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اخبار
بهرهبرداری میلیاردی بانک ها ؛

سود سهام عدالت برای برخی واریز نشد

دوشنبه هفته قبل بود که رئیسجمهور دستور
پرداخت سود سهام عدالت را صادر کرد ،اما با گذشت
 ۵روز ،هنوز برخی بانکها سود را به حساب مشموالن
واریز نکرده و در حسابهای خود نگه داشتهاند.
دوشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی،
رئیسجمهور با حضور در وزارت اقتصاد ،دستور داد
تا سود سهام عدالت به حساب مشموالن واریز شود.
موضوعی که حداقل ،وعد هاش تا پایان شهریورماه با
مردم بسته شده بود و به دلیل عدم برگزاری به موقع
برخی مجامع شرکت های مشمول سهام عدالت ،کار
تا دی ماه ،به تعویق افتاد.
یک روز بعد یعنی سهشنبه نوزدهم دی ماه
بود که میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی ،رئیس
سازمان خصوصیسازی با حضور در جمع خبرنگاران،
جزئیات بیشتری از ارایه سود سهام عدالت را مطرح
کرد و البته به این نکته اشاره کرد که از صبح همان
روز ،واریز سود به حساب مشموالن آغاز شده است.
در واقع ،از روز قبل یعنی دوشنبه ،هجدهم دیماه،
سود سهام عدالت به حساب بانکهای عامل واریز شده
بود و سازمان خصوصیسازی ،کار را به صورت کامل
انجام داده بود؛ اما بخش عملیاتی یعنی واریز سود به
حساب مشتریان به دلیل برخی مسائل فنی و اینکه
دستگاههای خودپرداز به خاطر مراجعات مردم دچار
مشکل در پاسخگویی به نیازهای روزانه مراجعان
نشود ،به تدریج واریز شد.
اکنون اما  ۵روز از آغاز توزیع سود سهام
عدالت از سوی بانکها میگذرد و هنوز مشموالنی که
کدشبای برخی از بانکها را اعالم کرد هاند ،سود خود
را دریافت نکرد هاند .این در حالی است که انتظار
این چنینی برای دریافت مبلغی اندک که حداقل
 ۲۶۶۰۰تومان و حداکثر  ۵۰هزار تومان است ،چندان
خوشایند نیست و به نظر میرسد که بانکها باید هر
چه سریعتر ،پرداخت سود سهام عدالت را به کام
مردم شیرین کنند.
تمام اینها در شرایطی است که به گفته رئیس
سازمان خصوصیسازی ۱۲۰۰ ،میلیارد تومان از
 ۳۸۰۰میلیارد تومان به حساب بانکها واریز شده تا
در مرحله اول ،یک سوم مجموع سود سهام عدالت
هر مشمول را به حساب وی واریز نمایند .بر این
اساس یک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که اگر
نرخ رسمی سود بانکی را همان  ۱۰درصد سپرده
کوتاه مدت بانکی در نظر بگیریم ،اکنون حداقل ۱۲۰
میلیارد تومان سود برای بانکها در این دوره  ۵روزه
لحاظ شده است که به نظر میرسد انصاف نیست که
برخی بانکها به دلیل در گردش نگاه داشتن این پول،
نسبت به عدم واریز سود سهام عدالت اقدام کنند.
گزار شهای میدانی خبرنگار مهر از برخی
بانکهایی که هنوز اقدام به پرداخت سود سهام
عدالت نکرده اند نشان میدهد که شعب ،در پاسخ
به مراجعات مردم ،به این نکته بسنده میکنند که از
طرف شعب مرکزی بانک باید پول به حسابها واریز
شود و این کار ربطی به شعب ندارد.
این درحالی است که قرار است تا پایان سال
 ۲۶۰۰میلیارد تومان دیگر هم به حساب مشموالن
واریز شود تا سود سهام عدالت آنها برای سال مالی
 ۹۵تکمیل شود .حال باید منتظر ماند و دید که
مرحله بعدی تقسیم سود چه زمانی صورت میگیرد و
رفتار نظام بانکی در پرداخت این سود چگونه خواهد
بود.

خدمات گمرک به تولیدکنندگان تمام الکترونیک شد

گمرک ایران اعالم کرد :واحدهای
تولیدی می توانند تمامی خدمات ارائه
شده از سوی این سازمان را به صورت کامال
الکترونیک دریافت کنند.
به زودی تمامی عملیات و فرآیندهایی
که مخاطب آن واحد های تولیدی هستند
تنها با اطالعات دریافتی از سامانه «مدیریت
کاال و خدمات پس از ترخیص» به صورت
سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر
مدیریت خواهد شد.
بر اساس این گزارش واحد های تولیدی
می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی
از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت
و واردات قطعی و موارد مشابه  ،معافیت 4
درصدی مالیات علی الحساب ،هم چنین
محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های
وارداتی و تسویه ورود موقت از خدمات
الکترونیکی گمرک استفاده کنند .عملیات
مرتبط با ترخیص کاالهای تولید شده در
مناطق آزاد و ویژه ،بهره وری از امکان
ترخیص نسیه ،معیارهای سلکتویته گمرک
در سالن و درب خروج برای شرکت های
تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کاال
در مبادی ورودی هو شمند شده و از طریق
سامانه « مدیریت کاال و خدمات پس از

ترخیص» امکان پذیر است.
عالوه بر این ،واحد های تولیدی از طریق
ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیالت
دیگری بهره مند شوند .عضویت در سامانه
«مدیریت کاال» برای تولید کنندگان ،تسهیل
ورود کاال در مسیرهای سبز و امکان اظهار
قبل از ورود و حمل یکسره،تسهیل انجام
تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر
در مناطق ازاد و ویژه و هم چنین تسهیل در
جابجایی کاال با صدور پته خروجی از انبار

تولیدی جهت استعالم نیروهای انتظامی را
به دنبال خواهد شد.
ازدیگر مزایای این اقدام که می تواند
از مهم ترین آنها بوده و به نهادینه کردن
برنامه ریزی برای تولید بیانجامد ،برقراری
ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی
در راستای کمک به نیازهای شرکت های
تولیدی و بهبود فضای کسب و کار
شرکت های تولیدی با بهره وری از زیرسامانه
بازار به منظور معرفی خدمات و محصوالت به

تجار داخل و خارج کشوراست.
بنابراین گزارش ،ثبت اطالعات مرتبط
با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت
کاال و خدمات پس از ترخیص» به آدرس
« »wms.irبرای کلیه واحدهای تولیدی
الزامیست و مبنای ارائه تسهیالت و انجام
فرایند و رویه های مرتبط با این واحدها و
محصوالت تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل
ثبت نام  ،ثبت محصوالت و مواد اولیه در
سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود.
همچنین کلیه واحدهایی که عملیات ثبت
نام آنها بدون تعیین محصوالت و مواد اولیه
صورت پذیرفته می بایست نسبت به تکمیل
اطالعات الزم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
قابل ذکر است بر اساس تفاهمات
صورت گرفته با سازمان های همجوار صحت
اطالعات (محصوالت و مواد اولیه مرتبط با
هر محصول) در بازه زمانی مشخص توسط
سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می
گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از
تسهیالت در هنگام انجام فرایند های گمرکی
به دلیل ارائه اطالعات(محصول و مواد اولیه)
خالف واقع که مورد تائید سازمان های
همجوار متولی قرار نگیرد به عهده واحد
تولیدی مربوطه است.

در ۹ماهه امسال صورت گرفت ؛

صدور هزار و ۸۸۰میلیارد ریال ضمانتنامه برای صنایع کوچک

خراسان رضوی پیشتاز ایجاد صنایع کوچک
از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه سال جاری  ،یک هزار
و  ۸۸۰میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنایع کوچک صادر
و تمدید شد که درمقایسه با مدت مشابه در سال  (۹۵هزار
میلیارد ریال) رشد  ۸۲درصدی را نشان می دهد.
در این مدت به لحاظ تعدادی  147فقره ضمانت نامه
صادر و  115ضمانت نامه تمدید شده است .همچنین در 9
ماهه سال  ، 96بیش از  43درصد ضمانت نامه های صادر
شده برای طرح های ایجادی صنایع کوچک به مبلغ 530

تورم سیاستگذاری و عدم هماهنگی در
سیاستهای صنعتی و تجاری عمده عاملی
است که فعاالن اقتصادی فاصله گرفتن ایران
از چارچوب سیاستگذاری صنعتی مدرن را
به آن نسبت میدهند .مخرج مشترکی که
عالوه بر بخش صنعت ،گریبان حوزه تجارت را
نیز گرفته و مانند کالفی به دور این دو بخش
پیچیده شده است .چالشهای به وجود آمده
به دلیل تکثیر سیاستگذاری در ایران در
حالی است که امروزه اکثر کشورهای پیشرفته
سیاستگذاری و مدیریت صنعتی متمرکز
را برگزیدهاند و با دولتهای حداقلی با میزان
حضور اندک در اقتصاد ،فقط به سیاستگذاری
در بخش صنعت و تجارت اقدام میکنند .این
در حالی است که در ایران سالهاست اختالف
نظر در مورد ساختار نهادهای اقتصادی ،خود
را بهصورت تغییر شکلهای صورت گرفته در
دولتهای مختلف نشان میدهد؛ به نحوی
که تبدیل سازمان به وزارتخانه ،تشکیل یا
انحالل معاونت و تفکیکها و ادغامها ،تبدیل

میلیارد ریال و  38درصد ضمانت نامه های صادره برای
سرمایه درگردش واحدهای تولیدی کوچک به ارزش 470
میلیارد ریال بوده است .در این مدت ،استانهای خراسان
رضوی ،گیالن ،خوزستان ،ایالم و کرمانشاه پیشتاز دریافت
ضمانت نامه برای صنایع کوچک بوده اند .همچنین استانهای
زنجان ،چهار محال و بختیاری ویزد کمترین ضمانت نامه را
در این مدت دریافت نموده اند .در  9ماهه سال ،96بانک سینا
بیشترین ضمانت نامه را برای صنایع کوچک دریافت نموده و
پس از آن بانک های ملی ،کشاورزی ،صنعت ومعدن و انصار

رتبه های بعدی را در دریافت ضمانت نامه دارا می باشند.
بنا براین گزارش،صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع
کوچک تا مبلغ  30میلیارد ریال که  70درصد اصل و سود
تسهیالت(مناطق محروم تا  85درصد) برای صنایع کوچک
می باشد را نزد نظام بانکی،موسسات مالی و دیگر ذینفعان
 ،ضمانت می کند .از دیگر خدمات واقدامات این صندوق ،
صدور  ،ضمانت نامه های حسن انجام تعهدات،ضمانت نامه
اعتبار خریدار ،ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه
پیش پرداخت برای فعاالن صنایع کوچک بوده است.

دو انتخاب سیاست صنعتی در ایران
به مسالهای عادی در دولتهای مختلف شده
است .به گزارش دنیای اقتصاد ،اما مشکل کامال
واضح این است که هیچکدام از این سیاستها
نتوانسته ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور را
فعال کند و نرخهای رشد پیشبینی شده در
برنامههای توسعه را محقق سازد .روند پیش
گرفته در ایران در حالی است که هماهنگی و
انسجام سیاستهای صنعتی و تجاری امروزه به
یکی از مباحث اصلی در دنیا بدل شده و از سوی
بسیاری از نهادها و دولتها در سطح بینالمللی
مورد توجه قرار گرفته است.
در این خصوص میتوان به سیاست
صنعتی در دهه  ۵۰و  ۶۰بعد از جنگ جهانی
دوم که از سوی ژاپن به کارگرفته شده اشاره
کرد ،سیاستهایی که پس از مدتی در کشورهای
عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDو دیگر کشورهای پیشرفته نیز
مطرح شد .بهطوری که در حال حاضر توسعه
صادرات کشورهای کره جنوبی ،تایوان و چین
نیز برگرفته از این سیاست است؛ این کشورها

با سرلوحه قرار دادن سیاست صنعتی ژاپن
به تدریج به نوعی همگرایی در سیاستهای
توسعهای ،صنعتی و تجاری جهانی دست پیدا
کردهاند ،سیاستی که همچنان از سوی بسیاری
از کشورها اجرایی میشود .سیاست پیش گرفته
از سوی ژاپن در حالی است که کشورهای در
حال توسعه مانند کشورهای آفریقایی ،آسیایی
و آمریکای التین توسعه صنعتی در قالب
سیاست جایگزینی واردات شکل گرفته است.
با توجه به تجربه جهانی میتوان گفت ایران
در حال حاضر برسر دوراهی انتخاب سیاست
صنعتی قرار دارد؛ بهطوری که یا باید سیاست
پیش گرفته از سوی کشورهای آسیای شرقی
(ژاپن و کره) را پیش گیرد و سیاست صنعتی
را در دستور کار قرار دهد یا مانند کشورهای
آفریقایی و آمریکای التین سیاست واردات را
جایگزین توسعه صنعتی کند .موسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی در دو گزارش مجزا به
بررسی ضرورت انسجام سیاستهای صنعتی و
تجاری و نارساییهای دروازه تجاری پرداخته
و در این دو گزارش چالشهای موجود در
این دو بخش را بررسی کرده است .براساس
ارزیابی صورت گرفته از سوی این مرکز ایران
در حال حاضر در کنار تورم مقررات از وجود
 ۸نارسایی بزرگ در دروازههای تجاری نیز
رنج میبرد و با این شرایط میتوان گفت برای
عبور از این چالشها باید ابزارهای چندگانه را
در دستورکار قرار دهد .در این خصوص رئیس
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در
پنل کمیته صنعت و تجارت نخستین کنفرانس
حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با تاکید بر
اینکه هماهنگی و انسجام سیاستهای صنعتی
و تجاری که امروزه به بحثی جدی تبدیل شده
و مورد استقبال بسیاری از نهادها و دولتها در
سطح بینالمللی قرار گرفته است ،عنوان کرد:
نبود هماهنگی بین سیاستهای صنعتی و
تجاری کشور و تکثر مقررات در این زمینه سبب
شده است که ایران از چارچوب سیاستگذاری
صنعتی مدرن فاصله بگیرد و تاکنون اقدامات
اجرایی جدی برای اصالح عدم هماهنگیها
صورت نگرفته است .محمدرضا رضوی با
بیان اینکه در فرآیند سیاستگذاری صنعتی با
کمبود مشارکت ذینفعان روبهرو هستیم گفت:
ذینفعانی که باید در این زمینه دخالت کنند به
خوبی عمل نمیکنند .بهعنوان مثال سیاستی
تدوین و ابالغ میشود اما به سرعت بهدلیل فشار
ذینفعانی که در فرآیند سیاستگذاری حضور
نداشتند نقض میشود ،بنابراین بدون مشارکت
ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری نمیتوان
مسائل را پیش برد.

عالوه بر چالشهای مذکور رئیس موسسه
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی معتقد
است که چگونگی اجرایی شدن سیاستها
نیزکار بسیار مهمی است؛ چراکه ممکن است
سیاستهای صحیح تصویب و به وزارتخانهها
ابالغ شود ،اما بهدلیل وجود ضعف در حوزه
نهادها و ابزارها ،اتفاق خاصی رخ ندهد و عمال
سیاست اجرا نمیشود ،به همین دلیل باید این
نکته را بررسی کرد که آیا نهادهای الزم برای
اجرا و برنامهریزی و به خصوص برای پایش
سیاستها در کشور وجود دارد یا نه؛ چرا که در
ایران در زمینه برنامهریزی و اجرای سیاستها
نهادهای متعددی وجود دارد ولی در زمینه
پایش سیاستها بسیار ضعیف عمل شده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
یکی از نقاط ضعف جدی حوزه سیاستگذاری
و اجرای سیاستگذاریها را پایش سیاستهایی
که باید عملیاتی شوند ذکر کرد و افزود :خیلی
وقتها بسیاری از سیاستها روی کاغذ میمانند
و عملیاتی نمیشوند .بهعنوان مثال در سال
گذشته تجارت خارجی کشور با کاهش روبهرو
بوده است ولی بدون اینکه تحلیل ،آسیبشناسی
و پایشی در این زمینه صورت گیرد اعالم شد
که باید برنامهریزی شود که در سال آینده ۱۰
میلیارد دالر هم به صادرات کشور اضافه شود.
با توجه به چالشهای مطرح شده رضوی
بهکارگیری سیاست تجاری و صنعتی مناسب
را نیازمند ابزارهای چندگانه از جمله اعتبارات
مالی تخفیفهای مالیاتی و گمرکی دانسته
و در این خصوص میگوید :از سوی دولت
یکسری مجوزها مثل مجوز تاسیس ،پروانه
بهرهبرداری و کارت بازرگانی اعطا میشود که
دولت میتواند از این مجوزها بهعنوان یکی از
اهرمهای پیادهسازی سیاستهای تجاری و
صنعتی استفاده کند .به عبارتی دولت باید از
اختیاراتی که در صدور مجوزها دارد به نحو
مطلوب استفاده کند تا در چگونگی پیادهسازی
سیاستهای تجاری و صنعتی با مشکل
روبهرو نشویم .بنابراین فرآیند سیاستگذاری
و چگونگی اجرای آن نیازمند مجموعه عوامل
حکمرانی مطلوب ،هماهنگی و یکپارچگی در
اعمال سیاستگذاری عمومی ،پایش اجرای این
سیاستها از ابعاد مختلف و مشارکت ذینفعان
است .رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی معتقد است که ما نباید خودمان را با
یکسری از ایدهآلها مقایسه کنیم ،بلکه بحث
اصلی این است که ببینیم کشور ما در زمینه
سیاستگذاری و چگونگی اجرای آن در کجا
قرار دارد و بر اساس واقعیتها اصالحات الزم را
انجام داده و به سمت جلو حرکت کنیم.

اخبار کوتاه

گزارش آمادگی برای تولید ۲۰۱۸

«مجمع جهانی اقتصاد» جدیدترین گزارش خود را
تحت عنوان «گزارش  ۲۰۱۸آمادگی برای آینده تولید»
منتشر کرد.
تولید ،موتوری قدرتمند برای رشد اقتصادی،
نوآوری و رفاه کشورها است .انقالب صنعتی چهارم و
تکنولوژیهای پیشرفته ،توسعه تکنولوژیهای تولیدی و
مدلهای اقتصادی جدیدی را ارائه میکنند که نتیجه آن
تحول محصوالت است .به گزارش دنیای اقتصاد ،امروزه
بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نظیر آلمان ،ژاپن ،انگلیس و
آمریکا رشد و توسعه اقتصادی خود را مدیون صنعتیشدن
زودهنگام هستند .در این رابطه گزارش «آمادگی برای
تولید آینده» آمادگی کشورها در استفاده از فرصتهای
آینده تولید و رسیدگی به چالشها و ریسکهای موجود را
ارزیابی میکند .این ارزیابیها از دو جزء تشکیل شده است:
«ساختار تولید» و «عوامل ایجادکننده تولید» .در مجموع
از  ۵۹شاخص برای اندازهگیری شاخص آمادگی  ۱۰۰کشور
جهان استفاده شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش ،تغییر جهانی نظام تولید
چالشی اساسی خواهد بود .آینده تولیدات ممکن است در
جهان دوقطبی شود :از میان  ۱۰۰کشور مورد بررسی ،تنها
 ۲۵اقتصاد جهانی آمادگی الزم را برای بهره بردن از تغییر
تولیدات دارند .این  ۲۵کشور بیش از  ۷۵درصد از ارزش
افزوده تولیدی جهان را برعهده دارند و از آمادگی الزم برای
افزایش سهم در آینده برخوردارند .در این میان چین ،آلمان،
ژاپن ،جمهوری کره ،سنگاپور و آمریکا کشورهای پیشرو در
تحول نظام تولید هستند که سایر کشورها میتوانند آنها را
الگو قرار دهند ۹۰.درصد از کشورهای مورد بررسی آمریکای
التین ،خاورمیانه ،آفریقا و اوراسیا در ابتدای راه قرار دارند و
کمترین میزان آمادگی را برای تغییرات تولید دارند .البته
راههای مختلفی برای انطباق با تغییرات نظام تولیدی وجود
خواهد داشت .همه کشورها بهدنبال تولیدات پیشرفته در
آینده نیستند .کشورهایی که از نیروی کار ارزان بهره میبرند،
ترجیح میدهند از روش سنتی تولید در آینده نزدیک استفاده
کنند .با توجه به اینکه جامعه جهانی در ابتدای این مسیر
قرار دارد ،هیچ کشوری به مرز آمادگی کامل نرسیده است .در
رتبهبندی گزارش «آمادگی برای آینده تولید» امسال ،ژاپن با
امتیاز  ۸ /۹۹از  ۱۰در رده نخست ساختار تولید و آمریکا با
امتیاز  ۸ /۱۶در رتبه نخست «عوامل ایجادکننده تولید» قرار
دارند .آمادگی برای آینده تولید نیاز به راهحلهای منطقهای
و جهانی دارد .کشورهایی که برای آینده تولید رقابت میکنند
به منظور بهرهمندی از فرصتها و ساخت و تغییر الگوهای
تولیدی خود باید سرمایهگذاری کنند .بهعالوه برای تسریع
این فرآیند به روشهای جدید و نوآورانه و همکاری بخشهای
خصوصی و دولتی نیاز است .هر کشور با چالشهایی روبهرو
است که به تنهایی توسط دولت یا بخش خصوصی قابل حل
نیست .هر دو گروه کشورهای پیشگام و نوپا میتوانند با شرکت
دادن بخشهای خصوصی در موضوعات کالن ،آمادگی خود
را برای تغییرات آینده افزایش دهند .در کشورهای پیشگام
همچون آلمان و ژاپن حتی بخش خصوصی در توسعه و اجرای
استراتژیهای کالن صنعتی موسوم به «صنعت »4/0و برنامه
جامع تغییرات بزرگ اجتماعی ژاپن موسوم به «جامعه»5/0
مشارکت دارند.

خبرخوشبرایتولیدکنندگانداموطیور

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :با تدابیری
که وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته است ،تعادل قیمت
نهادههایی همچون کنجاله و سویا برقرار شده و این روند
ادامه خواهد داشت .حمید ورناصری ،در پاسخ به اینکه با
توجه به افزایش بیرویه قیمت نهادههایی همچون کنجاله
و سویا طی یکی ،دو ماه اخیر این شرکت چه تدابیری در
نظر گرفته ،اظهار داشت :با توجه به راهکارهایی که وزارت
جهاد کشاورزی در پیش گرفته قیمت نهادههایی همچون
ذرت و سویا مجددا ً افت کرده و تا حدی تعدیل شده است.
وی افزود :البته این را هم باید گفت که نه قیمت قبل
نهادهها درست بود و نه افزایش بیرویه آن .بلکه قیمت باید
طبق یک فرمول و محاسبه تا حدی تعدیل شود .به گفته
مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام نباید فراموش
کرد که تغییرات زیادی در قیمت جهانی نهادههایی چون
ذرت و کنجاله رخ داده که قطعاً در قیمت نهایی بیتأثیر
نیست .ورناصری تلویحاً به این نکته هم اشاره کرد که
عوامل دیگری هم در افزایش قیمت ذرت و سویا مؤثر
بودهاند که امیدواریم این مسأله به مرور حل شود ،چرا که
اکنون قیمت کنجاله سویا به  1750تومان رسیده است.
ذرت و کنجاله سویا  2نهاده مهم هستند که بر قیمت
تمام شده تولید مرغ ،تخممرغ و گوشت قرمز مؤثرند و به
دلیل شرایط آب و هوایی کشور ،عمده آن وارداتی است.
نکته جالب توجه اینکه برای واردات این گونه محصوالت ارز
مبادلهای اختصاص مییابد ،اما به دلیل نامعلوم طی دو ماه
اخیر با خیزش قیمت دالر قیمت این دو نهاده نیز  30تا 40
درصد افزایش داشت که بیشتر به نظر میرسد زیادهخواهی
واسطهها و یا واردکنندگان در این افزایش قیمت دخیل
بوده است .این موضوع تا آنجا رسید که دامداران خواستار
افزایش قیمت شیر خام و حتی افزایش قیمت تمام شده
مرغ در کشور شد .شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان
بازوی اجرایی دولت برای تعادل قیمت و میزان عرضه و
تقاضای نهادههای دامی و گوشت و مرغ وظیفه این مهم
را بر عهده دارد و روز چهارشنبه هفته گذشته حمید
ورناصری به عنوان مدیر عامل جدید شرکت پشتیبانی امور
دام معرفی شد .پیش از این علیرضا ولی عهدهدار مدیریت
این سازمان بود.

