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آبرسانی به 8000 روستای کشور با تانکر 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر در 
300 شــهر میزان تولید و مصرف آب برابر اســت، افزود: فعال مشکل جدی در 
تامیــن آب نداریم.به گزارش ایلنا، حمیدرضا جانباز در حاشــیه بازدید از مرکز 
کنترل آب تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: طی روزهای گذشــته با 
افزایش درجه حرارت مواجه بودیم، اما بر اساس برنامه ریزی به گونه ای اقدام شد 
که در اکثر شهرها مشکل خاصی نداشته باشیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در 300 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است، خاطرنشان کرد: فعال مشکل 
جدی در تامین آب نداریم. اگر افزایش مصرف و یا حادثه ای رخ دهد مشــخص 
خواهد شــد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با بیان اینکه اکنون 8000 
روستا با تانکر آبرسانی می شوند، تصریح کرد: امسال به لحاظ بارش سال سختی 
داشتیم و طی 52 سال گذشته خشک ترین و گرم ترین سال را سپری می کنیم، 
اما ســعی می کنیم که با کمترین مشکل آب شرب تامین شود.وی یادآور شد: 
طی روزهای گذشته اعتباراتی از خزانه دریافت شد که بتوانیم خدمات رسانی را 
تســریع کنیم.جانباز با اشاره به موضوع کم آبی در خوزستان که بر اثر مدیریت 
آب ســدها حادث شد و منجر به کاهش دبی رودها در پایین دست شده است، 
گفت: عمده مشــکل مربوط به تامین آب کشاورزی و دام بود، البته تعدادی از 

روستاهای انتهای کرخه نیز دچار مشکل شدند.

رکورد شکنی دوباره مصرف برق 
همزمان با اوج گیری گرما

سخنگوی صنعت برق گفت: رکورد نیاز مصرف برق به ۶۶هزار 88۷ مگاوات 
رســید در حالی که ســال گذشــته رکورد مصرف برق 58 هزار مگاوات بود.به 
گزارش ایرنا، »مصطفی رجبی مشــهدی« با بیان اینکه روز بســیار سختی  را 
ســپری کردیم، افزود: مجموع تــوان تولید نیروگاه های حرارتی، هســته ای 
و انرژی هــای نو 5۴ هزار مگاوات اســت و به دلیل کاهش شــدید بارندگی ها، 
نیروگاه های برق آبی را در مدار نداریم که همین موضوع باعث ناترازی تولید و 
مصرف برق به میزان ۱2هزار مگاوات شــده است.سخنگوی صنعت برق اضافه 
کرد: این در حالی است که در گرما یک درصد از توان نیروگاه ها کاهش می یابد 
و همین موضوع باعث بخشــی از ناترازی اســت.رجبی مشهدی با بیان اینکه 
امــروز به دلیل حوادثی که پیش آمد، پنج واحد نیروگاهی از مدار خارج شــد، 
افزود: در شــرایط افزایش مصرف برق و به منظور حفظ پایداری شــبکه برق، 
رله های فرکانس به صورت خــودکار عمل می کنند و باعث قطع برق برخی از 
نقاط می شود.وی خاطر نشان کرد: پیش بینی های هواشناسی همچنان نشانگر 
گرم بودن اکثرنقاط کشور و تداوم آن تا پایان هفته است، اما هفته آینده ممکن 
است کاهش یک تا دو درجه ای دما  را داشته باشیم.سخنگوی صنعت برق ادامه 
داد: در صورت احتمال بروزخاموشــی، به طور حتم موارد قطعی، پیشتر اطالع 
رسانی می شود و البته جداول خاموشی های احتمالی هم در سایت شرکت های 

توزیع بازگذاری شده است.

افزایش مالیم قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی با پیش بینی سرمایه گذاران 
از کمبود عرضه و رشد نرخ واکسیناسیون کووید ۱۹ افزایش یافت.بهای معامالت 
نفت برنت با 3۴ ســنت معادل 0.۴۶ درصد افزایش، به ۷۴ دالر و 8۴ سنت در 
هر بشــکه رسید. نفت برنت روز دوشــنبه با 0.5 درصد افزایش بسته شده بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 20 سنت معادل 0.28 درصد 
افزایش، به ۷2 دالر و ۱۱ ســنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 
دوشــنبه با ۱۶ سنت کاهش بسته شده بود.شاخص های قیمت نفت حتی پس 
از این که آمریکا درباره ســفر به اسپانیا و پرتغال به دلیل افزایش موارد ابتال به 
کووید ۱۹ هشــدار سفر صادر کرد، افزایش پیدا کردند. یک مقام کاخ سفید به 
رویترز گفت: محدودیتهای گســترده تر سفر به دلیل شیوع باالی کرونای دلتا 
و افزایش ســریع آمار داخلی ابتال رفع نخواهند شد.جفری هالی، تحلیلگر ارشد 
بازار آسیا اقیانوسیه در شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: قیمتهای نفت 
پس از این که ریزش دوشــنبه هفته گذشــته را جبران کردند، هفته جاری در 
مسیر احیا قرار می گیرند. هر دو شاخص احتماال به تحکیم رشد اخیرشان ادامه 
می دهند به خصوص که نوســان بازار نسبت به هفته گذشته کمتر شده است.

در یک نشــانه تشویق کننده برای تقاضا برای ســوخت، انگلیس روز دوشنبه 
پایینتریــن رکورد روزانه آمار مبتالیان جدید کوویــد ۱۹ را از چهارم ژوییه به 
این طرف گزارش کرد که نشــان می دهد افزایش اخیر موارد ابتال به اوج خود 
رسیده است.تحلیلگرانی که آمار رفت و آمدها را دنبال می کنند، نسبت به قوی 
ماندن تقاضا برای سوخت مطمئن هستند و روی واکسیناسیون برای اجتناب از 
وضع قرنطینه های جدید حساب می کنند.انتظار می رود بازارهای جهانی با وجود 
تصمیم گروه اوپک پالس برای افزایش تولید ماهانه تا پایان امســال، همچنان 
دچار کمبود عرضه بمانند. تحلیلگران گروه ANZ ریســرچ اعالم کردند آمار 
قوی ترافیک جاده ای در مناطق بزرگ نشان می دهد که رشد موارد ابتال تاثیر 
حداقلی بر رفت و آمد داشــته است.بر اســاس گزارش رویترز، سرمایه گذاران 
منتظر گزارش هفتگی موسســه امریکن پترولیوم در روز ســه شــنبه و اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در روز چهارشــنبه برای ارزیابی وضعیت تقاضا هستند. 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته 
منتهی به 23 ژوییه، حدود 3.۴ میلیون بشــکه و ذخایر بنزین ۴00 هزار بشکه 

کاهش پیدا کرده است.

چین در برابر نفت در عراق فرودگاه و خانه می سازد
شرکتهای چینی در راســتای توافق سال 20۱۹ تامین نفت در برابر پروژه، 
قرار است یک فرودگاه و ۹0 هزار واحد مسکن در عراق احداث کنند.به گزارش 
ایسنا، پایگاه خبری زاویه به نقل از صباح عبدالطیف، مشاور نخست وزیر عراق 
نوشت: انتظار می رود در قبال ۱00 هزار بشکه نفت عراق، شرکتهای چینی یک 
فرودگاه در نصیریه و ۹0 هزار واحد مســکن در شهر صدر بسازند. این پروژه ها 
مطابق با توافق عراق و چین و پس از حل تمامی مســائل حقوقی مربوط به این 
قرارداد، اجرا خواهند شد.احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق اوایل ماه میالدی 
جاری اظهار کرده بود عراق تصمیم گرفته اســت قرارداد ساخت یک پاالیشگاه 
نفت جدید را به شــرکت مهندســی دولتی CNCEC چین اعطا کند.پایگاه 
خبری آرگوس در اواســط ژوییه گزارش کرده بود این مجتمع به ظرفیت 300 
هزار بشــکه در روز یک مجتمع پاالیش و پتروشیمی یکپارچه خواهد بود.وزیر 
نفت عراق گفته بود پاالیشگاه جدید منحصرا برای صادرات فعالیت می کند و به 

طور کامل توسط دولت چین فاینانس می شود.

اعطای رتبه اعتباری A به گروه بهمن
بــا اخذ رتبهA، گروه بهمن از ایــن  پس می تواند بدون نیاز به ضامن از بازار 
سرمایه تامین مالی کند که این امر کاهش زمان و هزینه های تامین مالی را به 
دنبال خواهد داشت.جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره گروه بهمن در حاشیه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت با اشــاره به سابقه طوالنی رتبه بندی 
اعتبــاری در دنیا گفت: رتبه بندی اعتبــاری، ارزیابي احتمال پرداخت به  موقع 
بدهی و تعهدات مالی از طریق بررســي و تحلیل جامع انواع اطالعات در مورد 
وضعیت اقتصاد کالن، صنعت مربوطه، ناشر و نیز ماهیت اوراق بهادار مي باشد 
که توسط شرکت هاي رتبه بندی اعتباری تخصیص داده می شود.ایمانی با اشاره 
بــه اینکه مقوله رتبه بندی اعتباری می توانــد ضمن ارزیابی وضعیت اعتباری و 
مالی، هزینه تامین مالی را کاهش دهد، اظهار کرد: این رتبه بندی را می توان به 
دو  صورت بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. رتبه بندی اعتباری بلندمدت 
کیفیت اعتباری ناشر را بر اساس ویژگی های اقتصادی و مالی در سطوح متفاوت 
کالن اقتصادی، صنعت و ناشر و رتبه بندی اعتباری کوتاه  مدت توانایی دسترسی 
ناشــر به نقدینگی و منابع مالی، به  منظور ایفای تعهدات کمتر از یک ســال را 
ارزیابی می کند.رئیس هیات مدیره گروه بهمن گفت: در میان شرکت های ایرانی 
گروه بهمن از این امر مستثنا نبوده و با طی شدن فرآیندهایی، پروژه رتبه بندی 
اعتباری را با هدف ارزیابی ســالمت مالی و قابلیــت اتکا و کاهش هزینه ها در 
دســتور کار خود قرارداد و سرانجام رتبه نهایی کوتاه و بلند مدت در 28 تیرماه 
۱۴00 از موسســه پایا به عنوان شــرکت  رتبه بندی اعتباری پذیرفته  شده در 
ســازمان بورس اعالم شد.رئیس هیات مدیره گروه بهمن به عملکرد مثبت این 
شرکت در سال ۱۴00 اشاره کرد و این رتبه اعتباری تخصیص یافته را نویدبخش 
شروعی برای اتفاقات مثبت در آینده دانست.ایمانی تشریح کرد: با بررسی های 
دقیق رتبه اعتباری  A به گروه بهمن تخصیص داده شد. از این  رو گروه بهمن 
می تواند بدون نیاز به رکن ضامن به انتشار اوراق اقدام کند و از این طریق فرآیند 

تأمین مالی کوتاه تر شده و هزینه های انتشار اوراق نیز کاهش می یابد. 

اخبار انرژی

خودرو

مدتی اســت که ایرالین ها بدون مجــوز، قیمت بلیت 
هواپیما را در همه مسیرها افزایش داده اند و همین موضوع 
باعث افزایش اعتراض مســافران شده است. با وجود اینکه 
انتظار می رفت ســازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه 
اقدام موثری انجام دهد ولی گویا اینبار زورش به ایرالین ها 
نرســیده و افزایش قیمت ها اصالح نشــده است.به گزارش 
»مردم ســاالری آنالیــن«، از روزی که کرونا شــیوع یافت 
تغییرات اساسی در وضعیت پروازهای جهان از جمله ایران 
ایجاد کرد. این تغییرات بــه کاهش ظرفیت پروازی تا ۴0 
درصد منجر شــد و درحالیکه انتظار می رفت با مهار کرونا 
ظرفیت مســافرگیری افزایش یابد پیک های کرونا افزایش 
یافت و طوالنی تر شــد و برای همین هم این موضوع عمال 

منتفی شد. 
در این بین شرکت های هواپیمایی اعالم کردند که باید 
برای جبران ظرفیت کم شده از پرواز، قیمت بلیت افزایش 
پیدا کند تا بتوانند بخشــی از ضررهــا را جبران کنند و از 
ایــن رو قیمت بلیت هواپیما در چند مرحله افزایش یافت، 
اما ایرالین ها به این موضوع قانع نشــدند و برخالف تاکید 
سازمان هواپیمایی و ستاد ملی کرونا بیش از ظرفیت تعیین 
شده هم بلیت فروخته و مسافر ســوار هواپیماها کردند.با 
این حال ماجرا به اینجا ختم نشــد؛ در مقطعی با انتشــار 
آیین نامه ای ایرالین هایی که بیش از قیمت مصوب تخفیف 
می دادند تهدید به جریمه و تحریم شــدند تا قیمت تعیین 
شــده حفظ شود ولی این موضوع هم اینجا تمام نشد و در 
مقاطعی قیمت بلیت هواپیما را بدون مصوبه افزایش دادند 
که در چند مرحله با برخورد جدی ســازمان هواپیمایی از 
این موضع خودعقب نشینی کردند. نگاهی به گذشته نشان 
می دهد که این اقدامات زمینه ســازی بــرای خیز افزایش 
مجدد با احتساب واکنش ســازمان هواپیمایی و مسافران 
انجام شــده بود! بــه عبارت دیگر ایرالین هــا با پیش بینی 
واکنش ســازمان هواپیمایی و آماده ســازی شــرکت های 
خدمات پروازی و فروش بلیت اقدام به افزایش خودســرانه 
قیمــت بلیت هواپیما کرده و حــاال هیچ تذکر و برخوردی 
هم از سوی ســازمان هواپیمایی آنها را به اجرای قوانین و 

مقررات مجبور نمی کند. 
انقضای مصوبه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما 

یکی از مصوباتی در گذشــته نه چندان دور باعث شــد 
تا دســت ایرالین ها برای افزایش قیمــت بلیت هواپیما باز 
بمانــد مصوبه آزادســازی قیمت بلیت هواپیمــا در برنامه 
پنجم توســعه بوده که این مصوبه در برنامه ششم تمدید 
نشده اســت! با این حال ایرالین ها دست از افزایش قیمت 
برنداشته و این حق را برای خود محفوظ می دانند که تحت 
هر شرایطی قیمت بلیت را افزایش دهند تا جایی که مقصود 
اسعدی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی این افزایش را 
قانونی دانســته و گفته: »باید ایــن واقعیت را بپذیریم که 
کســانی که ضرورت دارند باید از هواپیما استفاده کنند و 
لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند.«با این حال 

گویا وضعیت تعیین قیمت بلیــت هواپیما همچنان محل 
مناقشــه مسئوالن ســازمان هواپیمایی و ایرالین ها بوده و 
هست و حتی با وجود لغو مصوبه آزادسازی قیمت ایرالین ها 
افزایش خودســرانه قیمت را حق خود می دانند.ابولقاســم 
جاللی، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری اعالم کرده »با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما 
در شرایط کنونی هر دو دسته از ذینفعان یعنی ایرالین ها و 
مردم ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد، مساله 
نرخ بلیت هواپیما در شورای  عالی هواپیمایی کشوری مطرح 
شــده و درباره آن تصمیم گیری شــود.« او در گفت وگو با 
ایسنا درباره مفاد قانونی قیمت گذاری بلیت هواپیما، گفته 
»با وجود انقضای حکم مندرج در بند )ب( ماده ۱۶۱ قانون 
برنامه پنجم توسعه کشور در باره آزادسازی نرخ ها و شبکه 
پروازهای داخلی کشــور و عدم تنفیــذ این حکم در قانون 
برنامه ششم توسعه کشور،  صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای 
صحیــح و کامل مفاد قانونی در باره آزادســازی کامل نرخ 
حمل و نقــل هوایی و نحوه رعایت دقیــق الزامات تعیین 
شده در ماده فوق به عنوان پیش نیاز فرآیند آزادسازی، اهم 
انتظارات سیاستی در این زمینه طبق تجارب جهانی مانند 
افزایش رقابت، ارتقای کیفیت ارائه محصوالت و خدمات و 
پاییــن آمدن نرخ کاال یا محصــول در صنعت حمل و نقل 

هوایی کشور محقق نشد.«
افزایش غیرقانونی بدون برخورد!

با اینکه مسئوالن سازمان هواپیمایی افزایش اخیر قیمت 
بلیــت هواپیما را غیرقانونی می دانند ولی به نظر می رســد 
تــوان برخورد با متخلفان را ندارند و این ناتوانی در برخورد 
ناشــی از ضعف قوانین و عدم بازدارندگی آن است و البته 
فشــارهای اقتصادی ای به جامعه وارد شده است. سیاوش 
امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری دوم مرداد 

در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، 
تاکید کرد: »هر گونــه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و 
ســازمان هواپیمایی کشــوری در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، متخل فان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.« 
با این حال برخورد با ایرالین ها هیچ تاثیری در عقب نشینی 
آنها از مواضع خود برای کاهش قیمت نداشــته و این روند 
همچنان ادامه دارد. ســوال مهم در این باره این اســت که 
وقتی سازمان های باالدســتی توان برخورد با متخلفان در 
حوزه کاری خود را ندارند و هر کســی براساس منافع خود 

فعالیت می کند؛ وجود این سازمان ها به چه کاری می آید؟
شرکت ها شروط آزادسازی را

 رعایت نکردند
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه قانون 
آزادسازی بلیت هواپیما لغو شده و نباید در نرخ گذاری به آن 
استناد کرد، گفت: قانون آزادسازی در برنامه ششم نیامده و 
ایرالین ها شروط ازادسازی را رعایت نکردند. لغو قانون فردا 
در جلسه وزیر به مدیران ایرالین ها اعالم می شود.محمدرضا 
رضایی کوچی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما و ادعای 
شــرکت های هواپیمایی مبنی بر تنظیم قیمت ها براساس 
قانون آزادســازی بلیت هواپیما اظهار داشــت: به موضوع 
افزایش قیمت بلیت هواپیما بــه طور جدی انتقاد داریم و 
روز دوشنبه هفته جاری هم با وزیر راه و شهرسازی در این 
باره جلسه ای برگزار شد نمایندگان مجلس مراتب اعتراض 
و گالیه خود را نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعالم 
کردند.وی با بیان اینکه متاسفانه در چند روز گذشته شاهد 
افزایش قابل توجه قیمت بلیــت هواپیما بودیم، ادامه داد: 
با ایــن وضعیت و قیمت ها، دیگر بســیاری از مردم امکان 
استفاده از هواپیما را نخواهند داشت و در حال حاضر سفر 

هوایی فقط به بخش و قشــر خاصی از جامعه تعلق گرفته 
اســت.  درست است که شرکت های هواپیمایی هم شرایط 
سختی را می گذرانند اما باید مراقبت باشیم چراکه اگر تقاضا 
کاهش یابد و پذیرش مســافر هم کمتر شود، این موضوع 
هم به نفع ایرالین ها نخواهد بود.رئیس کمیســیون عمران 
مجلس از جلسه بررسی تعیین نرخ بلیت هواپیما بین وزیر 
راه و مدیران شــرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت:  قرار 
بر این اســت که فردا جلسه ای بین وزیر راه و شهرسازی و 
مدیران شــرکت های هواپیمایی برگزار شود و بر روی یک 
قیمت مشخص توافق حاصل شود و تمام ایرالین ها مکلف 

هستند که در همان چارچوب بلیت بفروشند.
رضایی کوچی با اشــاره به وضعیت نامطلوب ســازمان 
هواپیمایی کشــوری افزود: فردی که به عنوان سرپرســت 
سازمان هواپیمایی انتخاب شده،  متاسفانه مبتال به ویروس 
کرونا اســت و در حال حاضر ســازمان رئیس ندارد، البته 
سرپرســت هم محدودیت هایی دارد و اگر همین سرپرست 
هم نباشد شرایط برای سازمان سخت تر می شود.وی تاکید 
کرد: قانون آزادسازی بلیت هواپیما منتفی است و تاکید و 
مطالبــه جدی ما از وزیر این اســت که قیمت ها به صورت 
عادالنه تعیین شــود و ســازمان هواپیمایی هــم به طور 
ســختگیرانه و جدی بر رعایت ایــن قیمت ها نظارت کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قانون آزادسازی 
بلیت هواپیما در برنامه پنجم ذکر شده و در برنامه ششم از 
آن نامی برده نشده و در برنامه ششم نظارت دولت باید ادامه 
داشته باشــد و نرخ گذاری خارج از قانون آزادسازی بلیت 
هواپیما باشد.وی گفت: باید توجه داشته باشیم که در بحث 
آزادسازی نرخ بلیت هم قرار بود رقابتی بین ایرالین ها شکل 
بگیرد و براســاس آن کیفیت خدماتی افزایش یابد که این 

موضوعات محقق نشد.
 از ســوی دیگر زمانی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید 
به اجرا برســد که تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود داشته 
باشد اما در شــرایط تحریم تعداد صندلی ها بسیار محدود 
اســت و تقاضا بیشــتر از عرضه است. قطعا  در این شرایط 
نمی توان نرخ را آزاد کرد و شــرایط کامال به نفع ایرالین ها 
است.رضایی کوچی با ابراز گله مندی از اینکه تا کنون نرخ 
تمام شــده بلیت به طور کارشناسی محاسبه نشده است، 
ادامه داد: بارها اعالم کرده ایم که یک بار قیمت تمام شــده 
را به طور کارشناسانه محاسبه و بررسی کنید. این اقدام کار 
سختی نیســت اما تا کنون یک بار هم قیمت تمام شده را 
به طور کارشناسی محاسبه نکرده اند. باید دید یک صندلی 
برای یک ســاعت پرواز چه هزینه ای دارد و همان هزینه به 
عنوان قیمت بلیت اعمال شــود.وی افزود: در جلســه فردا 
به مدیران ایرالین ها اعالم می شــود که قیمت های واقعی 
مبنای نرخ گذاری خواهد بود و این قیمت گذاری باید خارج 
از قانون آزادسازی بلیت هواپیما باشد. ایرالین ها موظف به 
رعایت این قیمت ها و سازمان هواپیمایی موظف به کنترل 

عملکرد ایرالین ها هستند.  

ناتوانی سازمان هواپیمایی کشوری در برخورد با تخلفات ایرالین ها

پروازقیمتازباندمنافعایرالینها
محمد سیاح

یک اقتصاددان اظهار داشــت: اگر دولت ســیزدهم کار 
خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی ترین برنامه هایش 
برخورد قاطع با مفســدان و افرادی که بازارها را دستکاری 
می کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره 
می افتد.حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره هشدار اخیر کارشناسان و برخی از فعاالن اقتصادی 
درباره رشــد نرخ تورم اظهار داشــت:  در واقع بررسی علل 
شکل گیری تورم مسئله اصلی است و در طول 3 دهه اخیر 
پــس از جنگ، علل افزایش نرخ تــورم عمدتا افزایش نرخ 
ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی بوده که توســط خود 
دولت ها اعمال شــده است.وی ادامه داد: در ایران نرخ تورم 
بدون این شوک های دستوری قیمتی، حدود ۱5 درصد در 
زمان های عادی اســت اما در دوره هایی مانند همین دوره 
گذار انتقال دولت به دولــت دیگر که جامعه دوره برزخی 
را طی می کند، افزایش قیمت ها و افزایش نرخ تورم عمدتا 
ناشــی از خالء قدرت و نظارت دستگاه های قضایی و ناظر 
اســت.این کارشــناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی، 
برندگان افزایش قیمت ها کــه در طول این 3 دهه هر روز 
قدرت شان بیشتر شد، جزئی از ساختار قدرت بودند و امروز 
تصمیم می گیرنــد قیمت ها را به هر نحوی که می خواهند 
افزایش بدهند.راغفر با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش 
قیمت ها ناشــی از فضاســازی برای دولت سیزدهم است، 
گفت: عده ای نگــران تالش های دولت بعــد برای کاهش 
قیمت ها هستند بنابراین بخشــی از این افزایش قیمت ها 

ناشی از فضاسازی ها و تعمدی است و می بینیم که برخی از 
صنوف علیرغم قیمت های تعجب برانگیز مدعی زیان ده بودن 
هستند و خودروسازی ها می گویند به ازای تولید هر خودرو 
۴0 میلیون تومان ضرر می دهنــد یا اینکه تولیدکنندگان 
مصالح ساختمانی هر روز قیمت ها را باال می برند.وی با بیان 
اینکه عده ای هدف شــان از افزایش قیمت ها این است که 
دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: 
عده ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت ها 
را دوبــاره در دولــت بعد باال ببرند و میــزان موفقیت آنها 
بســتگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با 
این کانون های فساد را داشته باشد.این کارشناس اقتصادی 
با تاکید بر اینکه دولت ســیزدهم نباید اسیر و تسخیر این 
فضاسازی ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی 
کــه به دنبال افزایش قیمت هســتند، از منتفعان اصحاب 
قــدرت و ثروت در 3 دهه اخیــر بودند که یکی از اقدامات 
دولت ســیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت ها 
باشــد.راغفر ادامه داد: اگر دولت ســیزدهم کار خود را با 
اقتــدار آغاز نکند و یکی از اصلی ترین برنامه هایش برخورد 
قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می کنند 
نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می افتد.

وی در پاسخ به این ســوال که احیای برجام تا چه حد به 
کنترل نرخ تورم و کاهــش قیمت ها کمک می کند، اظهار 
داشــت: آمریکا برای براندازی جمهوری اســالمی حاضر به 
رفع تحریم ها نخواهد بود مگر اینکه تعهدات بزرگتری برای 
کنترل جمهوری اسالمی و زمینه سازی مداخالت بعدی به 
دست بیاورد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم 
احیای برجام در شرایط کنونی به هیچ وجه منطقی نیست، 
افزود: باید نظام بر اســاس بدترین سناریوها تصمیم گیری 
کند و خود را آماده بدترین شــرایط بداند.راغفر در پاســخ 
به ســوال دیگر مبنی بر اینکه اگر مذاکرات وین منتهی به 
احیای برجام نشــود چگونه می توان جلوی افزایش نرخ ارز 
و بــه دنبال آن نرخ تورم را گرفــت، تاکید کرد: قیمت ارز 
بستگی به این دارد که دولت بعدی چگونه می خواهد رفتار 
کند. شــاهد آن بودیم که دولت های نهم تا پایان دوازدهم، 
اقتصاد و جامعه را به شدت متاثر از فضای بین المللی کردند.

وی افزود: وقتی دولت نهم بر ســر کار آمد، میزان واردات 
۱۶ میلیارد دالر بود اما در ســال ۹0 میزان واردات به ۹0 
میلیارد دالر رســید، به این معنا که تمام بنیان های تولید 
در کشور را نابود کردند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه خاطرنشان 

کرد: این دولت هم با بی اعتبار کردن پول ملی، ناترازی های 
بسیار بزرگی را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
بر جامعه تحمیل کرد و دلیــل تمام این افزایش قیمت ها 
بی انضباطی مالی دولت اســت که به شکل دستوری انجام 
شــده اســت.راغفر تاکید کرد: دلیل همین افزایش قیمت 
افزایش ارز از ســال ۹0 تــا پایان این دهــه، نرخ خالص 
ســرمایه گذاری در کشور همواره منفی بوده و این یعنی از 
موجودی کنونی ارتــزاق کردیم.وی با تاکید بر اینکه نحوه 
افزایش قیمت ها باعث شده سرمایه گذاری در بخش تولید 
غیرمنطقی شود، گفت: در تمام این سال ها باالترین بازدهی 
در حوزه های سفته بازی و فعالیت های نامولد و در خرید و 
فروش ارز، ســکه و امالک بوده است و اخیرا نیز کاغذبازی 
در بازار ســهام شکل گرفت. تا زمانی که یک نظام مالیاتی 
کارآمــد و چابک برای این دســته از فعالیت های غیرمولد 
ایجاد نشــود و این مالیات به بخش تولید نرســد، تولید به 
صورت کامل به محاق می رود.این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: نقش نظــام بانکی که تغذیه کننده اصلی فعالیت های 
غیرمولد اســت می تواند بسیار تعیین کننده باشد و اگر این 
بستر فراهم شود در چنین شرایطی می توان انتظار داشت 
که فعالیت های تولیدی باالترین نرخ بازدهی را داشته باشند 
و نقدینگی به این ســمت هدایت شود در غیر این صورت 
اگر چشــم مان به خارج از مرزها باشد هیچ پیشرفتی برای 
خروج از بحران کنونی متصور نیســت و مشکالت و بحران 

عمیق تر می شود.

قائم مقام مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایران از 
کاهــش ۱۴ تا 35 درصدی آمار مربــوط به تحویل گندم 
به مراکز خرید دولتی خبر داد و گفت: برای تامین کسری 
ذخایر استراتژیک گندم کشــور، مجوز واردات صادر شده 
است.حســن حنان در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه مطابق 
با پیش بینی ها در پی خشکسالی با کاهش تحویل گندم به 
مراکز دولتی مواجه هســتیم، اظهار کرد: تا امروز به مراکز 
خریــد دولتی ۴ میلیون و 20۶ هزار تن گندم تحویل داده 
شــده است که نسبت به سال گذشته کاهش 35 درصدی 
را نشان می دهد.وی میزان تحویل گندم به مراکز دولتی در 

سال گذشته در مدت زمان مشابه را ۶ میلیون و 50۴ هزار 
تن اعــالم کرد.حنان ادامه داد: تعداد محموله های تحویلی 
به مراکز خرید نیز تا امروز 8۱8 هزار محموله بوده اســت 
که نشــان از کاهش 23 درصدی نســبت به سال گذشته 
دارد.حنان تعداد کشاورزانی که مبادرت به تحویل گندم به 
مراکز خرید دولتی کرده اند را 32۶ هزار کشــاورزان عنوان 
کرد که کاهش ۱5 درصدی نســبت به ســال گذشته در 
مدت مشــابه داشته اســت.به گفته این عضو هیأت مدیره 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران؛ در سالجاری متوسط گندم 
تحویلی هر کشــاورز حدود ۱3 تن بوده است، این رقم در 

سال گذشته بیش از ۱۷ تن بود به عبارت دیگر آمار مربوط 
به تحویل گندم در این بخش کاهش 23 درصدی داشــته 
است.حنان تصریح کرد: متوسط وزن هر محموله تحویلی 
تا امروز 5 تن و در سال گذشته ۶ تن بوده است که در این 
آمــار نیز با کاهش ۱۴ درصدی روبه رو هســتیم.وی پیش 
بینی کرد: در مجموع تا پایان خرید تضمینی گندم حداکثر 
۴ میلیون و ۶80 هزار تن گندم به دولت تحویل شــود، در 
حالی این رقم در ســال گذشته 8 میلیون و 225 هزار تن 
بوده است.حنان در شرایط کنونی دولت را ناگزیر به واردات 
گندم دانست.معاون بازرگانی داخلی با تاکید بر اینکه مجوز 

واردات صادر شــده اســت، اظهار کرد: برای تامین کسری 
ذخایر اســتراتژیک گندم برنامه ریزی شده است و نگرانی 
برای تامین گندم مورد نیاز نان و صنعت کشور نداریم.حنان 
درباره آخریــن وضعیت پرداخت مطالبات نیز گفت: ارزش 
گندم تحویلی به مراکز تولید تا این لحظه 2۱ هزار و 2۱3 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که از این میزان ۱8 هزار و 
۹2۱ میلیارد تومان آن به کشــاورزان پرداخت شده است 
که معادل ۹۱ درصد مطالبات آن ها است.وی تصریح کرد: 
تمامی کشــاورزانی که تا پایان تیرماه گندم خود را تحویل 

داده اند بهای محصول خود را تماما دریافت کرده اند.

در حال حاضر قیمت پایه دام ســبک و ســنگین زنده 
بین 50 تا 55 هزار تومان اســت در حالی که گوشت قرمز 
بیــش از ۱50 هزارتومان در بازار به فروش می رســد؛ این 
فاصله عمیــق قیمتی، باعث شــده تولیدکننده و مصرف 
کننده نهایی متضرر شــوند و ســود به جیب دالالن برود.
رئیس شــورای تامین دام کشــور ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: الزم اســت دو موضوع قیمت پایه دام زنده و الشه 
گوشــت قرمز از قیمت گوشت در بازار متفاوت دیده شود 
زیــرا تولیدکنندگان  نیز از این ســود کالن فاصله قیمتی 

منتفع نمی شوند.
منصور پوریان در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: قیمت 
واقعی هر کیلوگرم دام زنده ســبک و سنگین برای دامدار 
با توجه بــه قیمت باالی خــوراک دام و دیگر هزینه های 
تمام شــده تولید، بین 55 تا ۶5 هزار تومان تمام می شود، 
این در حالی اســت که قیمت هر کیلو دام زنده در بازار با 
قیمــت 50 تا 55 هزار تومان به فروش می رســد و بخش 
عمده ســود این بخش هم به جیــب چوب دارها و دالالن 
می رود.پوریان تصریح کرد: همچنین قیمت تحمیلی الشه 

دام سبک گوسفندی ۱05 هزار تومان و الشه گوساله ۹5 
تا ۹8 هزارتومان اســت، در حالی کــه در بازار قیمت این 
محصول به دلیل تفکیک اجزا دو برابر قیمت پایه به فروش 
می رســد؛ بنابراین دامدار باعث گرانی قیمت گوشت قرمز 
نیســت.رئیس شورای تامین دام کشــور گفت: اکنون در 
جنوب کشور به ویژه خوزســتان با مشکل تشدید گرما و 
کم آبی روبرو هســتیم که  همین امر باعث افزایش تلفات 
بــاالی روزانه دام های گوســفندی، گوســاله و گاو میش 
شده است و این ضرر ســنگینی برای سرمایه ملی کشور 
در بخش دامــداری و دامپروری اســت.وی افزود: اکنون 
دامــداران و دامپروران برای تامین آب دام هایشــان برای 
زنده ماندن روزانه، بابت هر تانکر آب ۴00 هزارتومان پول 
پرداخت می کننــد که با توجه به باال بودن قیمت نهاده ها 
و دیگر هزینه های تولید، هزینه سرســام آوری است که به 
تولیدکنندگان تحمیل می شود. به طور مثال تولیدکننده 
ای کــه 500 راس دام دارد، روزانه باید دســت کم چهار 
تانکر آب با قیمت باالی یــک میلیون و ۶00 هزار تومان 

تامین کند.

کاهش تقاضای گوشت قرمز
 و افزایش جمعیت دامی

پوریان تصریح کرد: طی ماه های اخیر، با افزایش قیمت 
گوشــت قرمز در بــازار با کاهش تقاضا روبرو شــده ایم تا 
جایی که دام روی دســت تولیدکنندگان باقی مانده است.
وی با بیان اینکه با وجود تشــدید خشکســالی و کم آبی، 
افزایش جمعیت دامی می تواند تلفــات را افزایش دهد که 
این موضوع نگران کننده اســت، افزود: این درحالی است 
که دولت قرار بود گوشــت قرمز مازاد را از تولیدکنندگان 
به صورت خرید حمایتی دریافت کند یا اینکه شــرایط را 
برای صادرات دام زنده فراهم کند.رئیس شورای تامین دام 
کشور گفت: طبق آمارهای موجود بیش از ۷0 میلیون راس 
دام ســبک در کشور داریم که ۱8 میلیون راس دام سبک 
نر باید روانه کشــتار شــوند اما به دلیل کاهش تقاضا روی 
دست تولیدکنندگان باقی مانده اند.وی افزود: از این میزان 
جمعیت دامی بین 5 تا ۶ میلیون راس دام در معرض نابودی 
کم آبی هستند.پوریان ادامه داد: در بحث مشکالت عدیده 
تولیدکنندگان، بخشــی از دام زودهنگام روانه کشتارگاه ها 

می شــود در حالی که برخی از دام ها آبستن هستند و این 
موضــوع در آینده نه چنــدان دور ضربه مهلکی به صنعت 
خواهد بود که باید مورد توجــه قرار گیرد.پوریان از دولت 
خواست برای کمک به صنعت دامداری و دامپروری کشور، 
شرایط خرید حمایتی گوشت گوساله از دامداران و همچنین 
صادرات دام زنده را فراهم کند تا تولیدکنندگان بیش از این 
متضرر نشوند در غیر اینصورت این شرایط می تواند صنعت 
دامی کشــور را با خطر نابودی روبرو کند.طبق آمارها نیاز 
ساالنه کشــور به گوشت قرمز حدود یک میلیون تن است 
که بیش از 800 هزار تن آن در داخل کشور و کمتر از ۱0 
درصد نیاز از محل واردات تامین می شود.با این وجود قیمت 
گوشت قرمز در بازار ایران متغیر است به طوری که اکنون 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوســاله و گوسفندی در بازار 
خرده فروشی ها به شکل تفکیکی، بیش از ۱50 هزارتومان 
به فروش می رسد.ســتاد تنظیم بازار در ۱۹ آبان ماه سال 
۹۹، برای متعادل سازی بازار گوشت قرمز در بخشنامه ای، 
تامین و تنظیم بازار گوشت قرمز تا مرحله عمده فروشی را 

به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده بود.

حسین راغفر:

بخشی از افزایش قیمت ها تعمدی است

قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد

 کاهش ۳۵ درصدی تحویل گندم به مراکز دولتی

فاصله عمیق قیمت دام تا گوشت در بازار

بیش از ۵ میلیون راس دام سبک در معرض نابودی به دلیل کم آبی


