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خبر اقتصادی

کاهش مصرف 50 درصدی گوشت و 
30  درصدی مرغ در کشور

دبیــر انجمن صنعت 
بسته بندی گوشت و مواد 
پروتئینی کشــور گفت: 
امسال نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشته 

مصرف گوشــت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد 
کاهش یافته است.

 به گزارش ایسنا، مسعود رســولی، ادامه داد: این 
کاهش تقاضا باعث شده که شرکت های بسته بندی با 
مشکالتی روبه رو شوند. زیرا برای تولید »مشخصی« 
هزینه  کرده اند، اما به دلیل کاهش تقاضا تولیدات آن ها 
نیز کم شده است. این شرکت ها اگر تعدیل نیرو کنند 
به راحتی نمی توانند نیرو جذب کنند و اگر نیرو های 

خود را نگه دارند دخل و خرجشان به هم نمی رسد.
وی در پاســخ به اینکــه آیا باالتر بــودن قیمت 
گوشت و مرغ بسته بندی شده علت کاهش تقاضای 
این محصوالت در بازار نیســت، گفت: بسته بندی 
محصوالت از نظر ما هزینه اضافی ندارد، زیرا بســته 
بندی سودش را از ضایعات بدست می آورد. به عبارت 
دیگر وقتی مردم مرغ کامل خریداری می کنند پوست 
و ضایعــات آن را دور می ریزند، ولی شــرکت های 
بسته بندی ضایعات را می فروشند و از پول آن برای 

بسته بندی استفاده می کنند.
    

55۷ ملک بی نشان دولتی
 با سوت زنی مردم شناسایی شد

وزارت اقتصــاد خبر 
داد، ۵۵۷ ملــک دولتی 
در نیمــه اول امســال با 
گزارش هــای مردمی با 
به اصطالح ســوت زنی 

شناسایی شــده اند. این امالک از میان چهار هزار و 
411 ملک که پیش تر در ســامانه جامع اموال دولت 
)سادا( ثبت نشده بودند با کمک گزارش های مردمی 

شناسایی شدند.
براســاس قانون بودجه امســال، وزارت اقتصاد 
می تواند با اســتفاده از گزارش های مردمی با حفظ 
محرمانگی؛ نسبت به شناســایی اموال دولتی اقدام 

کند و برای این افراد پاداش در نظر بگیرد.
    

آغاز پرداخت پول واردات گاز روسیه 
به روبل از سوی ترکیه

تی آرتی -وزیر انرژی 
ترکیه اعالم کرد کشورش 
پرداخت بخشــی از پول 
واردات گاز طبیعــی از 
روسیه به روبل را آغاز کرده 

اســت. فاتح دونمز گفت: در ماه های آینده، ســهم 
پرداخت با اســتفاده از ارز ملی، در تجــارت انرژی با 

روسیه افزایش پیدا خواهد کرد.
روســیه که در پی حمله نظامی بــه اوکراین، با 
تحریم های غربی روبرو شده است، به منظور تقویت 
ارزش روبل، از خریداران انرژی خود خواسته است، 
پول واردات را به این ارز پرداخت کنند. عمده معامالت 
انرژی بین المللی به دالر آمریکا یا یورو تسویه می شود. 
ترکیه هم به دنبال تقویت تجارت با استفاده از لیر است 
که با سیاستهای پولی غیرمتداول، ارزش آن به شدت 

سقوط کرده است.
آنکارا و مسکو در سپتامبر توافق کردند پرداخت 

پول واردات گاز طبیعی، به روبل را آغاز کنند.
    

سفرهای دریایی ایران
 برای جام جهانی قطر لغو شد

ایسنا- سرپرست اداره 
کل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی اعالم 
کرد با وجود اقداماتی که 
برای انتقال تماشاگران 

ایرانی در ایام بازی های جام جهانی انجام شده بود، قطر 
در واپسین روزهای نزدیک به شروع بازی ها اعالم کرد 
نمی تواند امکان انتقال زمینی مسافر را از سایر بنادر این 
کشور به دوحه فراهم کند و به همین خاطر نتوانستیم 
در این ایام کشتی ها را برای انتقال تماشاگران فراهم 

کنیم.
مهدی فرمهینی فراهانی گفت: با توجه به اینکه دو 
کشور ایران و قطر از طریق دریا می توانند به هم متصل 
شوند، برای استفاده از پتانسیل سفرهای دریایی در 
سفرهای جام جهانی اقداماتی از اوایل سال جاری آغاز 
شد. این اقدامات شامل ساخت اسکله ها و پایانه های 
مسافری اســتاندارد در جزیره کیش و بندر بوشهر 
بود و همچنین با مالکان چند کشــتی که در کشور 
وجود داشتند و سالیان گذشته در زمینه مسافربری 
و گردشگری فعال بودند، جلساتی برگزار کردیم و آز 
آنها خواستیم برای ایام جام جهانی کشتی هایشان را 

تعمیر و آماده فعالیت کنند.

 ماه عسل دولت سیزدهم با بودجه 
به پایان رسیده اســت. حاال اعترافات 
تلخ و تکان دهنده مسعود میرکاظمی 
دربــاره کســری بودجه گــواه این 
مدعاســت که بودجه تدوینی دولت 
 سیزدهم با ناترازی شــگفت آور روبرو 

بوده است. 
مســعود میرکاظمی گفته است: 
تحقق منابع بودجــه روی ۶۶ درصد 
است، ۷ ماه از سال گذشــته و تا پایان 
ســال هم همین حدود تحقق منابع 
خواهیم داشــت بنابراین تا پایان سال 
۲۰۰ همت عدم تحقــق داریم البته 
دولت فکری کرده و بــا توجه به اینکه 
4۰ درصد به حســاب صندوق توسعه 
ملی واریز می شود از مقام معظم رهبری 
اجازه گرفته شــده تا ۲۰ درصد مانند 
ســال های قبل در جاری هزینه شود 
که ما گفتیم این مبلغ به بخش تملک 

و اشتغال اختصاص یابد.
میرکاظمی نماینــدگان مجلس 
را نیز خطاب قرار داده و گفته اســت: 

گفتیم تغییرات با خطــای پنج تا 1۰ 
درصدی باشد اما حاال با تغییرات اعمال 
شده در یودجه پیشنهادی دولت ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه 
تبصره 14)هدفمندی یارانه ها( داریم، 

نمی توانیم از آسمان بیاوریم.
هر چند برخی سخنان میرکاظمی را 
به افزایش نرخ بنزین و حامل های انرژی 
تعبیر کردند اما وی روز گذشــته این 
موضع را تکذیب و تاکید کرد که برای 
سال جاری و سال آینده دولت قصدی 

برای افزایش نرخ بنزین ندارد. 
 اعالم میزان کسری بودجه و مضیقه 
شــدید دلت در این میان با استفاده از 
عباراتی چون نمی توانیم از آســمان 
بیاوریم و ... نشــان از آن دارد که دولت 
قصد دارد در ســال آینده مجلس را از 
دســتکاری ارقام الیحه بودجه برحذر 

دارد . 
 سال گذشته مقامات دولتی بر این 
موضوع مانور می دادند که موفق شده اند 
به روشی جز استقراض کسری بودجه 
خود را تامین کنند. البته بســیاری از 
کارشناسان روش دولت را استقراض 

غیرمســتقیم خوانده و تاکید کردند 
کــه اســتقراض از بانک ها بــه جای 
بانک مرکزی همان اثرا اســتقراض از 
بانک مرکــزی را دارد و در مدت زمان 
طوالنی تری تبعات این اتفاق روشــن 

خواهد شد . 

 وقتی خاندوزی راضی بود  
 خاندوزی سال گذشته در صفحه 
شخصی خود در شبکه های اجتماعی 
اذعان کرده بود که تأمین بودجه شهریور 

و مهرماه کل کشور بدون استقراض از 
بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون 
فروش اوراق بدهی بــه نحو مقتضی 
صورت گرفته است. او این جواب کلی 
را در پاسخ به این سئوال داده بود: »در 
شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه 
دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین 
ماه )شــهریور( در دوره مدیریت خود 
در کشور را بدون استقراض، بدون خلق 
پایه پولی و بــدون ایجاد بدهی تأمین 

کند؟!«
وی هشت مهر ســال گذشته نیز 
اشاره کرد: دولت سیزدهم در شهریور 
بدون یک ریال استقراض جدید از بانک 
مرکزی توانست بودجه خود را تامین 
کند و زودتر از پایان شــهریور حقوق 

کارکنان دولت واریز شد.
آذرماه سال گذشته بود که مسعود 
میرکاظمــی نیز تاکید کــرد: بودجه 
14۰1 بدون کسری بســته می شود 
و تالش خواهیم کرد کــه با همکاری 
مجلس بودجه سال 14۰1بدون کسری 
تدوین شود و نیازی به استقراض و خلق 

پول نباشد.

شمارش معکوس 
برای بودجه سال آینده 

 حاال همزمان با فرارسیدن فصل 
ارائه بودجه ســال اینده به مجلس، 
گالیه ها از دستکاری در بودجه سال 
گذشــته آغاز شــده  در کل مقامات 
دولت عقب نشینی کرده اند. سخنان 
اخیر میرکاظمــی و گالیه های قابل 
توجه مجلس، به خصوص رئیس آن، 
محمدباقر قالیباف از وزیر اقتصاد نشان 
می دهد اقتصاد دیگــر عرصه افتخار 
نیست و بحران های شدید اقتصادی 
از سوی مقامات نیز در حال پذیرفته 
شدن است. این امر نشــان از آن دارد 
دوره گفتاردرمانی در حوزه اقتصاد در 

حال سپری شدن است. 

رئیسی چه می گوید؟ 
حــاال حتی گــزارش مســعود 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به دولت نیــز با انتقاد تلویحی 
رئیسی همراه می شود. سید مسعود 
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشور در جلسه دولت گزارشی 
درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با 
اشاره به اختالف نظر دولت و مجلس 
درباره اجرای تبصره 1۸ قانون بودجه 
اظهار داشــت: عملکرد سال گذشته 
تبصــره 14 قانون بودجــه در زمینه 
هدفمندی یارانه ها حدود ۳4۰ هزار 
میلیارد تومان بود که دولت در الیحه 
بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم 
به 4۷۰  هزار میلیارد تومان برسد اما 
مجلس در نهایــت آن را به ۶۶۰ هزار 
میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض 
سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و 
همان زمان هم اعالم شد که این منابع 
قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای 
برای افزایش قیمت حامل های انرژی 

و آب، برق و گاز ندارد.
میرکاظمی با بیان اینکه سازمان 
برنامه و بودجه مخالف ناترازی ایجاد 
شــده بود، تکلیف ۶۶۰ هزار میلیارد 
تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه 
ها را علت ناترازی دانست و افزود: در 
جلسات مشترک دولت و مجلس برای 
هدفمندی یارانه ها هم رئیس مجلس 
بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا 
معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در 

اولویت های بعدی است.
رئیس جمهــور پس از اســتماع 
گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه 

تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید 
پیش تر درباره تغییرات ایجاد شده در 
بودجه توســط مجلس و عواقب آن 
یعنی عدم تحقــق برنامه های دولت 
در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت 
خود با ناترازی ایجاد شده را به مجلس، 
نخبگان و مردم اطالع رسانی می کرد.

موتور تولید تورم روشن است 
 کارشناســان معتقدند کســری 
بودجه در حقیقت موتور تولید تورم 
در ایران است. دولت ایران سال هاست 
از کسری بودجه رنج می برد و همین 
امر سبب شــده اســت موتور تولید 
تورم همواره روشــن بماند. در سال 
1۳99، مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی در گزارشی دلیل 
عمده کسری بودجه را افزایش حقوق 
و دســتمزد دانســته بود. این اتفاق 
در سال گذشته ســال جاری نیز رخ 
داده و همیــن امر ســبب می شــود 
کســری بودجه در ایــران عمیق تر 
شــود. روش هــای کســری تامین 
کســری بودجــه همــواره در ایران 
تورم زاست استقراض از بانک مرکزی 
و خلــق نقدینگی عواملی هســتند 
که بحران هایــی را در این زمینه رقم 

می زنند. 
 به نظر می رسد بودجه سال آینده 
نیز مثل تمامی بودجه های سال های 
اخیر با ناترازی بســته می شود و این 
اتفاق سبب می شود که باز هم موتور 

تولید تورم در ایران روشن بماند . 
 شعارهای دولت سیزدهم حاال به 
آرزوهایی دوردست و دست نیافتنی 
بدل شــده اند. آرزوهایــی که امکان 
عملی شدنشان چندان فراهم نیست. 

انتقاد تلویحی رئیسی از اعتراف دیرهنگام میرکاظمی در مجلس؛

کسری بودجه داریم، زیاد هم داریم

ایمان ربیعی 

هر چند برخی سخنان 
روز سه شنبه میرکاظمی 

در مجلس درخصوص 
کسری بودجه را به افزایش 

نرخ بنزین و حامل های 
انرژی تعبیر کردند، اما وی 

روز گذشته این موضع را 
تکذیب و تاکید کرد که 
برای سال جاری و سال 

آینده دولت قصدی برای 
افزایش نرخ بنزین ندارد

 ماه عسل دولت سیزدهم 
با بودجه به پایان رسیده 
است. حاال اعترافات تلخ 

و تکان دهنده مسعود 
میرکاظمی درباره کسری 
بودجه گواه این مدعاست 
که بودجه تدوینی دولت 

سیزدهم با ناترازی 
 شگفت آور روبرو 

بوده است

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: فاصله ارز نیما و 
ارز آزاد هر چقدر افزایشی شود نقش بخش خصوصی در صادرات کمتر می شود 
چراکه بخش خصوصی نمی تواند با ارز ۳۶ هزار تومان جنس خریداری کند و با ارز 

نیمایی آن را پس بدهد.
عباس جبال بارزی در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه نرخ ارز مبنای تامین مواد 
اولیه است، گفت: تغییر نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه بنگاه های تولیدی تاثیر مستقیم 
می گذارد، بنابراین با نوسان های نرخ ارز طبیعی است که نرخ مواد اولیه نیز تغییر 

کند؛ درحال حاضر روزانه شاهد نرخ ارز هستیم.
وی با تاکید بر این نکته کــه تغییرات روزانه نرخ ارز امــکان برنامه ریزی را از 
واحدهای تولیدی سلب کرده است، گفت: فعاالن اقتصادی نمی گویند نرخ ارز باید 
برای همیشه ثابت بماند؛ تغییر نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی، منهای تورم 
خارجی هر سال تغییر کند اما در کشور ما نوسان ها از کنترل خارج شده است و 

ممکن است با هر عطسه نرخ ارز در ایران جابه جا شود.
این فعال اقتصادی تک عاملی خواندن نوسان های نرخ ارز را اشتباه دانست و 
افزود: تحریم ها عامل مهمی است اما نمی توان به سادگی از فاکتور تورم گذر کنیم 
از سوی دیگر افزایش تقاضا برای خرید دالر و ســکه در نوسان های نرخ ارز تاثیر 

مستقیم گذاشته است.
رئیس کمیســیون صنعت و معدن اتاق کرمان با اشــاره به دشــواری های 

بنگاه های تولیــدی در تامین نقدینگی، خاطر نشــان کرد: نوســان ها نرخ ارز 
باعث می شود که تولیدکننده نتواند متناســب با آن نقدینگی خود را هماهنگ 
کند ضعف در تامین نقدینگی نیز در روند تولید تاثیر می گــذارد و عاملی برای 
 فلج کردن تولید می شــود چراکه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش 

مواجه می شوند.
وی کاهش تولید را مترداف با عدم تــوان تولیدکنندگان در جبران هزینه ها 
توصیف کرد و افزود: ثبات در اقتصاد اولویت نخست است وقتی قیمت نهاده  های 

تولید همواره در حال تغییر باشد فعال اقتصادی توان برنامه ریزی و تولید را ندارد، 
بنابراین زیان ده می شود و یا از چرخه خارج می شود؛ ۲۰ درصد نرخ ارز در یک هفته 
باال رفت و وزیر اقتصاد اعالم کرد که برای کاهــش آن برنامه دارد و نرخ ارز پایین 
می آید. حال این پرسش مطرح است که وزیر اقتصاد می خواهد با چه مکانیزمی 
نرخ  را پایین بیاورد تولیدکنندگان لحظه ای پیــش می روند و نمی تواند تولید را 

مدیریت کنند.
 وی تاکید کرد: فاصله ارز نیما و ارز آزاد هر چقدر افزایشــی شود نقش بخش 
خصوصی در صادرات کمتر می شود چراکه بخش خصوصی نمی تواند با ارز ۳۶ هزار 

تومان جنس خریداری کند و با ارز نیمایی آن را پس بدهد.
جبالبارزی با بیان اینکه مکانیزم بازار ارزش پول ایران را پایین  می آورد، خاطر 
نشــان کرد: دولت نرخ ارز را باال نمی برد و مخالف شرایط ایجاد شده است و اعالم 

کرد که می خواهد دالالن ارزی را دستگیر کند.
این فعال اقتصادی قیمــت انرژی در ایــران را واقعی ندانســت و افزود: اگر 
می خواهیم نرخ انرژی را به نرخ های جهانی هماهنــگ کنیم و نرخ انرژی را آزاد 
کنیم نباید تعیین قیمت و نرخ دستوری برای تولیدات تعیین کنیم؛ نرخ  انرژی به 
نفع شرکت های خصولتی و بزرگ تمام می شود که انرژی ارزان می گیرند و با ارز 
آزاد می فروشند. بنگاه های کوچک و متوسط نیازمند حمایت هستند بنگاه های 

که توان پرداخت سودهای بانکی ۲9 درصد را ندارند.
وی گفت: افزایــش حقوق کارگران نــه کیفیت زندگی آنها را بــاال نبرد؛ در 
کشوری که تورم 4۰ درصدی را تجربه می کند امکان صادرات، خلق ارزش و تولید 
وجود ندارد و فقط شاهد دالل بازی، ســفته بازی و خرید وفروش ملک هستیم. 
بخشنامه های خلق الساعه باید جمع شود و تولیدکنندگان بتوانند برای ۵ سال 

آینده سیاست گذاری کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی:

با هر عطسه، نرخ ارز در ایران جابه جا می شود

گفت وگو

رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی اعالم کرد که 
طبق الیحه ای که در حال تنظیم اســت، ساعت کاری در 

سراسر کشور از ساعت ۸ تا 1۶:۳۰ می شود.
به گزارش ایسنا، میثم لطیفی در حاشیه جلسه هیات 
دولــت در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: قرار بر این شــد 
برای مشــاغلی که امکانش وجود دارد ســاعت کاری در 
سراسر کشور از ساعت ۸ تا 1۶:۳۰ خواهد بود و پنجشنبه 
و جمعه برای کارکنان تعطیل خواهــد بود. با این تصمیم 

بهره وری اقتصادی افزایش پیــدا خواهد یافت. وی افزود: 
همینطور بــا توجه به اینکــه مدارس در روز پنجشــنبه 
تعطیل است و در شهرســتانها گاهی والدین شاغل بودند 
و فرزندان در خانه تنهــا می ماندند و دغدغــه حمایت از 
خانواده و تحکیم آن پیــش آمده بود و نیــز اینکه امکان 
ســفر برای خانواده ها به دلیل اینکه عماًل یک روز تعطیلی 
داشتند کم می شــد، با این مصوبه که ان شاءاهلل در مجلس 
تصویب می شــود، دو روز پایانی هفته برای همه کارکنان 

تعطیل خواهد بود. لطیفی تاکید کــرد: با این تصمیم هم 
خانواده تحکیم می شــود، هم بهره وری اقتصادی افزایش 
 می یابد و هم تعامل بین مرکز و اســتان و شهرســتان ها 

بیشتر می شود.
رئیس ســازمان اداری استخدامی کشــور ادامه داد: 
مجموعه هایــی که خدمات مســتمر بایــد بدهند مثل 
بیمارســتان ها یا در حوزه هــای پشــتیبانی مثل اماکن 
بهزیستی، بانک ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر 
روز هفته یا شش روز هفته خدمات می دهند که برای این ها 
قانون مثل سابق است، اما برای بخش خدماتی که نیازی به 
حضور مستمر در طول هفته ندارد را برای پنج روز هفته در 

الیحه پیش بینی کرده ایم که امیدواریم بعد از تصویب در 
مجلس اجرایی شود.

پنج شنبه ها رسماً در کل کشور تعطیل شد
خبر


