينگي از 4 هزار 
هزار ميليارد تومان عبور كند. كارشناسان اقتصادي 
پولي سازي تأمين كسري بودجه و همچنين كسري 
بانك ها در پرداخت سود به سپرده گذاران بانكي را 
از جمله داليل كاهش سريع ارزش پول ملي عنوان 
مي كنند. ب��ا توجه به اينكه سياس��ت هاي كاهش 
ارزش پول ملي در اقتصاد در جريان است بايد ديد 
كنترل نرخ ارز با چه هزينه اي انجام مي گيرد، زيرا 
اين نگراني وجود دارد با ارزپاشي هاي بيهوده صرفاً 
فرصتي ايجاد ش��ود تا عده اي فرصت طلب در كنار 
س��رمايه گذاري روي ارز، خروج سرمايه از كشور را 
انجام دهند. از سوي ديگر شواهد نشان مي دهد كه 
دولت دوازدهم در حوزه پول��ي در ماه هاي ابتدايي 
س��ال اقدام به بمب گ��ذاري تورمي كرده اس��ت و 
حجم نقدينگي به ش��كلي رش��د يافته كه آثار اين 
رشد به واسطه وعده هايي چون گشايش اقتصادي 
و رفع تحريم به واس��طه بانك كنترل ش��ده كه هر 
لحظه امكان دارد ب��ا تقويت انتظ��ارات تورمي در 
اقتصاد، بازارها با حجم قابل مالحظه اي از نقدينگي 

جهش يافته در دولت دوازدهم روبه رو شوند. 
    دليل رشد پايه پولی

 رئيس كل بانك مركزي دليل افزايش رش��د پايه 
پولي در تيرماه 1400 نسبت به پايان سال 13۹۹ 
را اس��تفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه 
و افزايش سقف مجاز اس��تفاده از آن از 3 درصد به 
4درصد بر اس��اس مصوبه 26 خرداد 1400 هيئت 
وزيران و همچنين پرداخت 33/4 هزار ميليارد ريال 
تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها )موضوع 
جزء )4( بند )الف( تبصره )14( قانون بودجه سال 
1400 كل كش��ور( به منظور پرداخت به ش��ركت 
مادرتخصص��ي بازرگاني دولتي اي��ران براي خريد 

تضميني گندم برشمرد. 
   بانك ها اغنيا  را بر فقرا ترجيح مي دهند 

به گزارش فارس، در سي و يكمين همايش بانكداري 

اسالمي كه ديروز برگزار شد، سيداحسان خاندوزي، 
وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: برنامه تحول 

در نظام بانكداري را در پنج محور دنبال مي كنيم. 
وي گفت: محور اول خلق پول در بانك ها و پشتيباني 
از توليد اس��ت كه از محورهاي اين همايش هم به 
شمار مي رود، به گونه اي كه بانك نهادي است كه ۹7 
درصد پول و نقدينگي كشور را منتشر مي كند و بايد 

بدانيم اين نقدينگي صرف چه مواردي مي شود. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين سؤال كه  آيا 
بانك ها با بدهكار كردن خود، پول خلق می كنند و 
مابه ازاي آن چه دارايي را به دست می آورند، گفت: 
براي ما مهم است كه بانك ها در تركيب ترازنامه خود 
چه چيزي را تغيير داده اند، آيا اعتبار جديد صرف 
تأمين مالي كارآفريني و توليد كاالي مورد تقاضاي 
مردم شده است يا صرف اقدامات غيرمولد مي شود. 
خاندوزي گفت: اگر پول انتش��ار يافته در خدمت 
توليد و س��رمايه گذاري باش��د، يعني بانك نقش 
سازندگي در اقتصاد داش��ته و اگر تسهيالت بانكي 
انحراف از توليد باشد، يعني نقش تخريب كنندگي 
در اقتصاد داشته است. در اقتصاد فقط كميت پول 
و نقدينگي مهم نيست، بلكه كيفيت آن هم داراي 

اهميت است. 
وي مح��ور دوم صحبت هاي خ��ود را درباره نقش 
حكمراني ش��ركتي در بانك ها عنوان كرد  و گفت: 
اگر بان��ك وارد تأمين مالي براي توليد ش��ود، چه 
وظايف��ي را در نظر مي گي��رد، برخ��ي از بانك ها 
منابع خود را صرف فروش��گاه هاي بزرگ مقياس 
ك��رده و هزاران ميلي��ارد نقدينگ��ي جديد ايجاد 
كرده اند و برخ��ي از بانك ها مناب��ع خود را صرف 
خريد واحدهاي مسكوني كرده اند يا صرف پرداخت 
كاركنان نهادي مي كنند كه سهامدار همان بانك 
هس��تند و برخي ديگر از بانك ها هم منابع خود را 
صرف ايجاد حباب در بازار ثانويه )بازار س��رمايه( 
مي كنند. بانك ديگر در نبود حكمراني ش��ركتي، 
پول خود را صرف پرداخت بهره به س��پرده هايي 
مي كند كه مابه ازاي آن در ترازنامه بانك در سمت 
راست وجود ندارد و واقعي نيست، بنابراين نقش 

مخرب در اقتصاد ايفا مي كنند. 
وي محور سوم را مدل كسب و كار بانك ها دانست و 
گفت: تأمين مالي و اعطاي تسهيالت به واحدهاي 
توليدي در مقايس��ه با واحده��اي غيرتوليدي به 
سختي انجام مي شود، آيا تأمين مالي زنجيره ارزش 
در بانك ها از طريق خط اعتب��اري يا از طريق اخذ 
وثيقه انجام مي ش��ود. براي بانك ها بس��يار راحت 
است كه با گرفتن وثيقه تسهيالت بدهند، اما بايد از 
كسب و كارها با در نظر گرفتن خط اعتبار حمايت 
كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: محور چهارم 
تفكيك نهادي و كاركردي در بانكداري است كه در 
الگوي موجود همه بانك ها تقريباً كاركرد مشابهي 
دارند و براي هر بانك كاركرد مشخص در نظر گرفته 

نشده است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي محور پنجم را فراگيري 
و شمول مالي در بانك ها اعالم كرد و گفت: در حال 
حاضر نظ��ام بانكي ما بر اس��اس وثيقه محور و گرو 
گرفتن يك عين معين تعريف شده است. بنابراين 
ثروتمندان را بر فقرا ترجيح مي دهد و منابع مالي را 
از كساني سلب مي كند كه بيشترين نياز را دارند. از 
اين رو وثايق آنها را گرو مي گيرد و اين كار به نابرابري 
و فقر و شكاف بين فقير و غني كمك مي كند و اغنيا 

را بر فقرا ترجيح مي دهد. 
خاندوزي گفت: بايد انتقال پارادايمي انجام دهيم و 
فراگيري و شمول بانكي را پيگيري كنيم، به گونه اي 
كه اين طرح در 70 كش��ور جهان اجرا و سند ملي 
شمول مالي پياده سازي ش��ده يا در مرحله تدوين 
قرار دارد. ما هم تالش مي كني��م مقدمات تدوين 
سند ملي فراگيري مالي در بانك ها را تهيه و در قالب 
يك بسته سياستي به هيئت وزيران ارائه كنيم و آن 

را دنبال خواهيم كرد.

هر ساله دولت به خيال حمايت از كشاورزان 
با دخالت در بازار مق�داري از محصوالت را 
خري�داري و انبار مي كند، ام�ا چون معموالً 
برنامه اي براي بازار مص�رف آن ندارد بعد از 
مدتي در انبارها فاس�د ش�ده و دور ريخته 

مي شود. 
مقداد تكلوزاده، دبير انجمن ملی خرمای ايران، 
در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت توليد و بازار 

خرما  اظهار ك��رد: پيش بيني مي ش��ود ميزان 
توليد خرما در سال جاري با كمي كاهش نسبت 
به س��ال هاي گذش��ته به حدود يك ميليون و 

200 هزار تن برسد. 
وي درباره قيمت و بازار خرما ني��ز اظهار كرد: 
قيمت خريد خرما از كشاورزان نسبت به سال 
گذش��ته 10 تا 15 درصد افزايش داش��ته، اما 
اين افزايش قيمت خريد هزينه توليد با رش��د 

بسيار باال را پوشش نمي دهد. تكلوزاده قيمت 
خريد هر كيلوگرم خرماي پر مصرف مضافتي 
از كش��اورزان را 20 تا 30 هزار تومان و قيمت 
خريد هر كيلوگرم خرماي كلوت��ه را 15 تا 25 

هزار تومان اعالم كرد. 
وي تصريح كرد: هر ساله دولت به خيال حمايت 
از كش��اورزان با دخال��ت در بازار مق��داري از 
محصوالت را خريداري و انبار مي كند، اما چون 

معموالً برنامه اي براي بازار مص��رف آن ندارد، 
بعد از مدتي در انبارها فاسد شده و دور ريخته 

مي شود. 
بهتر اس��ت دولت به جاي خري��د حمايتي، از 
توسعه بازار محصوالت حمايت كند. با توسعه 
ب��ازار به وي��ژه ب��ازار خارجي نه تنه��ا مي توان 
محصول را با قيمت مناس��ب از كشاورز خريد، 

بلكه می توان براي كشور نيز ارزآوري كرد.

تكرار هر ساله فساد خرما در انبارهاي دولتي
  کشاورزی

آم�ار رس�مي از افزاي�ش ضري�ب جين�ي بيانگ�ر افزاي�ش 
فاصل�ه طبقاط�ي ب�ه س�مت طبق�ه ثروتمن�د اس�ت. در 
س�ال ١٣٩٩ در مناط�ق ش�هري كمتري�ن ضري�ب جين�ي 
مربوط به اس�تان اردبي�ل ۰/۲57٩ و بيش�ترين در اس�تان 
مي  ش�ود.  مش�اهده  بلوچس�تان۰/457۰  و  سيس�تان 
به گزارش ايسنا، ضريب جيني، شاخص توزيع ثروت در يك كشور 
است كه بين صفر تا يك تعريف ش��ده و هر چقدر اين شاخص به 
سمت يك حركت كند نشان دهنده افزايش نابرابري و ايجاد بيشتر 

فاصله طبقاتي بين طبقه كم درآمد و پردرآمد است. 
طبق تازه ترين گزارش مركز آمار ايران، در س��ال 13۹۹ ضريب 
جيني خانوارهاي كل كشور 0/4006 است كه در مقايسه با سال 

قبل 0/0014 افزايش نشان مي دهد. 
همچنين ضريب جيني خانوارهاي ش��هري و روستايي به ترتيب 
0/3835 و 0/35۹0 اس��ت كه نس��بت به س��ال قبل به ترتيب 

0/0008 و 0/0051 افزايش دارد. بر اس��اس اين گزارش در سال 
13۹۹ كل كشور، سهم 20 درصد كم درآمدترين و پردرآمدترين 

جمعيت به ترتيب 0/0583 و 0/4744 درصد است. 
نس��بت 10، 24 درص��د پردرآمدتري��ن ب��ه 10، 24 درص��د 
كم درآمدترين جمعيت به ترتيب 13/۹6، 8/13 و 4/32 اس��ت. 
شاخص پالما به 1/۹6 و ش��اخص تيل به 0/2721 رسيده است. 

همچنين شاخص اتكينسون 0/237۹ است. 
س��ال 13۹۹ در مناطق شهري س��هم 20 درصد كم درآمدترين 
و پردرآمدترين جمعيت به ترتي��ب 0/063۹  و 0/4624 درصد 

است. 
نس��بت 10، 24 درص��د پردرآمدتري��ن ب��ه 10، 24 درص��د 
كم درآمدترين جمعيت به ترتيب 12/02، 7/24 و 3/۹۹ اس��ت.  
ش��اخص پالما 1/78 و ش��اخص تيل 0/24۹2 اس��ت. همچنين 

شاخص اتكينسون   0/2175  است. 

در س��ال 13۹۹ در مناط��ق روس��تايي ني��ز س��هم 20درص��د 
كم درآمدتري��ن و پردرآمدترين جمعيت به ترتي��ب 0/0683  و 

0/4406 درصد است. 
نس��بت 10، 24 درص��د پردرآمدتري��ن ب��ه 10، 24 درص��د 
كم درآمدترين جمعيت در مناطق روس��تايي به ترتيب 10/54، 

6/45 و 3/63 است. 
شاخص پالما 1/56 و ش��اخص تيل در 0/2161 است. همچنين 

شاخص اتكينسون 0/1۹30 است. 
در سال 13۹۹ در مناطق شهري كمترين ضريب جيني مربوط به 
استان اردبيل 0/257۹ و بيشترين در استان سيستان و بلوچستان 

0/4570 مشاهده مي  شود. 
در اين سال در مناطق روس��تايي كمترين ضريب جيني مربوط 
به استان خوزس��تان 0/240۹ و بيشترين در استان چهارمحال و 

بختياري 0/3621  مشاهده مي شود.

مركز آمار: فاصله طبقاتي زياد شد

 پاسخ خطرناك صنعت نفت و گاز 
به تغيير آب و هوا

همه چیز فداي تولید نفت
هيچ ك�س از پيامده�اي تغيي�ر آب و ه�وا و گ�رم ش�دن 
ك�ره زمي�ن در ام�ان نيس�ت. افزاي�ش س�طح درياه�ا، 
ثب�ت رك�ورد گرماي�ش زمي�ن، فجاي�ع بي س�ابقه آب و 
هواي�ي و ش�رايط ناپاي�دار زيس�ت محيطي باع�ث افزايش 
هزينه ه�اي تولي�د ب�راي ش�ركت هاي نفت�ي شده اس�ت. 
صنعت نفت همه ساله براي انكار فاجعه تغيير اقليم و البي با مقامات 
دولتي، دهها ميليون دالر هزينه مي كند. مثاًل بايدن هفته گذشته 
اعالم كرد ف��روش مجوزهاي جديد اجازه زمين ه��اي فدرال براي 
حفاري نفت و گاز را پس از ماه ها توقف از سر خواهد گرفت. بايدن در 
ابتداي رياست جمهوري اش با صدور دستوري با اعالم ريسك باالي 
حفاري در زمين هاي فدرال هر گون��ه صدور مجوز جديد را ممنوع 
كرده بود. البي با مقامات دولتي مهم ترين دليل تغيير موضع گيري 

بايدن اعالم شده است، 
اما با شكايت حقوقي تعدادي از شركت هاي نفتي، دولت بايدن در 
تصميم پيشين خود تجديد نظر كرده است. اين شركت ها عالوه بر 
تالش براي متوقف كردن لوايح زيست محيطي، با اقدامات مختلف 

تأثير زيست محيطي اقدامات خود را انكار مي كنند. 
البي گران تالش مي كنند تا در روند توسعه اقتصاد پاك مانع ايجاد 
نمايند. ش��ركت هاي نفتي نيز همچنان از روش هاي پرهزينه براي 
تداوم حفاري با وجود پيامدهاي ناگوار آن بهره مي برند. دولت اياالت 
متحده با پول ماليات دهندگان امريكايي نسبت به ساخت ديوارهاي 
ساحلي براي عدم ورود آب به پااليش��گاه ها و سرازير شدن نفت به 

خليج اقدام كرده است. 
همچنين در پاره اي از مناطق قطبي براي يخ زدن آب هاي پيرامون 
تأسيسات از چيلرهاي غول پيكر استفاده مي شود. به نظر مي رسد 
اكثر دولت ها تمايلي به حذف ريش��ه هاي بح��ران ندارند. صنعت 
نفت بارها متعهد ش��ده ك��ه از روش هاي پاك تر ب��راي حفاري در 
مناطق قطبي اس��تفاده كند. نكته قابل توجه اين است كه سرعت 
گرم شدن اين مناطق حساس نسبت به ساير مناطق دنيا سه برابر 

بيشتر است. 
آب شدن يخ هاي مناطق قطبي به معضلي بزرگ براي شركت هاي 
نفتي منجر شده است؛ چراكه بسياري از جاده هاي دسترسي غيرقابل 
استفاده شده است. تاكنون در چند منطقه قطبي مجوزهاي اكتشاف 
و توليد به دليل آب ش��دن يخ ها و تغيير در شرايط جغرافيايي آنها 

لغو شده است. 
شرايط كنوني براي خط لوله هاي ساخته شده در مناطق قطبي نيز 
از ريسك زيادي برخوردار اس��ت. كوه هاي يخ عظيم سرگردان در 
اين مناطق بر ريس��ك و هزينه عمليات اكتشاف و توليد تأثيرگذار 

بوده است. 
باال آمدن آب دريا به افزايش طوفان هاي مرگبار در مناطق مختلف 
دنيا منجر شده است. مردم س��اكن س��واحل اقيانوس ها با چالش 
بي سابقه اي روبه رو ش��ده اند. پااليش��گاه هاي خليج مكزيك نيز با 
ريس��ك بااليي روبه رو هس��تند. تغيير آب و هوا بر همه بخش هاي 

زنجيره ارزش صنعت نفت تأثير مي گذارد. 
اكثر اقدامات انجام شده نظير ساخت ديوار ساحلي در خليج مكزيك 
توسط بودجه دولتي انجام شده است، اما اين اقدام فقط در كوتاه مدت 
مي تواند اثربخش باش��د. همچنين مردم محلي با مشكالت زيادي 
روبه رو شده اند. ديوارهاي دريايي، فرسايش را تسريع كرده و موانع 
طبيعي همانند مرجان ها را از بين مي برد و به محيط هايي كه براي 
محافظت از آنها طراحي شده، آسيب مي رس��اند. موج هايي كه به 
داخل سازه ها برخورد مي كنند، با بازگشت مجدد به اقيانوس، انرژي 
بيشتري به دست مي آورند كه منجر به از دست رفتن زمين بيشتر 

و با سرعت بيشتر مي شود. 
فرسايش ساحلي )كه خود تأثير تغييرات آب و هوايي است( در حال 
حاضر يك مش��كل بزرگ در تگزاس است، جايي كه برخي مناطق 
ساالنه 18 فوت از خط س��احلي خود را از دس��ت مي دهند. ايجاد 
ديوارهاي دريايي براي محافظت از آالينده ها در برابر اثرات انتشار 
آنها، نه تنها مش��كل را بدتر مي كند، بلكه به دف��اع طبيعي مناطق 
اطراف در برابر همين تأثيرات آسيب مي رساند و در بسياري از موارد، 

با هزينه ماليات دهندگان انجام شده است. 
از بودجه 12 ميليارد دالري ساخت اين ديوار تنها 2/8 ميليارد دالر 
توسط پااليشگاه هاي نفت تگزاس تأمين شده است. شرايط كنوني 
آسيب زيادي به كسب و كارهاي محلي زده و هزاران نفر اين مناطق 

را ترك كرده اند. 
تغييرات آب و هوايي چشم اندازها و جوامع محلي بسياري از مناطق 
دنيا را با آسيب روبه رو كرده اس��ت  يا وجود خشكسالي در امريكاي 
شمالي، عمليات شكس��ت هيدروليك كه به مقدار زيادي آب نياز 
دارد، همچنان در حال توسعه اس��ت. مردم محلي و كشاورزان در 

مورد آلوده شدن آب هاي زيرزميني نگران هستند. 
با افزاي��ش هزينه ه��اي اقتص��ادي، زيس��ت محيطي و انس��اني 
حفاري هاي نفت و گاز، اياالت متحده بايد ب��ا اميدواري كاذب به 
زنده ماندن صنعت س��وخت هاي فس��يلي مقابله كند. دالرهاي 
ماليات دهندگان بايد از كارگران و جوام��ع در جهت گذار به يك 
اقتصاد پ��اك حمايت كند، نه اينكه به قمار مديران ش��ركت هاي 
نفتي در مورد آينده طالي سياه، يارانه بدهد. به منظور دستيابي 
به اهداف آب و هوايي بلندپروازانه و ض��روري اقليمي، جو بايدن، 
رئيس جمهور اياالت متحده بايد يارانه س��وخت فسيلي را متوقف 
كند و پروژه هاي حفاري جديد را كنار بگذارد. همچنين اقدامات 
پيش��گيرانه آب و هواي��ي و حفاظتي م��ورد نياز را ب��راي جبران 

خسارت هاي پيشين انجام دهد. 
   فرصت اندك براي جبران خسارت ها

ش��ركت هاي نفت و گاز به خوبي از پيامدهاي ناگوار تغييرات آب و 
هوايي آگاه هس��تند. آنها از راهكارهاي كوته بينانه و خودتخريبي 
براي حضور در بازار اس��تفاده مي كنند كه بايد آنها را كنار بگذارند. 
در ارزيابي پروژه هاي آينده مانند نظير حفاري در زمين هاي ايالتي، 
دولت فدرال بايد از بهترين يافته هاي علمي براي مقابله با واقعيت 

تغيير آب و هوا استفاده كند. 
جوامع محلي نبايد هزينه ها و خطرات فعاليت هاي شركت هاي نفتي 
را متحمل ش��وند. در حال حاضر فرصتي وجود دارد كه يارانه هاي 
صنعت نفت را متوقف كرده و در عوض منابع خود را در يك انتقال 
اقتصادي عادالنه و كاهش شديد انتشار كربن سرمايه گذاري كنيد. 
دولت ها بايد به خوبي از اين فرصت استفاده كنند، هرچند امروز هم 

براي جبران شايد كمي دير شده باشد.
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