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اقتصاد

شنبه  24شهریور 1397
شماره 2313

اخبار
رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تغییر ریل از اقتصاد دولتی به اقتصاد
مردمی نیاز ضروری اقتصاد ایران

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت :نیاز ضروری
اقتصاد ایران تغییر ریل از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی
است .بنابراین باید به فکر تغییر جدی در مکانیزمهای
سیاستگذاری بود.
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در
اینستاگرام خود نوشت :یک ماه قبل دبیرشورای عالی
امنیت در جلسه غیرعلنی هیات نمایندگان اتاق تهران
حضور یافته و از نزدیک در جریان درددلها و مشکالت
بخشخصوصی قرار گرفتند .گزارش این نشست از طریق
شورای امنیت به اطالع رهبری رسید و خوشبختانه ایشان
به دولت تاکید کردند ،حرف بخش خصوصی را بخوانید،
بشنوید و ببینید .ایشان اشاره داشتند؛ «دولتها به طور
معمول و رایج ،بخش خصوصی را وارد اقتصاد نکردهاند و
سرمایههای مردمی را مورد استفاده قرار ندادهاند .یکی از
مسائل مهم اقتصادی کشور ظرفیت بخش خصوصی است و
ما از این ظرفیت استفاده نمیکنیم .مجموعه اتاق بازرگانی
در دیداری با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حرفهای
مفصلی زدهاند که من خواندهام .به نظر من این حرفها
را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرفهای درستی است .ما
باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنیم .بخش
خصوصی آماده است .دولتها دلشان نمیآید آنچنان که
باید و شاید اصل  44را اعمال کنند ».این تاکید رهبری
شایسته قدردانی است و امیدواریم که دولت هم به مسیر
اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار بازگردد و
فعاالن بخشخصوصی را طرف مشورت قرار دهد .اتفاقی که
البته چند سالی است به فراموشی سپرده شدهاست .ابالغ
بیش از  30بخشنامه طی چهار ماه نمادی از رفتارهای
متعارض و پراکنده است که نظم اقتصاد ایران را برهم
زدهاست.
اکنون با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نیاز ضروری
اقتصاد ایران تغییر ریل از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی
است .بنابراین باید به فکر تغییر جدی در مکانیزمهای
سیاستگذاری بود .کارآفرینان و بخشخصوصی آماده
همراهی با دولت برای شکلگیری وحدت در خدمت
بازگشت اعتماد عمومی و عبور از تنگناهای اقتصادی
هستند

آخرین مهلت ثبت شبای مشموالن
سهام عدالت پایان مهر

امکان ثبت شماره شبای مشموالن در سامانه سهام
عدالت تا پایان مهرماه برای مدتی محدود و برای آخرین
نوبت فعال شده است.
دریافت شماره شبای بانکی مشموالن جهت واریز
سود سال مالی  1395شرکتهای سرمایه پذیر به حساب
مشموالن در حالی از  30فروردین ماه سال  96تاکنون از
طریق سامانه سهام عدالت در حال اجرا بوده و چند نوبت
ضرب االجل پایان این مهلت اعالم شده است،که بنا به
اجازه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی درآخرین جلسه این شورا ،این مهلت حداکثر تا
پایان مهرماه سال جاری برای مشموالن تمدید شده است
و پس از پایان مهرماه به هیچ وجه مشمولین سهام عدالت
که شماره شبا بانکی اعالم ننموده باشند اجازه این کار را
نخواهند داشت.
بر این اساس با توجه به درخواست های مکرر
مشموالن سهام عدالت ،این امکان از روز شنبه 10 ،شهریور
ماه تا پایان مهرماه امسال برای مدتی محدود فراهم شده
است تا مشموالن اقدام به ثبت شماره شبای حساب
بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.
 samanese.irکنند.
نکته قابل تاکید این که پس از این مدت دوباره امکان
ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت کامال غیرفعال شده
و به هیچ وجه تمدید مدت نمی شود.
بنا به این گزارش ،سازمان خصوصی سازی به مشموالن
سهام عدالت که تاکنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی
خود ننموده اند اعالم می دارد که از این فرصت ایجاد شده
زمانی در جهت ثبت و وارد نمودن شماره شبای بانکی خود
استفاده نمایند و در اسرع وقت شماره شبای بانکی خود را
در سامانه وارد نموده و تأئید آن را متعاقباً از همین سامانه
بعد از دو هفته پیگیری کنند.

ورود بخش تعاون
به توزیع کاالهای اساسی

رئیس اتاق تعاون ایران از ورود بخش تعاون به تامین
و عرضه مایحتاج مردم خبر داد و گفت :تعاونیها به تمام
ظرفیت وارد میدان میشوند.
به گزارش صداو سیما بهمن عبدالهی در خصوص
نیازهای ارزی فعاالن بخش تعاون ،با اشاره به اینکه معموال
نیازهای تعاونی ها در بخش ارزی با نیازهای تجار بخش
خصوصی یکسان است گفت :به صورت کلی خواست تمامی
فعاالن اقتصادی اعم از تعاونگران و بخش خصوصی تامین
به موقع و آسان ارز مورد نیاز است چون اگر این اتفاق
نیفتد حلقه تولید ،تامین و توزیع به اشکال جدی بر خواهد
خورد.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه اخیرا تعاونی
ها برای تامین نیازهای روز مردم اعالم آمادگی کرده اند،
اظهارداشت :در این زمینه جلساتی را با مسئوالن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و شخص رییس جمهور داشتیم که
قرار شد از ظرفیت نظام توزیع بخش تعاون استفاده شود.
عبدالهی ادامه داد :در مقاطع بعد از انقالب در موارد
بسیار مهم و حساسی تعاونی ها به کار توزیع مایحتاج مردم
اقدام کرده اند .در زمان جنگ تحمیلی و سال های  ۸۹و
 ۹۰که شروع تحریم ها و همچنین اجرای طرح هدفمندی
یارانه ها بود تعاونی ها توانستند اقدامات موثری را داشته
باشند.
وی خاطرنشان کرد :هم اکنون نیز دولت و مردم
نیازمند استفاده از این ظرفیت هستند .در جلساتی که
داشتیم برای فعالیت در عرصه تامین نیازهای مردم
اعالم آمادگی کردیم و تاکنون نیز در این زمینه جلسات
متعددی را داشتیم و قرار شد که تعاونی ها در زمینه
تامین و توزیع کاالهای اساسی نقش محوری داشته
باشند.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشت :همچنین با
استفاده از ظرفیت های دیگر کشور ،تعاونی ها در صدد
انجام این ماموریت هستند و به ویژه در ماه های آتی که
احتماال مشکالتی را نیز خواهیم داشت ،تعاونی ها به دنبال
انجام بهترین اقدامات در راستای جلوگیری از آسیب به
مردم هستند.

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

سبد حمایتی دولت گام مطلوب خدمت رسانی به مردم است

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت  :بر اساس برنامه های جدید
ارایه شده از سوی دولت در راستای خدمت
رسانی مطلوب به مردم ،حداقل  ۱۱میلیون
خانوار از کمک های حمایتی و سبد کاالی
خاص برخوردار می شوند.
انوشیروان محسنی بندپی روز پنجشنبه
در سفر  2روزه به اصفهان افزود :با توجه به
افزایش قیمت ها و اینکه ممکن است بخشی
از مردم در شرایط سختی قرار گیرند ،دولت
 2برنامه جدید حمایت از معیشت عام مردم
و کمک به معیشت افراد خاص مشخص کرده
است.
وی ادامه داد  :با توجه به بررسی های
معاونت رفاه این وزارتخانه و سازمان برنامه
و بودجه ،این شمار خانوار شامل پنج دهک
برای برنامه کمک به معیشت افراد خاص
شناسایی شدند که زیر پوشش کمک های
حمایتی دولت قرار می گیرند.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با تاکید بر اینکه بحث افزایش
حقوق کارگران در این میان ،مطرح نیست،
تصریح کرد  :درباره چگونگی و میزان این
حمایت های اجتماعی تا پایان شهریور امسال

تصمیم گیری می شود.
محسنی بندپی به اهداف سفر خود
به اصفهان اشاره و اضافه کرد :این استان
دارای بیش از  9هزار و  200بنگاه اقتصادی
است و به نسبت جمعیت خود سهم ویژه
ای در اشتغال روستایی و فراگیر دارد که با
حضور در جلسه شورای اشتغال ،به بررسی
چالش های موجود در این بخش و چگونگی
رفع آن ها می پردازیم.

وی شناسایی بنگاه های اقتصادی
نیازمند مساعدت و نگاه ویژه ،ایجاد اشتغال
جدید و جلوگیری از بیکاری اجباری را از
دیگر مواردی که در جلسه شورای اشتغال
استان مطرح خواهد شد ذکر و اضافه کرد:
افتتاح چند طرح از جمله تعاونی مسکن در
اصفهان ،بازدید از چند کارخانه و محیط
کاری و اقتصادی و شرکت در جلسه شورای
اجتماعی اصفهان به منظور بررسی آسیب

رییس انجمن صنایع شیرینی و شکالت:

کم فروشی تولیدکنندگان بررسی میشود

در کنار مسئله گرانی و احتکار ،حاال کم فروشی محصوالت مختلف از پودر لباسشویی،
روغن ،انواع لبنیات ،و بیسکویت مطرح «س» تولید شرکت «م» که در بسیاری از سازمانها
نیز خریداری میشود موجب واکنش مردم شده و اخبار آن در فضای مجازی دست به
دست میشود.
در این زمینه جمشید مغازهای ،رییس انجمن صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت
ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد آنالین از این اخبار ابراز بیاطالعی کرد و گفت :طبیعی
است که گرانی به دلیل افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه تولید است اما از این که چرا
در برخی محصوالت کمفروشی میشود بی اطالعم ولی به زودی مسئله بررسی میشود.
جمشید مغازهای از وضعیت بد تولید و افزایش فشار در صادرات خبر داد و اظهار کرد:
خطوط تولید برخی از کارخانهها در شرف تعطیلی است و در حال حاضر برخی از این
خطوط فقط 2ساعت کار میکنند.
مغازهای همچنین با بیان این که روغن و پودر کاکائو به شدت نایاب و گران شده است،
اضافه کرد :اگر با این وجود ،افزایش قیمت نداشته باشیم که تولیدکننده متضرر میشود
اما به این خاطر که محصوالت ما کاالی مورد نیاز و اساسی خانوار نیست با کمی افزایش
قیمت آن را از سبد مصرفی خود حذف میکنند بنابراین مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی
کارخانهها هستیم.
وی ادامه داد :یک عدد بیسکویت کم میشود مردم اعتراض میکنند اما در آینده
صدها کارگر بیکار شوند کسی سروصدا نمیکند!
رییس انجمن صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران تصریح کرد :امید ما به
صادرات بود که جلوی آن را نیز گرفتند چرا که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بسیار
سخت و زمانبر است ،دولت تاکید کرده تا ظرف مدت 3ماه ارز خود را وارد سامانه نیما
کنیم ،بنابراین اگر شرایط با این روند پیش برود تمام کارخانهها تعطیل خواهند شد.

های اجتماعی از دیگر برنامه های سفر به
این استان است.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی چهارشنبه شب به منظور افتتاح
چند طرح عمرانی و بررسی مسایل و
مشکالت اصفهان در بخش کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی وارد این شهر شد.
انوشیروان محسنی بندپی سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این
سفر عالوه بر افتتاح و بازدید از چند طرح
با حضور در چند جلسه با مسئوالن اصفهان
دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر
جمعیت 9 ،هزار واحد تولیدی و صنعتی و
 160هزار واحد صنفی ،یکی از صنعتی ترین
استان های کشور است.
حدود یک میلیون و  90هزار کارگر
بیمه شده در اصفهان هستند که با احتساب
خانواده های آن ها حدود  64درصد جمعیت
کل استان را تشکیل می دهند.
حدود چهار هزار شرکت تعاونی در
این استان فعالیت دارند که تاکنون 55
هزار فرصت شغلی توسط آن ها ایجاد شده
است.

گزارش مرکز حراست وزارت اقتصاد؛

ربایش فرصتهای اقتصادی ایران

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی از شناسایی نحوه ربایش
فرصت های اقتصادی ایران با هدایت سرویس های اطالعاتی دشمنان خبر داد.
در این گزارش می خوانیم ،رهگیری مواردی مشکوک از ترک قرارداد مشتریان عمده
بنگاه های ایرانی و پس از انجام بررسی میدانی اطالعات به دست آمده نشان داد فرآیند
هوشمندانه ای برای شناسایی قراردادهای تجاری ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی وجود
دارد.
بنا بر این گزارش ،پس از شناسایی قراردادهای تجاری ایران با اشخاص حقیقی و
حقوقی ،دشمنان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های محدود کننده تحریم ها و همچنین
استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مالی مشتریان بنگاه های ایرانی ،فرصت های توسعه
اقتصادی ایران را تصرف و آن را در اختیار بنگاه های کشورهای آسیایی و بعضا عربستانی
و اماراتی قرار می دهند.
بر این اساس ،در ادامه ،این افراد یا همکاران آنها با مشتری خارجی بنگاه های تولیدی
ایرانی که قبال شناسایی شده به منظور متقاعد کردن ایشان به صرفنظر از ادامه معامله
با طرف ایرانی ارتباط برقرار کرده و از طریق پرداخت رشوه به مسئولین خرید و یا ارائه
پیشنهادات اغوا کننده به بنگاه موصوف ،آنها را از ادامه همکاری با طرف ایرانی باز میدارند.
این گزارش همچنین از رایزنی با شرکت های سرمایه گذاری کننده در ایران به
منظور متقاعد کردن آنها به خروج سرمایه از کشور ،خرید برخی از بنگاه های ایرانی و
پس از آن تبدیل فرآیند تولید به مونتاژ کاالهای خارجی و در ادامه برنامه ریزی هوشمند
برای جایگزینی کاالهای نامرغوب واسطه ای در فرآیند تولید به منظور تخریب وجاهت
کاالهای ایرانی خبر می دهد .ایجاد اخالل در فرآیند انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل
از طریق دام گستری و مشوق های مختلف و ربایش فرصت ها از صنایع خودرو سازی ایران،
پتروشیمی ها ،فوالد و نساجی از دیگر شیوه های به کار گرفته دشمنان در این ارتباط است.

طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس

رشد اقتصاد ایران سال ۹۷و ۹۸منفی میشود

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس پیشبینی شده است در سال ۱۳۹۷
رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن
سناریوی اول  -۰.۵و سناریوی دوم -۲.۸
درصد باشد.
مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از
بخش حقیقی اقتصاد ایران ،به بررسی رشد
اقتصادی در سال  1396و پیش بینی آن در
سال  1397پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در
گزارشی با عنوان « تحلیل بخش حقیقی
اقتصاد ایران ،عملکرد رشد اقتصادی سال
 1396و پیشبینی سال  »1397آورده است؛
رشد اقتصادی سال  1396که در قیاس با
ده سال اخیر با کمترین شوکها مواجه
بود ،به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و
تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7
درصدی با نفت و  4.6درصدی بدون نفت را
تجربه کرد.
این گزارش میافزاید؛ عملکرد اقتصادی
سال  1397بیش از هر چیز متأثر از وضعیت
تحریمهای آمریکا پس از خروج این کشور از
برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد
بود .براساس این ،در این گزارش ضمن
شناسایی کانالهای مستقیم و کوتاهمدت
تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در
سال  ،1397متناسب با زمانبندی اعالم شده
برای تحریمها ،در دو سناریو متفاوت آثار
تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای
اصلی برآورد شده است .دلیل اصلی تفاوت
این دو سناریو ،به همکاری نسبی یا
عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با
تحریمهای آمریکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
تصریح میکند که با در نظر گرفتن این دو
سناریو پیشبینی میشود در سال 1397

رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول -0.5
و در سناریوی دوم  -2.8درصد باشد .این
میزان برای رشد بدون نفت  1.9و  0.8درصد
برآورد میشود .جزئیات برآورد رشد و تحلیل
هریک از زیربخشها در متن گزارش ارائه
شده است .همچنین در این گزارش رشد
سال  1398نیز پیشبینی شده است که
رشدی بین  -3.8تا  -5.5درصد را نشان
میدهد ،البته این در شرایطی است که دولت
هیچگونه سیاست فعالی برای خنثیسازی و
مقابله فعالی با تحریمها نداشته باشد.
این گزارش همچنین اذعان میدارد که
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در
آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران
در سال  2018را بهترتیب  3.7و  4.1درصد
پیشبینی کرده اند .بهنظر میرسد دلیل
اصلی اختالف در پیشبینی این گزارش با
پیشبینیهای دو نهاد مذکور آن است که
آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز
گزارشهای خود را تعدیل نکردهاند.
براین اساس گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس میافزاید؛ در این شرایط آنچه اهمیت
مییابد این است که بخشهایی در اولویت
سیاستگذاری قرار گیرند که عالوهبر وابستگی
کمتر به واردات ،از پیوندهای قویتر با سایر
بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری
در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند.
بدیهی است اگر دولت سیاستهای مناسبی
را برای فعال ساختن بخشهای مزبور ،بهویژه
بخش مسکن ،در پیش بگیرد ،اثر کاهش
صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد
بود و کشور میتواند آثار تحریم را خنثی کند.
با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از 4
نوامبر  13 (2018آبانماه ) 1397آغاز خواهد
شد ،میزان افت تولید و صادرات گفته شده
برای  6ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و

میزان تولید  6ماهه اول برابر تولید زمستان
سال  1396در نظر گرفته شده است .بر این
اساس ،برآورد میشود رشد گروه نفت در کل
سال  1397در سناریوی اول - 10درصد و در
سنایوی دوم حدود - 18درصد باشد.
سال  1396را میتوان یک سال عادی
برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک
دهه اخیر کم سابقه بود .در این سال نه
قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را
تجربه کرد ،نه تحریمهای مؤثر جدیدی وضع
شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی
برای استفاده و بهرهبرداری موجود بود .نتیجه
این وضعیت ،رشد حدود  3/7درصدی برای
اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت
اقتصاد کشور است.
در سال ، 1396رشد تولید نفت بسیار
نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین
سرمایه گذاری و سالهای اخیر در این حوزه
و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان
نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو
عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و
احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران
به واسطه تهدیدهای لفظی آمریکا بود.
تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی
بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن
گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است.
در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای
اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم
بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال
، 1397متناسب با زمانبندی اعالم شده
برای تحریمها ،در دو سناریوی اول :کاهش
 500هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه
دوم سال ،افت  22درصدی تولید خودرو از
سه ماهه دوم سال ،افت  5.2درصدی سایر
صنایع (بجز صنایع غذایی ،صنایع شیمیایی
و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال ،کاهش 9

درصدی واردات از نیمه دوم سال.
سناریوی دوم :کاهش یک میلیون بشکه
صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال ،افت
 45درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم
سال ،افت  5درصدی سایر صنایع (بجز صنایع
غذایی ،صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از
نیمه دوم سال ،کاهش  18درصدی واردات از
نیمه دوم سال.
با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر
پیش بینی میشود در سال  1397رشد
اقتصادی ایران در سناریوی اول - 0/5و در
سناریوی دوم - 2/8درصد باشد .این میزان
برای رشد بدون نفت  1/9و  0/8درصد برآورد
میشود .جدول جزئیات برآورد رشد در سطح
بخشها را نشان میدهد.
تحلیل هریک از زیر بخشها در متن
گزارش ارائه شده است .همچنین با اتکا به
ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین کننده
یعنی وضعیت صادرات نفت ،بودجه دولت
و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و
خدمات عمومی( و واردات و صادرات )و تأثیر
آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی رشد سال
 1398بین - 8.3تا - 5.5درصد پیش بینی
می شود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی
ایران در سال  2018را به ترتیب 7.3و 1.4
درصد پیش بینی کرده اند .به نظر میرسد
که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام
هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده اند.

رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار؛

تولید تخممرغ به اندازه نیاز داخلی است

رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار میهن گفت :با توجه به
شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در یک سال گذشته مجوزی
برای صادرات نمیدهیم اما به اندازه نیاز داخل توان تأمین
تخم مرغ را داریم.

رضا ترکاشوند  ،در مورد آخرین وضعیت بازار تخممرغ
اظهار داشت :با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و افزایش
مصرف تخممرغ ،اولویت ما تأمین بازار داخلی است و اعالم
کردهایم که فع ً
ال مجوزی برای صادرات تخممرغ نمیدهیم.
وی خاطرنشان کرد :طی یک سال گذشته به دلیل وقوع
آنفلوآنزای پرندگان عم ً
ال صادراتی نداشتهایم و از طرف دیگر
با توجه به افزایش قیمت گوشت و مرغ تقاضا برای مصرف
تخممرغ به عنوان یک منبع پروتئینی بیشتر شده است.
رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار میهن در مورد وضعیت
تأمین تخممرغ از محل تولید داخل خاطرنشان کرد :فع ً
ال
مصرف سر به سر است یعنی تولید به اندازه نیاز بازار داخلی
است.
ترکاشوند همچنین با اشاره به اینکه حضور مرغداریهای
تولیدکننده تخممرغ در برخی استانهای پرتراکم آن بیشتر

شده و در نتیجه آسیب بیشتری دیدهاند ،گفت :این موضوع
در دستورکار قرار گرفته و االن برای بسیاری از استانها مانند
قم ،تهران و البرز که سال گذشته شدیدا ً درگیر آنفلوانزا شده
بودند ضوابط جدیدی تعریف شده که جوجهریزی کمتری
بکنند یا جوجهریزی نکنند.
وی در پاسخ به سؤالی که قیمت تخممرغ بازهم در
سوپرمارکتها روند افزایشی داشته و دانهای  ۷۵۰تومان
عرضه میشود ،گفت :با توجه به افزایش قیمت ارز و در پی
آن تا حدی افزایش قیمت نهادهها که عمدتاً از محل واردات
تأمین میشوند این قیمت منطقی؛ است اگرچه اکنون هر
کیلوگرم تخممرغ درب مرغداری کیلویی  ۸هزار تومان
به فروش میرسد که شانهای  ۱۶هزار تومان حدودا ً تمام
میشود و مغازهداران با محاسبه سود خود آن را شانهای ۱۹
تا  ۲۰هزار تومان میفروشند.

اخبار کوتاه
رئیس کنفدراسیون صادرات؛

صادرکنندگان ناچاربه بازگرداندن
ارز هستند

رییس کنفدراسیون صادرات گفت :بخش خصوصی
برای تامین سرمایه در گردش خود چارهای به جز بازگشت
ارز صادراتی ندارد و بهتر است رفع تعهد ارزی با توجه به
نوع کاال بین  ۳تا  ۹ماه تعیین شود.
محمد الهوتی درباره بخشنامه صادر شده از سوی
بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ،گفت:
موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور
موضوعی قابل بحث است؛  ۸۰درصد صادرات در اختیار
شرکت های دولتی و خصولتی است و تنها  ۲۰درصد از
صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی با بیان اینکه ،آن طور که انتظار می رفت در ۶
ماهه نخست سال ،ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد
نشد ،اظهار داشت :دولت در این مدت توافقات متعددی با
صادرکنندگان اصلی که همان  ۸۰درصدی مدیران دولتی
و خصولتی داشته ولی به هرحال با توجه به تعیین نرخ
 ۴۲۰۰تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه
نیما ،ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به
همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان سپاری را مطرح
کرد.
الهوتی ادامه داد :همه می دانیم نرخی که برای دالر
در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما ،بازار صرافی و آزاد
فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تاثیر
منفی می گذارد و فکر نمی کنم کسی از شرایط فعلی
راضی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه
دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از
صادرات مطرح کرده است ،تصریح کرد :ما به طور کلی با
پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری
و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخالف
قانون صادرات و واردات است.
رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان
سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی
( ۲۰درصدی ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش خصوصی
که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند ،محدود است
و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل
از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می گردانند.
الهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی
حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور
نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات
غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل
است و پیمان سپاری راه چاره نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه،
بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت  ۳ماه
ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند ،اظهار
داشت :بسیاری از کاالهای صادراتی بدون گشایش اعتبار،
دریافت وجه و به طور امانتی صادر می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد :برخی از کاالها
به دلیل محدودیت های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل
حساب باز صادر می شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه،
به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل
جدی مواجه می شود .وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز
حاصل از صادرات با توجه به نوع کاال در فواصل زمانی ،۳
 ۶و  ۹ماهه تعیین شود .الهوتی در عین حال گفت :امروز
قیمت های پایه صادراتی یکی از معضالت جدی است زیرا
قیمت کاالهای صادراتی در گمرک باالتر از بازارها اعالم
می شود و تا زمانی که این قیمت ها تعدیل نشده و به
قیمت واقعی نرسند ،اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از
صادرات از آنها اشتباه است.
وی اظهار داشت :متاسفانه بانک مرکزی از اتاق
بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ گونه مشورتی
نگرفته و مشکالت جدی در اجرای آن بوجود خواهد آمد.
قابل توجه سازمان حمایت

ت در سوپرمارکتها!
برچسبگذاری قیم 

در پی افزایش قیمت برخی محصوالت در بازار ،رئیس
اتحادیه سوپرمارکتداران گفت« :دالالن ،برخی کاالها را
به قیمت درج شده روی آنها به مغازهداران میفروشند و با
توجه به اینکه فروش باالتر از قیمت مندرج روی کاال گران
فروشی و جرم محسوب می شود ،فروشندگان مجبورند آن
ها را به قیمت خرید بفروشند» .این در حالی است که در
برخی سوپرمارکتها ،مغازهداران برچسب قیمت جدید روی
کاالها درج میکنند.
در ماههای اخیر ،کاهش عرضه و در نتیجه آن ،افزایش
قیمت برخی محصوالت ،بازار مصرف را دچار مشکل کرده
است؛ به طوریکه کم شدن محصوالتی مانند پوشک،
وسایل بهداشتی بانوان و دیگر محصوالت سلولزی به دلیل
کاهش عرضه که در برخی موارد به احتکار و در برخی
دیگر به کمبود مواد اولیه و مشکل در تولید برمیگردد،
بازار این محصوالت را داغ کرده و باعث شده که حتی
مصرفکنندگان به سمت خرید بیش از نیاز خود رو
بیاورند و بر التهاب بازار بیفزایند .در این بین کارخانهها
قیمت فروش برخی کاالها را برای واحدهای صنفی ،همان
نرخهای درج شده برای مصرفکننده در نظر میگیرند.
به گفته رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران،
توزیعکنندگان و دالالن ،کاالها را به قیمت درج شده روی
آنها یا حتی باالتر به مغازهداران میفروشند و آنها هم گاهی
مجبورند برای حفظ مشتریان خود ،برخی محصوالت را به
همان قیمت به دست مصرفکننده برسانند ،چراکه اگر آن را
باالتر از قیمت ثبت شده روی کاال عرضه کنند ،گرانفروشی
محسوب میشود .این درحالی است که بنگاهداران ،کاالها را
به قیمتی که روی کاال درج شده یا حتی باالتر آن در بازار
سیاه به مغازهداران میفروشند.
در این بین برخی مغازهداران ،برچسب جدید قیمت
روی اجناس میچسبانند تا این سود صفر شده را به نوعی
جبران کنند؛ در صورتیکه این موضوع تخلف و ضایع کردن
حقوق مصرفکنندگان است .سعید درخشانی  -رییس
اتحادیه سوپرمارکت داران تهران ،در این باره گفت :طبق
قانون ،درج قیمت جدید روی محصوالت تخلف محسوب
میشود و در دادگاه قابل پیگیری است .وی ضمن تایید
اینکه امکان دارد فروشندگان برچسب جدید قیمت روی
اجناس بزنند و آنها را بفروشند ،تاکید کرد :این مسائل باید
به سامانه  ۱۲۴اطالع داده شود تا بسته به میزان تخلف در
دادگاه رسیدگی شود .درخشانی با اشاره به اینکه عرضه
برخی اجناس نیز کم شده است ،گفت :اگرمغازهداری
بتواند اجناسی که عرضه آنها کم شده است را خریداری
کند با مقداری سود آن را میفروشد .عدهای از مغازهداران
اجناس جدید نمی خرند اما کسانی که کاالی جدید می
خرند ،مجبورند آن را گرانتر بفروشند.

