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اخبار
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع
طبیعیکشور:

احتمال حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی
نهادههای دامی بسیار قوی است

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع
طبیعی کشور با بیان اینکه شرایط تولید
محصوالت دامی بسیار نامساعد است ،از
دولت خواست در زمینه حذف یا عدم حذف ارز
ترجیحی با تولیدکنندگان صادق باشد.
به گزارش مهر ،موسی رهنمایی ،قائم مقام
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
با اشاره به تجمع دو روز قبل دامداران مقابل
ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گفت :شرایط
تولید محصوالت دامی بسیار نامساعد و بحرانی
است.
وی با بیان اینکه دامداران توانایی مالی برای
تأمین نهادههای دامی را ندارند ،افزود :از طرفی
در بازار آزاد نیز شرایط تعزیراتی ایجاد شده و
فروشندگان مانند گذشته نهاده نمیفروشند و
تولیدکنندگان برای تأمین نهادهها به طور کلی
دچار مشکل شدهاند.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به کارشکنیها در صادرات
شیرخشک نیز گفت :قرار بر این بود که تعرفه
صادرات شیرخشک که رقمی معادل  ۱۶هزار
تومان است ،حذف شود اما هنوز این اتفاق
نیفتاده و چند روزی است که مجددا ً مباحثی
مطرح شده مبنی بر اینکه تعرفه صادرات از ۱۶
هزار تومان به  ۴هزار تومان کاهش یابد.
رهنمایی تاکید کرد :کشور ما با مازاد
شیرخشک مواجه است و صادرات این محصول
میتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط نامساعد تولید
علوفه به دلیل خشکسالی گفت :به عنوان
مثال قیمت ذرت سیلویی که سال گذشته
کیلویی  ۶۰۰تومان بوده به  ۱,۵۰۰تومان رسیده
و  ۲.۵برابر شده است این مسئله در کنار گرانی
سایر نهادهها و هزینههای تولید شرایط را برای
تولیدکننده بسیار دشوار کرده است.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تجمع
دامداران مقابل ساختمان وزارت جهاد در نتیجه
به گفتگو و مذاکره با مسئوالن این وزارتخانه
منجر شد ،گفت :ما به مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی پیشنهاداتی را ارائه کردیم از جمله
ساماندهی وضعیت سامانه بازارگاه و برخورد
صادقانه با تولیدکنندگان و از آنان خواستیم
مسائل را همانطور که هست با ما در میان
بگذارند ،به عنوان مثال اگر قرار است ارز ۴۲۰۰
تومانی از واردات نهادههای دامی حذف شود باید
ما در جریان باشیم.
رهنمایی با اشاره به اینکه به نظر میرسد حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی نهایی شده و در حال انجام
است ،تاکید کرد :شرایطی که ایجاد شده نشان
از این دارد که کار در مرحله نهایی است و دولت
باید در این زمینه صادقانه با تولیدکنندگان
برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
باید حساب شده و با برنامهریزی دقیق باشد،
گفت :پیشنهاد ما این است که دولت به ماده ۲۰
قانون نظام جامع دامپروری عمل و محصوالت
تولیدی دامداران را خرید تضمینی کند در این
شرایط خیال تولیدکننده راحت است که محصول
تولیدی روی دست او نمیماند یا قیمت آن
سقوط آزاد نمیکند تا تولیدکننده را دچار مشکل
کند.
رهنمایی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر
کاهش قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،اضافه کرد :معیشت مردم که
فقط ماست و دوغ نیست ،معیشت مجموعهای
شامل مسکن ،مواد غذایی و سایر کاالهاست
که باید مصرف کننده قادر به تأمین آنها باشد
بنابراین دولت باید سطح درآمد ،قدرت خرید و
رفاه مردم را افزایش دهد که در این حوزه نیز باید
کارشناسان مربوطه اظهارنظر کنند که چگونه
انجام آن ممکن است؟
وی همچنین شناسایی دقیق دهکهای
آسیبپذیر و تحت پوشش قرار دادن آنان را از
دیگر اقداماتی دانست که دولت در این زمینه
ضروری است ،انجام دهد.
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یک کارشناس منابع آب:

لزوما برداشت آبهای زیرزمینی علت فرونشست نیست
به گزارش مهر ،در دو دهه اخیر اخبار فرونشست
زمین در مناطق مختلف و هشدار احتمال فرونشست
در برخی دشتهای کشور به مراتب شنیده میشود.
برخی کارشناسان یک سوم دشتهای کشور را
تحت تأثیر فرونشست و علت اصلی این پدیده را
برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی برای
توسعه کشاورزی عنوان میکنند .در واقع فرونشست
میتواند زمینهساز پیامدهای بسیاری از جمله تخریب
آبخوانها ،خطوط جادهای ،راه آهن ،باند فرودگاهها،
خطوط انتقال آب ،گاز ،نفت ،تخریب تأسیسات،
سدها ،مناطق روستایی و شهری و کوچ اجباری شود.
تعریففرونشست
بنا بر تعریف مراجع علمی فرونشست به جابهجایی
بافت خاک آبرفتی در سطح خود ،در محور قائم و به
سمت پایین است .وقتی فرونشست در یک دشت رخ
میدهد ،دانه بندی و ترکیب الیههای آن آبخوان را به
هم نمیزند .در واقع آب الیهها را تخلیه و آنها را فشرده
میکند ،اتفاقی که در فرونشست رخ میدهد ،به هم
خوردن ذرات نسبت به هم ،است؛ دانههایی که بر روی
هم قرار داشتند داخل فضای خالی یکدیگر میافتند.
در سطح زمین ممکن است این حرکت به شکل بیرون
زدگی چاهها (به اصطالح کشاورزان سبزشدگی چاهها)
یا به صورت یک خط ممتد بروز میکند .در صورت
تشبیه فرونشست به یک کاسه بزرگ سبزشدگی در
مرکز و فرونشست در لبه کاسه اتفاق میافتد.
علل بروز فرونشست
فرونشستها در دو دسته طبیعی و غیر طبیعی
قرار میگیرند ،دسته طبیعی معموال ًنسبت به عوامل
غیرطبیعی از سرعت و اهمیت کمتری برخوردارند.
دالیل بروز آنها میتواند کو هزایی ،آتشفشان ،زلزله،
تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک،
حرکات آهسته و ناگهانی زمین باشد اما دالیل عوامل
نزاد شامل تخلیه سیاالت داخل
غیرطبیعی یا انسا 
زمین ،معدن کاری ،آماده سازی زمین برای ساخت و
ساز و کشاورزی ،تغییر مسیر رودخانهها و ایجاد موانع
بر مسیر رودها یا به عبارتی سدسازی میتواند باشد.
در این بین تخلیه سیاالت زمین به ویژه آب بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است .آب معموال ًبرای مصارف شرب،
صنعت و کشاورزی به روشهای مختلف به ویژه حفر
چاه استخراج میگردد .تعداد چاههای مجاز کشور در
سال  ۱۳۹۸بیش از  ۴۸۷هزار حلقه و میزان برداشت
از آنها بیش از  ۴۸میلیارد مترمکعب بود؛ عالوه بر
این تعداد  ۳۲۱هزار چاه غیر مجاز با دبی  ۷میلیارد
مترکعب در سال شناسایی شده است.
تغییر رویکرد از عملکرد علمی -تاریخی
در همین راستا محمد مالیی ،کارشناس منابع آبی
گفت :علت شکلگیری فرونشست در کشور بیشتر
ناشی از تغییر رویکرد از عملکرد علمی -تاریخی و
بهرهگیری از کاریزها ،سدهای زیرزمینی ،بندها و آب
بندها به سدسازی بیرویه و گاهی غیرعلمی بدون
تجهیز پایین دست به ابزار بهرهگیری مناسب از
آبهای سطحی است که مانع حرکت آب به پایین
دست و در نتیجه عدم تغذیه آبخوان میگردد.
برداشت آبهای زیرزمینی لزوما ًدلیل فرونشست در
کشور نیست
وی افزود :با مطالعاتی که در از برخی مناطق شهر
تهران انجام شده ،این نتیجه حاصل شده است که
برداشت آبهای زیرزمینی و کاهش سطح آبخوان
لزوما ً دلیل فرونشست نیست .طبق این مطالعات
فرونشست در مناطق ۱۸ ،۱۷و  ۱۹شهرداری و به سمت
شرق و جنوب تهران بیشتر اتفاق افتاده است درحالی
که سطح آبخوان در این مناطق باال بوده است؛ از
طرفی در مناطق  ۲۱ ،۵و  ۲۲که برداشت آبهای

یک کارشناس منابع آب گفت :علت شکلگیری فرونشست در کشور بیشتر ناشی از تغییر رویکرد علمی-تاریخی ما به سدسازیهای بیرویه است که مانع
حرکت آب به پاییندست و عدم تغذیه آبخوان میشود.
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آبخوان میشود
زیرزمینی برای شرب بیشتر صورت میگیرد و سطح
آبخوان افت داشته ،فرونشست کمتر بوده است .از
این موارد نتیجه گرفته میشود که عالوه بر برداشت
آبزیرزمینی ،جنس خاک منطقه هم نقش بهسزایی
در روند فرونشست دارد.
اصالح ساختار سیاستهای کالن مدیریت منابع آب
کشور
مالیی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگروهی
تحت عنوان سازگاری با کمآبی با مسئولیت وزیر
نیرو از سال  ۱۳۹۶مشغول به فعالیت است و حاصل
فعالیتهای این کارگروه در قالب برنامههای سازگاری
با کمآبی استانها مدون شده است ،افزود :عمده
مصوبات این کارگروه نظارت و کنترل برداشت از چاهها
و جلوگیری از کشت محصوالت با نیاز آبی باال است
درحالی که بعضی سدسازیهای بیرویه و غیرعلمی
در کشوری خشک و نیمه خشک از انتقال آب به پایین
دست و تغذیه سفرههای زیرزمینی جلوگیری مینماید
و متأسفانه این رویه اجرایی وزارت نیرو که متولی اصلی
آب کشور است نقش بهسزایی در فرونشست دارد.
این کارشناس منابع آبی تصریح کرد :وزارت نیرو در
حالی از کاهش برداشت آبهای زیرزمینی و مقابله با
چاههای غیر مجاز به عنوان سیاست و راهکار اصلی
سخن میگوید که بنا بر آمار منابع و مصارف آب کشور
سهم این چاهها در تخلیه منابع آب زیرزمینی تنها ۱۳
درصد است و  ۸۷درصد بقیه مربوط به چاههایی است
که خود وزارت نیرو برای آنها پروانه قانونی صادر کرده
است.
تغذیه آب آبخوانها
وی افزود :یکی دیگر از راهکارهای کاهش فرونشست
برطرف کردن نواقص طرح احیا و تعادل بخشی آبهای
زیرزمینی است .ایراد اصلی طرح تعادل بخشی ،بسنده
کردن به کاستن از تخلیه آبخوانها و غفلت از تغذیه
و افزایش ورودی آبخوان هاست .این چه تعادل
بخشی است که همیشه سعی دارد ترازویی را که یک
کفه آن خالی است ،یعنی رها شدگی آبخیزداری در
کشور ،با صرف پرداختن به کفه دیگر آن یعنی کنترل
مصارف به تعادل بکشاند؟
مالیی ادامه داد :نداشتن ساختار واحد و مجتمع
مدیریت تغذیه و تخلیه آبخوانها سبب شده است

طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی کارایی الزم
را نداشته باشد .آبخیزداری ،آبخوانداری و تغذیه
مصنوعی سفرههای آبزیرزمینی یکی از ظرفیتهای
مهمی است که باید در اولویتهای برنامههای سند
ملی سازگاری با کم آبی جای گیرد.
توسعه روشهای نوین آبیاری
این کارشناس منابع آب با اشاره به اینکه توسعه
آبیاری تحت فشار یکی دیگر از راهکارهای کاهش
فرونشست است ،گفت :در این روش راندمان آبیاری
در حدود  ۷۰درصد افزایش مییابد .البته باید توجه
داشت اگر آب صرفه جویی شده برای توسعه کشت
بیش از اندازه مورد استفاده قرار گیرد ،آبیاری تحت
فشار تأثیر مثبتی برای منابع آب نخواهد داشت زیرا
در روش آبیاری سنتی  ۳۰درصد آب به آبخوان
باز میگردد ولی در روش تحت فشار این آب حذف
میگردد.
واگذاری مدیریت آبخوان به مردم و نمایندگان آنها
وی افزود :استفاده از ظرفیت ذینفعان و مردم
محلی در مدیریت آبخوانها بسیار تأثیرگذار است.
معیشت مردم محلی وابسته به کشاورزی و کشاورزی
وابسته به آب و آب وابسته به زنده ماندن آبخوان
است و استفاده از این اصل میتواند در بسیاری از
تصمیمگیریها و برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد.
واگذاری مدیریت آبخوان به مردم و نمایندگان آنها
با نظارت دستگاههای مرتبط از بسیاری از هزینههای
اضافی میکاهد و پایش برداشت از چاهها را میسرتر
میسازد.
مالیی با اشاره به اینکه در گذشته هم مدیریت آب
توسط میراب ،یعنی کسی که مردم او را قبول داشتن
صورت میگرفت ،گفت :باید این ساختار در قالب
شورا و شرکتهای خدماتی ایجاد گردد و نسبت به
توانمندسازی این تشکلهای مردمی اقدام نمود و
وظایف مدیریت دشت را به خود آنها سپرد؛ البته این
امر نیازمند اصالح برخی قوانین و نظارت مستمر است.
نمونه اجرا شده این امر در دشت گرمسار است؛ در
دشت گرمسار یک عدد چاه غیر مجاز وجود ندارد زیرا
مردم خود مراقب و محافظ منابع آبشان هستند .در
کشور استرالیا برای مدیریت حوضه  GAPاتحادیهای
از مصرف کنندگان تشکیل شده است و دولت فقط

نظارت میکند .امروز این آبخوان با وجود برداشت
مستمر نه تنها افت نکرده بلکه فشار و میزان آرتزینش
افزایش یافته است ،وسعت این حوضه از تمام
سرزمین ما بیشتر است.
به کارگیری ظرفیت آبهای نامتعارف
این کارشناس منابع آب اظهار کرد :استفاده از
آبهای نامتعارف نیز میتواند بار بسیاری را از
دوش آبخوانهای آبرفتی بردارد .تعریف منابع آب
جدید و استفاده از ظرفیت آبهای نامتعارف بسیار
راهگشاست .در واقع تنوع بخشی به منابع آب فرصت
استفاده از ظرفیتهای آب در مواقع مورد نیاز را به
وجود میآورد.آب ژرف ،تصفیه پساب ،باران زایی
و تقطیر رطوبت مناطق شرجی ( )air to water
ظرفیتهایی است که میتواند به کارگرفته شود و از
فرونشستبکاهد.
آمایش سرزمین
مالیی در پایان تأکید کرد :یکی دیگر از راهکارهای
مدیریت فرونشست آمایش سرزمین است .طبق
مطالعهای که یک شرکت مهندسی در سال ۱۳۵۴
انجام داده است ،به توسعه کرانههای جنوب و ایجاد
بنادر و نواحی صنعتی بر کنارههای خلیج فارس و دریای
عمان اولویتی اساسی داده شده است زیرا تأمین منابع
اولیه و آب در این مناطق میسرتر است؛ حال آنکه در
سالهای جاری به جای گسترش صنایع در مناطق پر
آب ،آنها در مناطق کم آب گسترش یافتهاند و خود
این امر موجب فشار بر منابع آب زیرزمینی و در نتیجه
فرونشست شده است.
در پایان الزم به تأکید است به طور کلی با یک
برنامهریزی کارشناسی ،منسجم و مدیریت واحد
تغذیه و تخلیه آبخوان و استفاده از ظرفیت
مردم میتوان نسبت به مدیریت صحیح و احیا
آبخوانهای در معرض تهدید فرونشست کشور
اقدام نمود .نظام مدیریت آب کشور باید مورد
بازبینی قرار گیرد و نواقص آن اصالح گردد.
برنامهریزیها باید در سطوح بلندمدت ،میانمدت و
کوتاهمدت انجام پذیرد و از طوالنی شدن روند اجرای
برنامهها هراسی نداشت زیرا در صورت برنامهریزی
صحیح و اجرای آن توسط تمام دولتها ،نتایج مثبت
آن در آینده دیده خواهد شد.

حمایت بانک مسکن از سیاستهای کاهش تورم دولت

بررسیها نشان میدهد که سیاستگذار با اجرای نقشه رونق غیرتورمی
عالوه بر ایجاد رونق ،به دنبال این است که مهار تورم را در دستور کار
قرار دهد.
آمارها نشان میدهد که نرخ تورم در دو ماه اخیر روند کاهشی
را طی کرده است .یکی از وظایفی که در این خصوص برای بانکها
تعریف شده است ،توجه به انضباط ترازنامهای و عدم استقراض از
بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت است .بانک مسکن در تالش

است که با توجه به سیاستهایی که برای تامین مالی مسکن در
بخش نهضت ملی ساخت مسکن بر عهده او نهاده شده است،
اما شرایط را برای کنترل تورم سیاستگذار محقق کند .از سوی
دیگر ،بانک مسکن در دوره فعالیت خود هیچگاه وارد بازی مخرب
افزایش نرخ سود بانکی برای جذب سپرده بیشتر شرکت نکرده
است .اعطای تسهیالت دهی به بخش تولید کشور در بخش
مسکن نیز یکی دیگر از سیاست هایی است که بانک مسکن در نظر
گرفته است ،تا به جای این که منابع به سمت بازارهای سفته بازی
حرکت کند ،در جهت بهبود تولید کشور تجهیز شود .کارشناسان
معتقدند که یکی از دالیل افزایش پایه پولی در سال های اخیر،
افزایش ناترازی در بودجه و ناترازی در بانک ها است که منجر به
استقراض می شود .بانک مسکن در دوره جدید همراه بر رعایت
انضباط ترازنامه ای تاکید کرده است .آمارها نشان می دهد که در
دو ماه اخیر نیز تورم روند نزولی را طی کرده است و احتمال این
وجود دارد که تا پایان سال نرخ تورم به سطح زیر  30درصد نیز
کاهش پیدا کند.
مرکز آمار ایران در گزارشی اطالعات مربوط به تورم آبان ماه را ارائه

داد .بر این اساس تورم ماهانه آبان به سطح  2.5درصد رسیده است.
این رقم در مقایسه با ماههای گذشته حاکی از کاهش یافتن رشد
شاخص قیمت مصرفکننده در دومین ماه پاییز است .در ماههای اخیر
نرخ تورم ماهانه همواره باالتر از  3درصد بود .از سوی دیگر نرخ تورم
میانگین ساالنه در آبانماه  44.4درصد اعالم شده است که نسبت به
ماه گذشته کاهشی یکدرصدی را نشان میدهد .عالوه بر این عدد
تورم میانگین به ثبت رسیده در آبان ماه در میان ماههای سال جاری
یکی از پایینترین اعداد به ثبترسیده محسوب میشود؛ اما مهمترین
کاهش تورم در آبانماه متعلق به تورم نقطه به نقطه است .منظور از
تورم نقطه به نقطه ،تغییرات عدد شاخص قیمتها نسبت به مدت
مشابه سال قبل است و مشخص میکند که خانوارها برای خرید سبد
مشخصی از کاال و خدمات چقدر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته
هزینه کردهاند .بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه آبان با کاهشی
قابل توجه به  35.7درصد رسیده است .این موضوع حاکی از روند
کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه است که در آغاز پاییز به کمتر از 40
درصد کاهش یافت و در دومین ماه پاییز روند کاهشی خود را ادامه
داد .این روند کاهشی در ماههای آتی نیز ادامه خواهد داشت.

بیمه ایران همکار جدید بانک آینده
در تعالی اتحاد استراتژیک مالی
با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بانک
آینده و شرکت بیمه ایران توسط نادر خواجه
حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده
و اسماعیل داورپناه معاون توسعه و مدیریت
منابع شرکت بیمه ایران ،زمینه ارائه خدمات
متقابل بانکداری ،بیمهای و ایجاد همافزایی
الزم و پایهریزی یک اتحاد استراتژیک مالی و
اعتباری بهمنظور ارزشآفرینی برای مشتریان،
سهامداران ،کارکنان و مجموعه ذینفعان
طرفین ،فراهم شد .پشتیبانی و توسعه نظام
دریافت و پرداخت الکترونیکی بیمه ایران در نقاط
تعیین شده از سوی شرکت و سطح سرویس
توافق شده ( )SLAاز موضوعات این تفاهمنامه
مشترک است .اختصاص و افتتاح حساب متمرکز
یکپارچه به تعداد موردنیاز و متناسب با نیاز
پروژه ،توسعه خدمات از طریق سایر کانالهای
ارتباطی الکترونیکی بهصورت تدریجی ،تامین و
ارائه سرویس سایر درگاههای دریافت حق بیمه
از قبیل خدمات درون شعبهای (نقد و چک)،
موبایل بانک ،خودپرداز ( ،)ATMاینترنت بانک
( IPG)، USSDو سایر درگاههای موردنیاز با
حفظ یکپارچگی ،پنل کاربری و وبسرویس
مرتبط با استخراج گزارشهای واریز وجوه حق
بیمه و پرداخت الکترونیکی خسارتهای بیمه
ایران با سطوح کاربردی و دسترسیهای مورد
نظر شرکت در چارچوب ضوابط بانکی ،از جمله
خدمات توافق شده در این تفاهمنامه است.
همچنین ارائه خدمات بانکی و شخصیسازی
شده در زمینههای مختلف بانکی ،تامین ،نصب،
راهاندازی و پشتیبانی دستگاههای پایانه فروش،
ارائه زیرساختهای الزم برای استقرار شرکتهای
پرداختیار ،واریز وجوه حق بیمه پرداخت شده
مشتریان به حسابهای بیمه ایران در بانک ،ارائه
آموزشهای الزم و استخراج و ارائه گزارشهای
مالی مربوط به خدمات دریافت و پرداخت نیز از
دیگر خدماتی است که ارائه میشود.

بیش از  ۲۱هزار نفر از بانک مهر
ایران وام ازدواج گرفتند

مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک مهر ایران
گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
۲۱هزار و  ۶۸۴نفر از بانک مهر ایران وام ازدواج
دریافت کردهاند.
مدیرعامل این بانک همچنین گفت :ارزش
تسهیالت پرداخت شده بانک مهر ایران در حوزه
ازدواج تا این برهه از سال جاری به ۱۸هزار و ۴۳۲
میلیارد ریال میرسد .اکبری در همین رابطه افزود:
بانک مهر ایران در سال  ۱۳۹۹نیز ۲۴هزار  ۶۸۰فقره
وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۲هزار و  ۸۲۶میلیارد
ریال پرداخت کرده است .وی ابراز امیدواری کرد
بانک مهر ایران توانسته باشد سهم خود در تسهیل
ازدواج جوانان را بهخوبی ایفا کند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

پیشرفت  ۸۰درصدی سامانه جامع
تجارت
فاطمیامین وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
پیشرفت  ۸۰درصدی سامانه جامع تجارت خبر
داد.
به گزارش ایرنا ،سید رضا فاطمیامین گفت:
سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و
مهمترین پروژههای دولت الکترونیک است و
تاکید رئیسجمهور از ابتدای دولت سیزدهم بر
نهایی سازی و تکمیل این سامانه بوده است.
وی با اعالم پیشرفت  ۸۰درصدی این پروژه،
گفت ۷۰ :اقدام باید تا پایان سال برای نهایی
سازی و تکمیل این سامانه انجام شود .وزیر
صنعت با بیان اینکه یکی از دستگاههایی که
باید به این سامانه متصل میشد ،گمرک است،
ادامه داد :اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت
آغاز شده است و  ۱۴اقدام از  ۷۰اقدام مورد نظر
مربوط به گمرک جمهوری اسالمی ایران است.
فاطمیامینی با بیان اینکه  ۳۰دستگاه هم اکنون
به سامانه جامع متصل شدهاند ،تصریح کرد:
راهداری ،گمرک ،بانک مرکزی و وزارت بهداشت
اکنون به سامانه متصل هستند.

چرا قیمت مواد غذایی «عجیب» باال میرود؟

بی توجهی بازار به قیمتهای مصوب
با وجود اعالم رسمی قیمت مواد غذایی توسط دولت ،قیمتها در بازار رفتار
دیگری از خود نشان میدهند.
به گزارش خبرآنالین ،گزارشها حاکی از آن است که در طول  ۴ماه گذشته،
قیمتها روندی افزایشی به خود گرفتهاند؛ رشد قیمتها به حدی بوده که گاها
در میان مردم ،واژه افزایش قیمتهای نجومی رد و بدل میشود.
البته افزایش قیمتها در ماههای اخیر ،در نیمه آبانماه منجر به این شد که
رییس دولت سیزدهم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،تاکید کند که
وزارت جهادکشاورزی به صورت روزانه قیمت اقالم خوراکی را از طریق رسانهها
اعالم کند و مردم و مصرفکنندگان نیز با خرید اقالم به قیمت اعالم شده ،راسا
بر نرخها نظارت کنند و با هر گونه تخلف برخورد شود .با این وجود ،به نظر
میرسد که بازار به مسیر خود ادامه میدهد و قیمتهای دستوری نتوانسته
کنترلی در بازارها ایجاد کند.
گزارشهای رسمی دولت نشان میدهد که در سه ماه مرداد ،شهریور و مهر
متوسط قیمت مواد خوراکی با افزایش محسوسی مواجه شده است .این اعداد،
بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران است و هنوز گزارش تازهای درباره تک به تک
مواد خوراکی در آبانماه منتشر نشده است.
البته بنا به گزارش مرکز آمار ایران ،تورم آبانماه  ۴۴.۴درصد اعالم شده و
در بخش خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به مهرماه سال گذشته با افزایش
 ۳درصدی تورم روبهرو بودیم .بر همین اساس ،تورم بخش خوراکیها و
آشامیدنیها در آبانماه امسال  ۴۷.۹درصد گزارش شده است.

به این ترتیب ،در آبانماه امسال نسبت به مهرماه قیمت نان و غالت ۳.۱
درصد ،گوشت قرمز ،سفید و فرآوردههای آنها  ۳.۶درصد ،گوشت قرمز و ماکیان
 ۳.۵درصد ،ماهیها و صدفداران  ۴.۴درصد ،شیر ،پنیر و تخممرغ  ۲.۶درصد
و روغنها و چربیها  ۱.۴درصد رشد قیمت داشتهاند.
برنج ایرانی  ۲۲درصد گران شد
اما آنگونه که از اعداد و ارقام در بازار مشاهده میشود ،در حال حاضر برنج
ممتاز ایرانی را با قیمتی در حدود  ۶۵تا  ۷۰هزار تومان باید خریداری کرد .اما با
این حال ،گزارش مردادماه مرکز آمار ایران نشان میدهد که در این ماه متوسط
قیمت برنج ایرانی درجه یک  ۳۸هزار و  ۶۴۷تومان بود .این در حالی است که در
مهرماه این عدد ۴۷ ،هزار و  ۱۶۰تومان اعالم شد .این یعنی افزایشی در حدود ۸
هزار و  ۵۱۳تومان .بر همین اساس ،هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در این بازه
زمانی با افزایش  ۲۲درصدی مواجه شده است.
قیمت گوشت هم باال رفت
قیمت گوشت هم اندکی باال رفت .بنا به اعداد و ارقامی که در سایت مرکز
آمار مشاهده میشود ،قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در مردادماه  ۱۳۸هزار
و  ۴۹۹تومان بود که این عدد در مهرماه به  ۱۴۰هزار و  ۵۷۷هزار تومان تغییر
کرد .هر کیلو گوشت گاو یا گوساله نیز در حالی در مردادماه امسال  ۱۳۷هزار و
 ۸۱۹تومان بود ،در مهرماه به  ۱۴۵هزار و  ۲۱۲تومان تغییر قیمت داد .از سوی
دیگر ،در مردادماه امسال هر کیلو ماهی قزلآال را میشد با قیمت  ۶۴هزار تومان
خریداری کرد ،اما در مهرماه بنا به گزارش رسمی دولت ۷۹ ،هزار و  ۳۱۵تومان

قیمت پیدا کرد.
این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان میدهد که در حال حاضر هر
کیلو گوشت گوسفندی  ۱۴۶هزار تومان ،گوشت گوساله  ۱۴۵هزار تومان و ماهی
قزلآال در بازار  ۸۰هزار تومان قیمت دارد.
تخممرغ چقدر گران شد؟
در این میان ،گزارشهای رسمی نشان میدهد در حالی هر کیلو تخممرغ در
مردادماه امسال  ۲۳هزار و  ۴۶۱تومان قیمت داشته ،در مهرماه این رقم به ۲۹
هزار و  ۱۶۰تومان افزایش یافته است .اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است
که در حال حاضر هر شانه تخممرغ تنظیم بازاری  ۴۳هزار تومان قیمت دارد
و طبق بررسیهای میدانی از سطح شهر ،قیمت تخممرغ در سوپرمارکتها و
خردهفروشیها شانهای بین  ۵۰تا  ۶۰هزار تومان است.
بازار لبنیات کم آورد
اما بازار لبنیات در طول ماههای اخیر با چالشهای فراوانی روبهرو بود؛ تا جایی
که گاها در مراجعه هر روزه به بازار برای خرید لبنیات ،خریداران با قیمتهایی
متفاوت نسبت به روز قیمت روبهرو میشدند .این تغییر قیمتها در گزارشهای
رسمی نیز کامال محسوس است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،یک لیر شیر پاستوریزه در مردادماه امسال
 ۱۲هزار و  ۱۵۵تومان قیمت داشت که قیمت آن در مهرماه به  ۱۳هزار و ۳۷۷
تومان افزایش پیدا کرد .یک کیلوگرم ماست پاستوریزه نیز در مردادماه با قیمت
 ۱۴هزار و  ۶۳۳تومان به فروش میرفت که در مهرماه به  ۱۸هزار و  ۴۵۴تومان

افزایش پیدا کرد .از سوی دیگر ،یک بسته نیمکیلویی پنیر ایرانی پاستوریزه در
مردادماه با قیمت  ۲۰هزار و  ۵۳۲تومان فروخته میشد که در مهرماه  ۲۵هزار
و  ۸۸۶تومان قیمت پیدا کرد.
اما گزارشهای میدانی از سطح شهر نشان میدهد که در حال حاضر یک لیتر
شیر پاستوریزه  ۱۴هزار تومان ،یک کیلوگرم ماست پاستوریزه  ۱۸هزار تومان و
یک بسته نیمکیلویی پنیر ایرانی پاستوریزه  ۳۰هزار تومان است.

