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معاون آب و آبفای وزیر نیرو:
 نیازمند تغییر حکمرانی 

در بخش آب هستیم
ایسنا-معاون آب 
و آبفای وزیر نیرو با بیان 
اینکــه نیازمنــد تغییر 
حکمرانی در بخش آب 
هستیم، گفت: حکمرانی 
خوب آب با توجه به چهار وجه محیط، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی امکان پذیر است. قاسم تقی زاده 
خامسی با تاکید بر ضرورت یک مدیریت قدرتمند در 
حوزه آب کشور گفت: با توجه به اینکه ایران در یک 
منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و ۸۵ درصد 
مساحت کشــور در منطقه خشک و نیمه خشک 
اســت و از طرفی قرار گرفتن ۴۵ درصد جمعیت 
کشور در مناطقی که بیش از ۲۰ درصد از منابع آبی 
را دارند و نیز پدیده تغییر اقلیم که چند سال اخیر 
شاهد آن بوده ایم، نیازمند یک مدیریت و ساز و کار 

قوی به ویژه در حوزه آب کشور هستیم.
    

تحریم ها و FATF جدا از هم نیستند
ایلنا-معاون ارزی 
پیشــین بانک مرکزی 
گفت: در نهادهایی مانند 
بانــک جهانی و ســایر 
بانک ها کــه اعضای آن 
هستیم، امکان استفاده از تسهیالت و مزایا نزدیک 
به صفر است، چنانکه اخیرا شاهد آن بودیم صندوق 
بین المللی برای کمک ۵ میلیارد دالری به ایران در 
شرایط کرونا اعالم آمادگی کرد اما امریکا اجازه نداد 
و جلوی آن را گرفت. احمد عزیزی درباره عضویت 
ایران در بانک ها و نهادهای بین المللی افزود: ایران 
در حال حاضر عضو بانک توســعه آسیایی، عضو 
بانک توسعه اسالمی، عضو بانک توسعه و ترمیم بین 
المللی یا بانک جهانی است که  از اعضای اولیه بانک 
جهانی هم محسوب می شود اما در شرایط کشورمان 
یا نتوانستیم از تسهیالت این بانک ها استفاده کنیم 

یا استفاده بسیار محدودی داشتیم.
    

تولید به طور متوسط ۷۳ درصد 
گران شد

مرکز آمار ایران- 
در بهــار امســال تولید 
کننــدگان بابــت ارائه 
محصول و خدماتشان به 
طور میانگین ۷۳ درصد 
افزایش قیمت داده اند. مرکز آمار ایران گزارشی از 
وضعیت  تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل 
کشور در بهار امسال منتشر کرد. بر اساس این گزارش 
تورم نقطه به نقطه تولید کننده )تغییر شــاخص 
نسبت به فصل مشابه سال قبل(  در بهار ١۴۰۰ به ۷۳ 
درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل )٦۷.۵( ۵.۵  
درصد افزایش داشته است.  بر این اساس، میانگین 
قیمت دریافتی توســط تولیدکننــدگان به ازای 
تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل 
بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال ۷۳ درصد 

افزایش دارد.
    

نرخ پروازهای اربعین مصوب نشد 
فارس- سخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری گفت: هنوز 
هیچ نرخــی برای بلیت 
پر وازهای اربعین تعیین 
نشده است و اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها 
فقط گمانه زنی اســت. محمدحســن ذیبخش، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، بعدازظهر 
امروز در صفحه شــخصی خود نوشت که باوجود 
پیگیری های صورت گرفته، هنوز نرخ مصوب بلیت 
پروازهای اربعین به کشور مشخص نشده است. به 
گفته ذیبخش، اخبار منتشر شده در بعضی رسانه ها 
گمانه زنی بوده و موثق نیست؛ امیدواریم با همراهی 
شرکت های هواپیمایی رضایت حداکثری زائران 

کربالی معلی حاصل شود.
    

سامانه جدید ثبت نام افراد فاقد 
مسکن به زودی اعالم می شود

تسنیم - رئیس کمیسیون عمران مجلس 
گفت: به زودی برای افرادی کــه در دهک های 
پایین جامعه قرار دارند سامانه ای برای ثبت نام 
مسکن ایجاد و به مردم اطالع رسانی خواهد شد. 
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به حضور وزیر 
راه و شهرسازی در نشســت کمیسیون عمران 
گفت: با توجه به قانون تولید مسکن در کشور که 
سالی یک میلیون واحد مسکونی برای افراد فاقد 
مسکن ساخته می شود و وزارت راه و شهرسازی 

در خط مقدم این موضوع قرار گرفته است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی 

 تورم مواد غذایی سه رقمی شده است 
و حاال فعاالن این بازار از سقوط عجیب 
ســرانه مصرف خوراکی ها می گویند. 
این ماجرا اما تنها بخشی از فشار تورمی 
عجیبی است که طی این سال ها متوجه 
اقتصاد ایران شــده اســت. در چنین 
شرایطی خبرهای رســیده نشان ازآن 
دارد که تغییر ساختار پرداخت یارانه از 
یک سو و تغییر رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از سوی دیگر پیگیری می شود.  
در عین حال برخــی تالش ها بر خروج 
دولت از حوزه قیمت گذاری در باالترین 
فشــار تورمی حکایت دارد که این سه 
اتفاق در کنار هــم می تواند حکایت از 
دوره تورمی سختی داشته باشد که جز 
با اجرای سیاست حمایتی هدفمند گذر 

از آن ممکن نیست.
هفتمین تولیدکننــده بزرگ مرغ 

جهان تبدیل بــه واردکننده شــد... 
صف هــای طوالنی روغن و گوشــت 
منجمد... سهمیهبندی شکر و کره و ... 
اینها تعــدادی از تیترهای خبری بازار 
مواد غذایی در ایران اســت. بازاری که 
آن چنان کالف سردرگمی شده است 
که ماحصل آن سقوط هشدارآمیز سرانه 
مصرف مواد غذایی در ایران و آب رفتن 

سفره های مردم است. 
اجرای طرح هــای عجیب و غریب 
مانند ایجاد قرارگاه مرغ هم نتوانســته 
اســت باری از دوش این بــازار بردارد. 
حاال زمزمه آزادسازی قیمت ها با هدف 
کاهش هزینه ها به گوش می رسد . به این 
ترتیب هم یارانه پنهان پرداخت شده و 
هم تورم مواد غذایی و کاالهی اساسی 
رخ داده  در نهایت هم ســفره آب رفته 
است و در عمل، با آزادسازی قیمت ها و 
خروج دولت از این بازار، بار دیگر وضعیت 

پیچیده تر از گذشته خواهد شد.

 افزایش ۱۲۰ درصدی 
قیمت لبنیات!

حاال درست در شرایطی که پیش 
از این افزایش قیمــت مرغ و تخم مرغ 
خبرساز شــده و بهای برنج به مرز ۵۰ 
هزار تومان رسیده است، خبرها حاکی 
از آن اســت که رونــد افزایش قیمت 
لبنیات در یکســال اخیــر به صورتی 
بوده است که ٦ قلم از این گروه نسبت 
به سال گذشــته بیش از ۵۰ درصد و 
حتی تا ١۲۰ درصد گران شــده است. 
بررســی قیمت محصوالت لبنی در 
گزارش مرکز آمار ایران از قیمت اقالم 
خوراکــی در مردادماه حاکــی از آن 
اســت که افزایش قیمت این کاال زیر 
۵۰ درصد نبوده اســت. بر اساس این 
گزارش شیر پاستوریزه ظرف یکسال 
٦۸.۸ درصد گران شــده است و بهای 
یک قالب کره صد گرمی کره نســبت 
به مرداد سال گذشــته ١۲١.۵ درصد 

افزایش داشته است.  همچنین قیمت 
خامه پاستوریزه نسبت به سال گذشته 
۸٦.۳ گران شده اســت و هرکیلوگرم 
ماست نســبت به مرداد ســال قبل با 
افزایش قیمت ۵۳.۷ درصد و دوغ با ۵۹ 
درصد افزایش قیمت مواجه شده است. 
همچنین پنیر نسبت به پارسال ١.۵۳ 

گران شده است.
سقوط سرانه مصرف مواد غذایی

این در حالی اســت که بهای سایر 
اقالم مانند برنج هم به مــرز ۵۰ هزار 
تومان رسیده است و تشکل های مرغ 
و گوشت بارها نسبت به کمبود نهاده و 
جهش قیمت گوشت و مرغدر زمستان 

امسال هشدار داده اند.
افزایش قابل توجــه قیمت اقالم 
غذایی در شرایطی است که علی احسان 
ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های 
لبنی، به باشگاه خبرنگاران گفته است 
که هم اکنون متوســط سرانه مصرف 
لبنیات در کشور ما ۵۰ تا ٦۰ کیلو است 
که متاسفانه نسبت به سال های اخیر 

کاهش داشته است.
او بــا انتقــاد از فاصله چشــمگیر 
متوسط ســرانه مصرف لبنیات با دنیا 
گفت: هم اکنون متوسط سرانه مصرف 
لبنیات در دنیا ١۸۰ کیلو و در کشور ما 
۵۰ تا ٦۰ کیلو بوده که متاسفانه نسبت 

به سال های اخیر کاهش داشته است.
بررســی ها نشــان می دهد سرانه 
مصرف لبنیــات در ســال ۸۹ ١١۰ 
کیلوگرم بوده اســت و جالب است که 
بدانید این سرانه مصرف لبنیات دقیقا 
زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها اجرا 
شد، شروع به ســقوط کرد. بر اساس 
این طرح دولت یارانه شــیر را حذف 
کرده و آن را به صورت نقدی به خانوار 

پرداخت کرد.
عالوه بر این بررسی های اتاق تهران 
نشان می دهد که در ١۰ سال گذشته 

ســرانه مصرف ماهی و گوشت قرمز 
نصف شده و سرانه مصرف برنج حدود 
۳٦ درصــد و مرغ حــدود ۳۳ درصد 

کاهش داشته است.
 کاهش ۳۵ درصدی 

خرید مواد غذایی
در همین زمینه قاسمعلی حسنی، 
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
می گوید کرونا و گرانــی، تقاضا برای 
خرید مواد غذایــی را ۳۰ تا ۳۵ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داده است.
او در پاســخ به اینکــه در پنج ماه 
گذشــته اقالم اساسی ســبد غذایی 
خانوار با چند درصــد افزایش قیمت 
مواجه شده اســت، گفته است: برنج 
ایرانی از ابتدای سال حدود ۳۸ درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. یعنی 
برنجی که در فروردیــن ماه کیلویی 
۳١ هزار تومان بــود در حال حاضر به 

کیلویی ۴۳ هزار تومان رسیده است.
او همچنین ادامه داد: روغن نیز در 
خردادماه ۳۵ درصد گرانتر شد که البته 
همین افزایــش ۳۵ درصدی کاهش 
تقاضا  را در پی داشت. زیرا وقتی کاالیی 
با افزایش قیمت همراه شود اثر خود را 
در سبد غذایی خانوار به صورت شفاف 

نمایان می کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
اضافه کرد: شــکر نیز از ابتدای ســال 
افزایش قیمــت ۹۰ درصدی را تجربه 
کرده است و قیمت مصوب آن از ٦٦۵۰ 
تومان برای صنف و صنعت به ١١ هزار 
و ۵۰۰ تومان  و برای مصرف کننده از 
۸۷۰۰ تومان به ١۵ هزار تومان رسیده 
است. اگر چه در بازار همین نرخ های 
مصوب هم رعایت نمی شود و معموال 
شکر صنف و صنعت ١۰۰۰ تا ١۵۰۰ 
تومــان باالتر از نرخ مصــوب خرید و 

فروش می شود.

حسنی گفت:حبوبات نیز  از ابتدای 
ســال به دلیل خشکســالی و کاهش 
تولید ١۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت 

داشته است.
حســنی در پایــان گفــت: کرونا 
و برگزار نشــدن مراســم های عزا و 
عروسی، گرانی و کاهش قدرت خرید 
مردم باعث شده که تقاضای خرید مواد 
غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش یابد.
آشــفتگی بازار مــواد غذایی در 
شــرایطی رخ می دهد کــه دولت در 
غالب این بازارها به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم نرخ گذاری می کند و برای 
تامین مواد اولیه برخی خوراکی ها مانند 
گوشت و مرغ بازارهای دولتی راه اندازی 
کرده اســت اما به نظر می رسد برای 
حمایت از طبقات متوسط و کم درآمد 
ضرورت دارد نظارت بیشتری در توزیع 
یاارنه ها در دستور کار باشد چرا که قطع 
حمایت ها و بسنده کردن به پرداخت 
نقدی می تواند در عمــل موج عظیم 
نقدینگی در کنار رشــد تورم و فشار 
تورمی بیشتر بر اقشــار کم درآمد را به 

همراه بیاورد.

فشار تورمی بیداد می کند

سقوط هشدارآمیز سرانه مصرف مواد غذایی در ایران
بررسی ها نشان می دهد 
سرانه مصرف لبنیات در 

سال ۸۹ ۱۱۰ کیلوگرم بوده 
است و جالب است بدانید 
این سرانه مصرف لبنیات 

دقیقا زمانی که طرح 
هدفمندی یارانه ها اجرا 

شد، شروع به سقوط کرد. بر 
اساس این طرح دولت یارانه 

شیر را حذف کرده و آن را 
به صورت نقدی به خانوار 

پرداخت کرد

رئیس شــورای تامین دام کشور معتقد است؛ تصمیمات 
غیرکارشناسی در وزارت جهاد کشاورزی و سایر مجموعه های 
مرتبط با تولید دام، تاثیر ۵۰ تا ٦۰ درصدی در باال رفتن قیمت 

گوشت داشته است.
منصور  پوریان در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به شــرایط بد 

اقتصادی دامداران گفت: چند دلیل بر ایجاد شرایط بد اقتصادی 
دامداران موثر بوده که از جمله آن ها خشکسالی و گرانی نهاده 
خوراک دام است.  وی ادامه داد: خشک شدن مراتع و نبود علف 
برای تعلیف دام ها در پی خشکسالی از یک سو و کمبود و گرانی 
نهاده خوراک دامی از ســوی دیگر موجب شده به شکل کم 
سابقه ای شاهد شرایط بد اقتصادی در بخش پرواربندی کشور 
باشیم.  به گفته وی؛ اما شــاید مهم ترین دلیل ایجاد شرایط 
کنونی برای صنعت دامپروری کشــور وعده های عمل نشده 

مسئوالن باشد. 
پوریان تصریح کرد: بیش از ٦ میلیون دام ســبک مازاد در 

کشور وجود دارد، اما شــاهد گرانی گوشت قرمز برای مصرف 
کننده هستیم و دامداران نیز توان ادامه کار ندارد. رئیس شورای 
تامین دام کشور معتقد است؛ تصمیمات غیرکارشناسی در 
وزارت جهاد کشاورزی و سایر مجموعه های مرتبط با تولید دام، 
تاثیر ۵۰ تا ٦۰ درصدی در باال رفتن قیمت گوشت داشته است. 
پوریان افزود: همچنین این تصمیمات در کاهش راندمان 
تولید و بی ثباتی در آن موثر بوده است.  وی با توجه به شرایط 
کنونی صنعت دامپروری کشور پیش بینی کرد توان تولید در 

پاییز به کمترین میزان کاهش یابد.
پوریان یادآور شد: در رکود بازار مصرف و افزایش هزینه ها، 

تولید دام فصل های بهار و تابستان در واحدهای دامداری مانده 
است. وی با تاکید بر اینکه این دام ها کیفیت خود را نیز از دست 
داده اند، افزود: بیشتر این دام ها اضافه وزن دارند و حجم زیادی 

چربی در آن ها انباشت شده است.
رئیس شورای تامین دام کشور خواستار اجرای برنامه های 
حمایتی وعده داده شده از سوی مسئوالن قبل از افت شدید 
تولید گوشت قرمز شــد. پوریان از جمله این وعده های عمل 
نشده را خرید حمایتی، پرداخت تسهیالت کم بهره برای تامین 
نقدینگی، تامین کافی نهاده های خوراک دام با قیمت مصوب 

دولتی و باز شدن راه صادرات برشمرد.

رئیس شورای تامین دام کشور معتقد است:

تاثیر۵۰ تا ۶۰ درصدی تصمیمات وزارت کشاورزی در افزایش قیمت گوشت

خبر

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از عزم 
دولت برای تقویت تعاونی های سهامی عدالت 
و واگذاری سهام به جاماندگان خبر داد و گفت: 
دولت ســیزدهم ســکوی پرتاب بخش تعاون 

خواهد بود.
به گزارش خبرآنالین، حجت اهلل عبدالملکی 
در مراسم افتتاح و تجلیل از تعاونی های برتر در 
مجموعه تالش، تعاون و فعالیتهای تعاونی را از 
جمله نمادهای درون زا بودن اقتصاد عنوان کرد 
و با  بیان اینکه باید دو مولفه دانش بنیان و برونگرا 
بودن را احیــا کنیم، گفت: در حــوزه نوآوری و 
فعالیت های دانش بنیان اقدامات خوبی در حوزه 
تعاون شروع شده است؛ تعاونی های سنتی هم 
برکاتی دارند اما اگر عنصر نوآوری و دانش اضافه 
شــود بهره وری را به صورت تصاعدی در تعاون 

باال می برد.
وی افزود: صــادرات یکــی از نمادهای بارز 
برونگرایی است و تعاونی های ما در حوزه تولیدی 
خدماتــی و رفاهی نقش قابــل مالحظه ای در 
صادرات دارنــد لذا اعتقاد من بر این اســت که  
فعالیت های اقتصادی در بخشهای تولید و توزیع 

باید تعاون باشد و محور کار را تعاون قرار بدهیم 
و اگر تعاون نشد به بخش خصوصی و بعد بخش 

دولتی روی بیاوریم.
وزیرتعــاون تاکید کرد: اگر ایــن رویکرد را 
داشته باشیم اهداف باالدستی مثل تحقق  سهم 
۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی که سال ها عقب 
مانده و چشم اندازی برای تحقق آن نمی بینیم، 

محقق می شود.
به گفتــه عبدالملکــی در صورتــی که در 
بخش های مدیریت کشــور تعــاون به معنای 
واقعی دیده شود دیگر فقط بانک توسعه تعاون 
اولویت تسهیالت دهی اش تعاونی ها نخواهد بود 
بلکه همه بانک های کشور اولویتشان تعاونی ها 
می شــود. وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
بیان اینکــه در دولت ســیزدهم رویکردهای 
جدیدی در بخش تعاون رقم خواهیم زد، گفت: 
محور اقدامات اساسی همچون مقررات زدایی 
و شاخص فضای کســب و کار تعاونی و تقویت 
فعالیتهای دانش بنیان در حوزه تعاون را دنبال 
و مقرراتــی که مانع شــکل گیــری تعاونی ها 
می شــود شناســایی و حذف خواهیم کرد تا 

 تســهیلگری در بخش تعــاون اتفــاق بیفتد. 
وی گفت: در دولت ســیزدهم بنا داریم سکویی 
برای پرتاب بخــش تعاون درنظــر بگیریم و از 
فرصت ها و ظرفیت های تعاون اســتفاده کنیم، 
این که سهم تعاون در اقتصاد زیر ۳.۵ درصد است 

یعنی که از این فرصت استفاده نکردیم.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تصریح 
کرد: برنامه های زیادی در حوزه تعاون در بحث 
اشتغال  و رفاه اجتماعی داریم و امیدوارم در دولت 
سیزدهم که دولت مردمی است از ظرفیت های 

بخش تعاون به نفع شایسته استفاده کنیم.
عبدالملکی نیز از تدوین طرحی با همکاری 
وزارت راه و شهرســازی ددر حوزه تعاونی های 
مسکن خبر داد و گفت این طرح عالوه بر اینکه به 
تقویت تعاونی های مسکن و اشتغال زایی در این 
بخش کمک می کند موجب خانه دار شدن اقشار 

کم درآمد خصوصاً کارگران می شود.
وی در پاسخ به ســوالی درباره تعاونی های 
ســهام عدالت و جاماندگان گفــت: رویکرد ما 
تقویت تعاونی های سهامی عدالت است و دولت 
این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی به 

جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود و 
با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر 
سال این واگذاری انجام شود. اصل کار مورد تایید 
دولت قرار گرفته و امیدواریم تعاونی های سهام 
عدالت احیا شــوند و ظرفیت آنها مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی همچنین گفت: در بحــث تعاونی های 
ســهام عام نیز انتظار داریم با قوانین مشخصی 
که در سند توســعه تعاون آمده از بازار سرمایه 
هم کمــک بگیریــم و مشــوق های دولتی و 
تسهیلگری های حوزه اقتصاد را با اولویت بخش 

تعاون صورت دهیم.
وزیر کار به جزییات تشــکیل اولین جلسه 
ستاد فرماندهی اشتغال کشور نیز اشاره کرد و 

گفت:محور این جلسه که با حضور همه نهادهای 
عمومی دولتی و انقالبی برگزار شــد، بیشــتر 
برنامه ریزی میانمدت برای سال ١۴۰١ و تحقق 
یک میلیون فرصت شغلی بود که دولت وعده آن 

را داده است.
وی با بیان اینکه به دنبال منســجم کردن 
برنامه اشتغال کشور هســتیم، گفت : در حال 
حاضر به طور پراکنده برخــی از نهادها در حال 
فعالیت هســتند و ما در صدد هستیم در قالب 
سامانه جامعی که در وزارت کار شکل می گیرد 
همه این فعالیتها را منســجم کنیم و در آینده 
نزدیک آمار برنامه اشتغال کشور در سال ١۴۰۰ 
را در قالبی متفاوت نسبت به سال های قبل ارائه 

خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی:

جاماندگان سهام عدالت به زودی سهام می گیرند


