
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بر اساس همانگی های به عمل آمده برای توزیع بهتر میوه های تنظیم بازار 
شب عید در برخی پایگاه های بسیج مساجد نیز توزیع می شود. به گزارش تسنیم محمدعلی طهماسبی مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران اظهار داشت: مقرر شد، عرضه مستقیم میوه در ایام پایانی سال جاری و نوروز 1400 توسط تولیدکنندگان و 
تشکل های تعاونی آنها در تهران و در برخی از شهرها انجام شود. وی ادامه داد: میوه های سیب و پرتقال توسط تولیدکنندگان طبقه 
بندی می شود و با کیفیت و قیمت مناسب سازمان میادین تره بار عرضه خواهد شد. طهماسبی با اشاره به همکاری با سازمان صنعت، 
غله تهران و بسیج مردمی مساجد برای عرضه، یادآور شد: این عرضه ها از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت. وی با بیان این که بیشترین حجم خرید مصرف کنندگان در 28 و 29 اسفندماه است، تصریح کرد: درصدد هستیم تا عالوه بر 
محصول سیب و پرتقال، سبزی و صیفی از جمله پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز در این مراکز عرضه شود. مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی با بیان این که برنامه هایی برای عرضه مرغ منجمد در این مراکز در 
نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: به دنبال عرضه سایر مواد پروتئینی نیز هستیم. 
طهماسبی با اشاره به پی ریزی مناسب در اساســنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، 
گفت: بخش هدایتی، حمایتی و نظارتی در اساسنامه این سازمان در نظر گرفته شده است.

به گفته طهماسبی، یکی از دالیل مهجور ماندن سازمان مرکزی تعاون روستایی تشریح 
نشدن اساسنامه این سازمان برای قانون گذاران است.

بر اساس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا 22 اسفندماه در سال آبی  1400-1۳99 از مجموع ظرفیت 
50.5 میلیارد مترمکعبی مخازن سدها، 5۶ درصد مخازن پر و 44 درصد خالی است.

به گزارش توسعه ایرانی، بر اساس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا 22 اسفندماه در سال آبی 1400-
1۳99 از مجموع ظرفیت 50.5 میلیارد مترمکعبی مخازن سدها، 5۶ درصد مخازن پر شده است.

بر این اساس، به تبع روند کاهشی بارش ها، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 1۶ میلیارد 
و 4۷0 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )22 میلیارد و 410 میلیون مترمکعب(، 

بیانگر کاهش 2۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.
این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 28 
میلیارد و 140 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 98-99 )۳0 

میلیارد و ۶90 میلیون مترمکعب( دارای 8 درصد کاهش است.
بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها 
با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 15 میلیارد و 510 میلیون مترمکعب خروجی 
آب از سدهای کشور را شاهد بوده ایم، به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال 

آبی قبل، از کاهش 24 درصدی برخوردار بوده است.
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وزیر اقتصاد اعالم کرد: 
واریزسودسهامعدالتتاپنجشنبه

وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه تالش می کنیم 
سود سهام عدالت را به 
طور کامل تا پنج شنبه 
واریز کنیم، گفت: فردا 
در مورد دامنه نوسان بورس تصمیم گیری خواهد 

شد که از سه حالت خارج نیست.
فرهاد دژپسند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در مورد واریز سود سهام عدالت 
اظهارداشت: از 10 روز قبل در تالشیم که سود را از 
شرکت ها بگیریم و قبل از عید پرداخت کنیم. سعی 
می کنیم چهارشنبه و پنجشنبه سود سهام عدالت 

به حساب افراد واریز شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت:  رقم سود 
عدد خوبی است؛ مثاًل برای یک خانواده چهار نفره 
حدود 800 هزار تومان واریز می شود. می خواهیم 
آن را کامل به افراد بدهیم. می توانیم االن نفری 100 
هزار تومان بدهیم اما تالشمان این است که تا آخر 

همین هفته به طور کامل پرداخت شود.
    

سهسناریودرباره
دامنهنوسانبورس

وی در مورد اینکه 
دامنه نوســان بورس 
تغییــر کرده اســت، 
تصریــح کــرد: قرار 
است در جلسه فردای 
شورای عالی بورس تصمیم گیری شود. براساس 
مصوبه قرار شد یک ماه پس از اجرای دامنه فعلی، 
ارزیابی و بررســی صورت بگیــرد و در مورد آن 
تصمیم گیری شود. وی تضریح کرد: تصمیم گیری 
در مورد دامنه ســه حالت دارد؛ یا دامنه نوســان 
نامتقارن یک ماه دیگر تمدید می شود، یا به حالت 
قبل برمی گردد و یا حالــت جدید مثبت و منفی 

باالتر در نظر گرفته خواهد شد.
    

وزیر صمت: 
ستادتنظیمبازاراختیاری
درارتباطباتنظیمبازارندارد

تســنیم- وزیر 
صمــت گفت: ســتاد 
تنظیم بازار اختیاری 
در رابطه با تنظیم بازار 
ندارد و هیــچ ابزاری 
برای اعمال نظارت بر بــازار کاال های مختلف در 
دست این ستاد نیست. علیرضا رزم حسینی در 
جلسه کمیســیون تلفیق مجلس که با موضوع 
بررســی توزیع و تامین کاال های اساسی برگزار 
شد، افزود: وزارت جهاد کشــاورزی باید مرغ را 
در اختیار ما بگذارد تا توزیع کنیم، ولی متاسفانه 
بخشی از مرغ خارج از شبکه توزیع به بازار می آید 
و قیمت مصوب در آن رعایت نمی شود. وی گفت: 
مقرر شد مرغ در کشــتارگاه قیمت گذاری شود 
و مسیر آن تا رســیدن به میادین فروش به طور 
دقیق مورد رصد قرار گیرد. رزم حســینی افزود: 
همچنین مقرر گشته برای رفع نیاز بازار مرغ 50 
هزار تن از این محصول به کشــور وارد شود و در 

اختیار مردم قرار گیرد.
    

محدودیتهایپروازیبهعراق
درنوروزاعالمشد

توسعه ایرانی-  
ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری 
اعالم کــرد: پذیرش 
مسافر ایرانی از مبدا 
ایران و مسافر عراقی از مبدا عراق مجاز نیست 
و پروازها صرفا برای بازگرداندن اتباع دو طرف 
به کشورهای متبوع برنامه ریزی خواهد شد.  
»محمدحســن ذیبخش« افزود: براســاس 
تصمیم های اخذ شده در ســتاد ملی کرونا و 
تاکید وزارت بهداشــت، برای پیشــگیری از 
شیوع ویروس جهش یافته کوید 19 انگلیسی 
از مورخ 25 اســفندماه 99 تا 10 فروردین ماه 
1400 الــزام های برقراری پروازهــا از مبدا و 
مقصد کشور عراق توسط سازمان هواپیمایی 
کشوری ابالغ شــد. وی با بیان اینکه پروازها 
صرفا بــرای بازگردانــدن اتبــاع دو طرف به 
کشــورهای متبوع برنامه ریزی خواهد شد، 
افزود: براساس دستورالعمل صادر شده پذیرش 
مسافر ایرانی از مبدا ایران و مسافر عراقی از مبدا 
عراق مجاز نیست. ذیبخش خاطرنشان کرد: 
همه مسافران باالی 8 سال ملزم به ارائه گواهی 
تســت مولکولی PCR منفی هنگام پذیرش 
مسافر در مبدا بوده وهمچنین متعهد به انجام 

تست مجد PCR در بدو ورود هستند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

فاصلــه آمارهــای بانــک مرکزی 
و مرکز آمــار ایران در خصوص رشــد 
اقتصادی تعجب بسیاری از کارشناسان 
را برانگیخته اســت. اگر تا پیش از این 
تفاوت رشد اقتصادی به تفاوت آماری در 
محدوده یک تا دو درصد محدود می شد 
امروز به دامنه منفــی تا مثبت مرتبط 
می شــود. در حالی که مرکز آمار ایران 
رشد اقتصادی کشور را در 9 ماهه، بدون 
نفت و با نفت منفی ارزیابی کرده است، 
بانک مرکزی از خــروج اقتصاد ایران از 
رکود خبر می دهد و تاکید دارد در دوران 
کرونا و تحریم رشــد اقتصادی کشور 

مثبت شده است. 
 مرکز آمار ایــران و بانک مرکزی 
هــر دو نهادهایی دولتی محســوب 
می شــوند. رئیس مرکز آمــار ایران 
از ســوی معــاون رئیس جمهوری و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه حکم 
می گیرد و رئیــس کل بانک مرکزی 
از رئیس جمهــوری حکــم انتصاب 

خود را دریافت می کند. اگر ماجرای 
استقالل در مورد هر دو نهاد بررسی 
شود، همچنان بحران عدم استقالل 
هم برای بانک مرکزی و هم برای مرکز 
آمار ایران وجود دارد؛ اما آنچه تفاوت 
آمار این دو مرکز را در شرایط کنونی 
به بحث روز تبدیل کرده است، تفاوت 
در مثبت یا منفی بودن رشد اقتصادی 
ایران در 9 ماهه ابتدایی سال سخت 

1۳99 است. 
آمارهای مرکز آمار ایران نشان از رشد 
منفی 1.2 درصدی محصول ناخالص 
داخلی بــا نفت و منفی یــک درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 
9 ماهه نخست ســال 1۳99 دارد. این 
در حالی اســت که بر اساس اعالم بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رشد 
اقتصادی کشــور، به قیمت های ثابت 
ســال 1۳90، در 9 ماهه سال 1۳99 به 
عدد 2.2 درصد رسید. بر این اساس رشد 
اقتصادی بدون نفت کشــور در 9 ماهه 
ســال جاری معادل 1.9 درصد برآورد 

شده است.

 جدال با اعداد
جدال با اعداد البته جدال تازه ای در 
ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران نیست. 
سال هاســت آمارها حکایت از رشد و 
توســعه دارند، اما در عمل ایران از پس 
اجرای شش برنامه توسعه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، همچنان کشوری در 
حال توسعه محسوب می شود و نتوانسته 
است خود را به قطار باشگاه کشورهای 

توسعه یافته برساند. 
در برنامه پنجم توسعه پیش بینی 
شــده بود که همه آمارهــای اعالمی 
ایران باید از ســوی مرکــز آمار ایران 
اعالم شوند؛ اما در نهایت بانک مرکزی 
همچنان به انتشــار آمــار ادامه داد و 
در عمــل این تفاوت آمــاری عالمت 
ســئوال های بزرگی را مقابــل افکار 

عمومی قرار داده است. 
 کدام آمار به حقیقت 

نزدیک تر است؟
آلبرت بغزیان، کاشــناس مسائل 
اقتصــادی، در گفت وگو با »توســعه 
ایرانی« در خصــوص اختالف نظر این 

دو سازمان در ارائه آمارها گفت: سازمان 
اعالم کننده آمار رســمی و آمار کالن 
کشور باید یک نهاد باشد چراکه به هر 
طریقی که حساب کنیم این دو نهاد به 

دو عدد مختلف خواهند رسید.
وی در ادامه افزود: شیوه نمونه گیری 
این دو ســازمان و بعضا فرمول آنها در 
محاسبات اقالمی مانند تولید ملی، رشد 
اقتصادی، اشتغال و قیمت ها متفاوت 
است. حتی دوره زمانی که این دو سازمان 
به بررســی آن می پردازند و یا دیدگاه و 
قصد آنها از اعالم آمارها متفاوت است؛ 
چراکه به هرحال ممکن است آمارها بنابر 

مالحظاتی اعالم شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه 
داد: مرکز آمار متولی بررســی میدانی 
است و در این بین بانک مرکزی نیروهای 
خود را پخش نمی کنــد تا تولید ملی و 
ارزش افزوده کشــور را محاسبه کنند، 
چراکه این کار وظیفه مرکز آمار است که 
با کمک نیروهای استانی وظیفه خود را 
به جا می آورد و در این میان حتی بانک 
مرکزی نیز از یک سری داده های خام 
مرکز آمار استفاده می کند تا محاسبات 

کالن خود را انجام دهد.
بغزیان در خصوص نحوه محاسبه 
رشد اقتصادی کشور نیز گفت: اوال بیش 
از یک ســال طول می کشد تا آمارهای 
سال گذشــته در کشــور تایید شود و 
در پاسخ به این ســوال که چطور رشد 
اقتصادی ســال 99 در نســبت با سال 
98 محاسبه می شــود می توان گفت 
این کار از طریق پیشبینی ها و استفاده 
از مدل های آمــاری و بعضا مدل های 

اقتصادی صورت می گیرد.
وی در ادامه افــزود: از نظر 

من بانک مرکزی در اینجا 
خیلی خوشبینانه اعداد 
را اعالم می کند، چراکه 
شــهروندان این حس 
را ندارند کــه وضعیت 
اقتصادی در حال حاضر 

در شرایط مطلوبی باشد. 
همه کارخانه ها درگیرند و 

اکثرا زیر ظرفیت کار می کنند و به نظر 
من مرکز آمار واقع بینانهتر آمارها را ارائه 

کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در 
آخر افزود: مرکز آمار هیچ منفعتی ندارد 
که آمارها را خــالف واقعیت اعالم کند 
و این کار هیچ سودی برایش ندارد، اما 
بانک مرکزی به هرحال متولی و مسئول 
پاسخ گو به وضعیت ارزی و سطح قیمتها 

و تورم در کشور است.
رشد اقتصادی مثبت شد؟

از ســوی دیگر باید در نظر داشت 
ایران در ســال 1۳99 وضعیتی بغرنج 
و غیرعادی را پشت سر گذاشت. فشار 
تحریمــی، بالتکلیفی پــس از خروج 
ترامپ از کاخ سفید و انتخاب بایدن به 
ریاست جمهوری در کنار شیوع کرونا 
و افزایش بیکاری، وضعیتی نامتعارف 
را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. در این 
شرایط، هر چند بسیاری از کشورها با 
اعالم دوره های خاص قرنطینه ، در صدد 
مهار پاندمی کرونا برآمدند اما وضعیت 
اقتصادی ایران به گونه ای نبود که امکان 
اعالم قرنطینه وجود داشته باشد و در 
برخی ماه های سال نیز وضعیت بسیار 

بغرنج و پیچیده شد به طوری که شمار 
زیادی از هموطنان به دلیل کرونا جان 
خود را از دســت دادند. کادر درمان نیز 
با مشــکالت متعدد و فرسایش نیروی 
کار مواجه شدند . در این میان بسیاری 
از فعاالن اقتصــادی خصوصا در بخش 
خدمــات کار خود را از دســت داده و با 

کاهش شدید درآمد روبرو شدند. 
 در این وضعیت شاید همان طور که 
بغزیان، اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران 
می گوید تکیه بر آمارهــای مرکز آمار 
ایران کاری درســت تر تلقی شود. در 
عین حــال باید توجه داشــت تبعات 
رشد اقتصادی باید در جامعه ملموس 
باشد. ایران در ســخت ترین شرایط از 
درآمدهای نفتی نیز به واســطه عدم 
برخورداری از امکان فروش نفت بی بهره 
ماند و بلوکه شدن پول های ایران در سایر 
کشورها،حتی کشورهای دوست، 
فشــار اقتصادی را مضاعف 
نمود. شــاید بــا اعالم 
واقعیات اقتصادی، امکان 
همراهی افکار عمومی با 
سیاســت ها و مشکالت 
بیش از پیش فراهم باشد. 
این نکته ای اســت که نه 
تنها آلبرت بغزیان که دیگر 
کارشناسان نیز بدان اشاره 

می کنند. 

آلبرت بغزیان، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« به این پرسش پاسخ داد:

رشد اقتصادی ایران مثبت است یا منفی؟
البرت بغزیان: بانک مرکزی 

خیلی خوش بینانه آمار رشد 
اقتصادی را اعالم می کند، 

چراکه شهروندان این 
حس را ندارند که وضعیت 

اقتصادی در حال حاضر در 
شرایط مطلوبی باشد. همه 
کارخانه ها درگیرند و اکثرا 

زیر ظرفیت کار می کنند 
و به نظر من مرکز آمار 

واقع بینانه تر آمارها را ارائه 
کرده است
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خبر

 »از بهمــن ماه به دلیل کمبــود نهاده های 
دامــی تولید مــرغ 20 درصد کاهــش یافته 
است.« رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و 
ماهی با تایید این خبــر گفت: مرغداران مقصر 
اصلی کمبود و گرانی مرغ هستند؛ چرا که 50 
درصد مرغ های تولید شده را با نرخ آزاد به بازار 
می فروشند. به مردم توصیه می کنیم مرغ گران 
نخرند. رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنده و 

ماهی به تجارت نیوز گفــت: » مردم نباید مرغ 
گران بخرنــد، چرا که دولــت نهاده های دامی 
را در اختیــار مرغــداران قــرار داده و آنها هم 
موظفند مرغ را با نرخ 20 هزار و 400 در اختیار 
مردم قرار دهنــد.« کمبود و صف طوالنی مرغ 
صدای شهروندان تهرانی را درآورده است. هر 
چند مرغداران مدعی اند که شبانه روز مرغ به 
کشتارگاه می برند اما باز هم شهروندان تهرانی 

برای خرید مرغ 20 هــزار و 400 تومانی صف 
می بندند. این بخشی از ماجراست. در برخی از 
نقاط تهران هم مردم گزارش داده اند که مرغ به 

اندازه کافی نیست!
مرغداران زیاده خواه شده اند

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی، مقصر اصلی گرانی و کمبود مرغ در بازار 
مرغ داران هســتند، چرا که آنها از توزیع مرغ 
با نرخ دولتی به بازار مقاومت نشــان می دهند 
و در این شــرایط زیاده خواه شــده اند! مهدی 
یوســف خانی برای آن که مرغ ارزان به دست 
مردم برسد سه توصیه دارد و گفته است: ابتدا 
مرغدارانی که نهاده با نرخ دولتی به دست شان 
رسیده نباید مرغ را گران به کشتارگاه بفروشند. 
همچنین توزیع کنندگان هم نباید مرغ گران 
را به دســت واحدهای صنفی برسانند. همین 

باعث می شــود که مرغ با نرخ دولتی به دست 
مصرف کنندگان و مردم برسد.

تولید مرغ ۲۰ درصد کاهش داشت
او اظهار کرد: البته بــرای خرید مرغ ارزان 
باید مرغ به اندازه کافی تولید شود.طبق آمارها 
تولید مرغ در بهمن ماه 20 درصد کاهش داشته 
اســت. همین مساله باعث شــده فضای فعلی 
انگیز را برای تخلف مرغــداران و زیاده خواهی 

آنها بیشتر کند.
به گفته یوسف خانی، قیمت مصوب مرغ 20 
هزار و 400 تومان است. با آن که تمام نهاده در 
اختیار مرغداران قرار گرفته اما تا به امروز مرغ 
توسط مرکز پشــتیبانی امور دام به بازار عرضه 

نشده است.
نصف مرغ تولید شده آزاد فروخته شد!

آنچه پیداســت 50 درصد مرغ های تولید 

شــده با نرخ دولتی به بازار عرضه شده اما 50 
درصد دیگر توســط مرغداران با نــرخ آزاد به 
بازار عرضه می شــود که این اقدام نوعی تخلف 
اســت. رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و 
ماهی با تائید ایــن خبر گفت: بــا وجود اهرم 
فشــار دســتگاه های دولتی مرغداران مجاب 
شــدند که عرضه مرغ دولتی به بازار را بیشتر 
کنند. همچنین با کمک دادســتانی تهران و 
دیگر نیروهای دولتی فروش مرغ آزاد از سوی 

کشتارگاه ها به بازار ممنوع شده است!
آیا کاهــش تولید مرغ از ســوی مرغداران 
عمدی بود؟ به گفته یوســف خانی، مرغداران 
تولید مرغ را عمدا کاهش ندادند بلکه در ماه های 
گذشته با کمبود نهاده های دامی مواجه شدند 
که این معضل باعث شد در شب عید با کمبود 

مرغ در بازار مواجه شویم.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اعالم  کرد:

مرغداران،مقصراصلیکمبودوگرانیمرغ!


