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اخبار
رئیس اتاق تعاون:

اجرای قوانین حمایتی بخش تعاون
پایش شود

رئیس اتاق تعاون ایران با تشریح  ۳عامل مهم در عقب
ماندگی سهم تعاون از اقتصاد ملی ،از کمیسیون اقتصادی
مجلس درخواست کرد تا در کمیته ای ویژه موضوع اجرای
قوانین حمایتی تعاون را رصد و پایش کند .بهمن عبدالهی
صبح دیروز سه شنبه هجدهم تیرماه در مراسم گرامیداشت
روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالروز تاسیس اتاق
تعاون ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ،سخنگوی
دولت ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از فعاالن
اقتصادی و نمایندگان مجلس برگزار شد ،با انتقاد از عدم اجرای
قوانین اصلی و حمایتی بخش تعاون گفت :امروز حداکثر
سهم تعاون در اقتصاد ملی  ۷درصد است که در این زمینه
مجلس باید در بعد نظارتی خود نیز بهتر عمل کند .ما ازرئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم کارگروهی تشکیل
داده و در آن میزان اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون را رصد
و پایش کنند .رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به عوامل عدم
تحقق سهم  ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد ملی طبق هدفگذاری
سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،گفت :عالوه بر عدم
نظارت بر اجرای قوانین حمایتی ،فقدان بکارگیری ابزارها و
سازوکارهای توسعه بخش نیز از عوامل روند کند افزایش سهم
تعاون در اقتصاد است؛ یکی از این ابزارها حضور کمرنگ بخش
بیمه و بانک تخصصی در بخش تعاون است .وی تاکید کرد :آیا
بخش تعاون که یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است ،با
بانک کوچکی در اشل بانک توسعه تعاون توانایی پاسخگویی
این بخش را خواهد داشت؟ در این رابطه سالها پیشنهاد
تاسیس بانک تعاونی سهامی عام را ارائه دادیم اما دستگاه های
مربوطه در حوزه صدور مجوز سختگیری می کنند و این اجازه
تاکنون داده نشده است .عبدالهی ادامه داد :همچنین در حوزه
بیمه یک بیمه کوچک تحت عنوان بیمه تعاون در این بخش
فعال است که تقریباً می توان گفت آثار آن در بخش مشهود و
محسوس نیست .وی بی انگیزگی فعاالن بخش تعاون به دلیل
عدم اجرای معافیت های مالیاتی و قانونی را سومین عامل
سرعت کند رشد سهم تعاون در اقتصاد ملی عنوان کرد و ادامه
داد :به دلیل اجرا نشدن برخی معافیت ها برای فعاالن بخش،
بسیاری از تعاونی ها ماهیت شرکت خود را به بخش خصوصی
و سهامی خاص تبدیل کرده اند .در این حوزه شرکت های
بزرگی در حوزه تعاونی داشتیم که ماهیت فعالیت خود را از
تعاونی به مدل های دیگر اقتصادی تغییر دادند.
معاون وزیر صمت خبر داد:

هدفگذاری بازگشت  ۲هزار واحد
راکد به چرخه تولید

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت ۱۲۲ :واحد
به سمت فعالسازی حرکت و حدود  ۱۹هزار نفر اشتغال
جدید ایجاد کردهاند .به گزارش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،فرشاد مقیمی گفت :در سالی که از سوی رهبر معظم
انقالب اسالمی به نام «رونق تولید» نامگذاری شده است،
دولت برای تحقق شعار سال ،در راستای احیای واحدهای
راکد و نیمهفعال اهتمام دارد .وی در خصوص تأمین مواد
اولیه واحدهای صنعتی نیز گفت :برخی واحدهای تولیدی
با نبود مواد اولیه مواجه هستند که در صورت عدم رفع
این مشکل ،کاال را سفارش دهند و اگر مشابه داخلی آن
وجود داشته باشد ،از طریق وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تأمین میشود .مقیمی در خصوص تأمین نیازهای صنعتی
در داخل کشور افزود :یکی از مهمترین موضوعات مهم
وزارتخانه ،ساخت داخلی کردن کاالی خانگی است و
در این رابطه ،هم اکنون طرحهای مختلفی احصاء شده
که بتوان در موضوعات مختلف جایگزینی داخلی را پیدا
کرد .در حوزه لوازم خانگی ،خوشبختانه پروژههایی مانند
یخچال و لوازم صوتی با برنامه به پیش رفته و هم اکنون
نیز این موضوع یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی به شمار
میرود .مقیمی همچنین افزود :وزارت صنعت و معدن برای
تحقق رونق تولید دارای هفت سرفصل است ،اما مهمترین
آن در حوزه تولید ،بحث مربوط به ساخت داخل است و
پروژههایی برای ساخت داخل در رشتههای مختلف مثل
صنعت خودرو ،لوازم خانگی ،نساجی و پوشاک تعریف
شده است .یعنی در مجموعه صنعت ،محوریترین برنامه،
بستهای از پروژههایی است که میتواند کشور را از واردات
محصوالت نهایی ،مواد واسطه و مواد اولیه که برای حوزه
تولید استفاده میشود بینیاز کند.
وی ادامه داد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،طرحها
را با توجه به موضوع پروژههای «داخلیسازی» تعریف
کرده ،البته چهار هزار پروژه و چهار هزار واحد افزایش
ظرفیت ،در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صمت گفت :بنابراین در بحث زیرظرفیتها
نیز حداقل چهار هزار واحد در نظر گرفته شده و اقدامات
آنها نیز دنبال میشود تا بتوانند به ظرفیت برسند و
مهمترین برنامه نیز بحث مربوط به جلوگیری از واردات
محصوالت مواد اولیه و مصارف واسطهای بوده که امکان
تولید آن در داخل کشور وجود دارد و در این رابطه نیز
هزار و  ۵۲۱تعرفه ممنوع و مدیریت هزار و  ۳۴۳طرح به
شدت اعمال میشود.

فنالند به دنبال پیوستن به مکانیزم
تجاری ایران با اتحادیه اروپا

دولت فنالند اعالم کرد این کشور قصد دارد به
مکانیزم مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با ایران موسوم به
اینستکس بپیوندد.
به گزارش اسپوتنیک ،دولت فنالند اعالم کرد که قصد
دارد به مکانیزم تجارت اتحادیه اروپا با ایران موسوم به
اینستکس بپیوندد.
در بیانیه این کشور آمده است دولت فنالند حمایت
خود را از اینستکس ،کانال مالی مخصوص ایجاد شده
توسط فرانسه ،آلمان و انگلیس (برای مبادله تجاری با
ایران) ،اعالم کرده و در حال ارزیابی شرایط برای پیوستن
به آن است .هلگا اشمید مقام ارشد سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در ماه ژوئن گفته بود که مبادله از طریق
اینستکس برای فروش کاالهای بشردوستانه به ایران عمال
آغاز شده است.
با این حال اما تختروانچی ،نماینده ایران در سازمان
ملل ،در همان ماه گفته بود که مکانیزم تجارت اتحادیه
اروپا با ایران شبیه «یک ماشین زیبا بدون سوخت» است.
سال گذشته میالدی آمریکا از توافق هستهای  1+5با
ایران خارج شد و تحریمهای مالی و نفتی را علیه کشورمان
بازگرداند .
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از
خروج ایران از برجام پیشنهاد ایجاد یک کانال تجاری با
ایران را مطرح کردند.

روند کاهشی نرخ تورم ادامه مییابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :تورم ماهانه روند
کاهشی یافته و روند کاهشی نرخ تورم
ادامه مییابد.
فرهاد دژپسند دیروز در مراسم
بزرگداشت روز تعاون در محل همایش
صدا و سیما گفت :سیاست دولت کنترل
تورم بوده است و نگاه دولت به تورم یک
نوع تورم ساالنه ،نقطهای و ماهانه است که
خوشبختانه تورم ماهانه روند کاهشی یافته
و  0.8درصد کم شده است.
وی تأکید کرد :برنامه دولت قطعاً
کنترل تورم و کاهش تورم است.
دژپسند همچنین با بیان اینکه
دشمن میخواهد از طریق تحریمها و

ایجاد اخالل در سیستم نظام توزیع کاالی
اساسی جامعه را با مشکل روبهرو کند
را به خیال خود مردم را در مقابل نظام

قیمت میوه کاهش یافت

با افزایش عرضه میوههای تابستانه قیمت انواع این میوهها نسبت به هفتههای گذشته
در بازار کاهش پیدا کرده است.
قیمت انواع میوه در بازار از جمله خیار ،دستنبو ،زردآلو ،طالبی ،گوجهسبز ،ملون ،موز
و هندوانه با کاهش نسبت به هفتههای گذشته مواجه شده و زردآلود حدود  ۵۰درصد و
هندوانه بیش از  ۵۰درصد کاهش قیمت پیدا کردند و بقیه میوههای ذکر شده در بازار روند
ارزانی خودشان را همچنان ادامه میدهند.
در این میان گرانترین میوه در بازار ،گیالس تکدانه با سقف قیمت عمدهفروشی
کیلویی  ۱۴هزار تومان است که این محصول برای مصرفکنندگان حداکثر باید  ۱۸هزار
و  ۹۰۰تومان قیمتگذاری شود و پس از آن میوههایی همچون شابلون ،گیالس صورتی،
موز ،زردآلو و غیره است.
اسداهلل کارگر  -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی  -درباره وضعیت بازار میوه
گفت :بازار میوه در هفتههای گذشته بسیار متنوع شده و به همین دلیل که انواع میوههای
هستهای تابستانه در سبد مردم پر شده است ،شاهد کاهش قیمت انواع میوه به ویژه
محصوالت جالیزی در بازار بودهایم ،چرا که نه تنها برخی از میوهها از حالت نوبرانگی خارج
شدهاند ،بلکه تنوع و وفور در بازار بسیار زیاد است.
وی تاکید کرد :روند کاهش قیمت انواع میوه همچنان ادامه خواهد داشت و در
هفتههای آینده این میوهها ارزانتر از قیمتهای کنونی فروخته خواهد شد.

قرار دهد گفت :شبکه تعاونیها میتواند
این مشکل را حل کند و سیستم توزیع
کاالهای اساسی جامعه را بر عهده بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان
اینکه هنوز سهم تعاون در اقتصاد ملی
ناچیز و در حد  6تا  7درصد است ،گفت:
دولت میخواهد برای افزایش سهم تعاون
در اقتصاد برنامه عملی داشته باشد و از
جمله اینکه برای واگذاری شرکتهای
دولتی در بورس میخواهد اولویت با
شرکتهای تعاونی باشد.
وی گفت :تا هدف رسیدن به سهم
 25درصدی تعاون از اقتصاد فاصله زیادی
است اما باید از فرصتها استفاده کنیم و
سیستم تأمین و توزیع کاالهای اساسی را
برای مقابله با تحریمها و شکافتن راههای
مسدود شده توسط دشمن را با تعاونیها
دنبال کنیم.

روند نزولی نرخ بیکاری جوانان در بهار

تازهترین آمار که از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت نرخ بیکاری در کشور
منتشر شده ،نشان میدهد که نرخ بیکاری در میان جوانان سنین  ۱۵تا  ۲۹سال در بهار
سالجاری نسبت به بهار سال قبل معادل  ۱/۸درصد کاهش یافته است.
از آمارهایی که بتازگی روی وب سایت مرجع آماری کشور قرار گرفته است در بهار
سالجاری کل جمعیت بیکار در سنین  15تا  29سال معادل یک میلیون و  550هزار و
 497نفر بودهاند که با کاهش  1/8درصدی نسبت به بهار سال قبل همراه بوده است .در
بهار سال  1397کل جمعیت بیکار یک میلیون و  800هزار  494نفر بودند .در کل ،نرخ
بیکاری جوانان در دامنه سنی مورد اشاره در بهار امسال  23/7درصد است که این نرخ در
بهار سال  1397معادل  25/5درصد بوده است .با وجود اینکه نرخ بیکاری جوانان سنین
 15تا  29کاهش یافته است ،اما این نرخ همچنان باال بوده و بیش از دو برابر نرخ بیکاری
کشور در بهار سالجاری است.
افزون براین ،آمار بهاری نشان میدهد که نرخ بیکاری در میان جوانان  15تا  24سال
در بهار سالجاری نسبت به بهار سال گذشته معادل  1/8درصد کاهش یافته است نرخ
بیکاری در این دامنه سنی برای بهار  26/5درصد و در سال گذشته  28/3درصد بوده است.
شمار بیکاران در بهار سالجاری معادل  702هزار و  290نفر است که این رقم در
بهار سال گذشته حدود  822هزار و 624نفر بوده است که بیش  130هزار نفر کاهش
یافته است.

بی اعتنایی صادرات غیرنفتی به افزایش نرخ ارز

یک سؤال کلی ،یک قاعده اقتصادی
را برهم ریخته است«:چرا با افزایش نرخ
ارز ،صادرات کشور رشد فزایندهای نداشته
است؟» این سؤال دائماً میان موافقان و
مخالفان اصالح نرخ ارز رد و بدل میشود.
طرفداران افزایش ،اصالح یا تعدیل نرخ براین
باورند که در صورت افزایش نرخ ارز ،صادرات
کشور نیز به دلیل انگیزه صادراتی بنگاهها
افزایش مییابد ،اما مخالفان افزایش نرخ ارز
براین باورند که چنین چیزی روی نخواهد
داد و افزایش نرخ نه فقط باعث افزایش
صادرات نمیشود بلکه سطح قیمتها را هم
افزایش میدهد.
حاال با توجه به افزایش نرخ ارز و محقق
نشدن درآمدهای صادراتی مورد انتظار ،این
مجادله نظری مجددا ً شنیده میشود ،حتی
طرفداران افزایش نرخ ارز براین باورند بهطور
کلی باید تخصیص دالر  4200تومانی از
دستور کار دولت خارج شود که کما اینکه
با توجه به تداوم تخصیص ارز  4200تومانی
به شماری اقالم اساسی قیمت آنها برای افراد
جامعه طی یک ساله گذشته کاهش نیافته و
هزینههای پرداختی برای آنها در دهک های
مختلف درآمدی تقریباً همسان بوده است.
این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز ،مقطع
کنونی را زمان مناسبی برای یکسانسازی
ارز تخصیص داده شده به کاالها میدانند و
دولت را به خاطر تداوم ارز یارانهای سرزنش
میکنند ،در مقابل ،موافقان کاهش نرخ ارز
و تداوم تخصیص دالر  4200تومانی به
کاالهای اساسی ،حذف ارز یارانهای را زمینه
ساز بروز افزایش تورم میدانند ،رویکردی
که به نظر دولت در زمان کنونی بهدلیل
مالحظات اقتصادی نزدیکتر است .اما آیا
واقعاً افزایش نرخ ارز زمینهساز افزایش
صادرات نیست؟ بررسی سه ماهه صادرات
غیرنفتی کشور نشان میدهد که موفقیتها
آن چیزی نبوده که ماهها پیش از سوی تجار
پیشبینی شده بود.
در این باره حتی محمدرضا مودودی،
سرپرست سازمان توسعه تجارت واکنش
نشان داده و به یکی از خبرگزاریها گفته،
سطح فعلی صادرات غیرنفتی در شأن کشوری
که میخواهد قدرت نخست اقتصادی منطقه
باشد ،نیست .بررسی مقدماتی نشان میدهد،
صادرات غیرنفتی همزمان با تغییرات نرخ ارز
به  10دلیل نتوانسته است ،رکورد مورد نظر
را بزند.

اولین دلیل؛ تشدید تحریمها است که
توان صادراتی برخی از بنگاههای صادراتگرا
را تحت تأثیر قرار داد ،دومین دلیل؛ کاهش
تولید به جهت تأمین مواد اولیه و کندی در
واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای است.
سومین دلیل؛ افزایش تقاضای داخلی
برای خرید و مصرف کاالهای داخلی از
جمله مواد غذایی است ،بهطوری که امکان
صادرات آن به کشورهای دیگری وجود
ندارد .چهارمین دلیل ،تمایل به قاچاق
کاالهای داخلی به خارج از کشور بهدلیل
استفاده از ارز  4200تومانی و وجود اختالف
قیمت میان قیمت کاالهای ساخت ایران با
کشورهای همسایه است .پنجمین دلیلی که
میتوان به آن پرداخت؛ کاهش نرخ بهرهوری
و کارایی هزینه بنگاهها در دوران رکودی
است .بنگاهها نتوانستند با شرایط اقتصادی
روز همراه شوند و هزینههای خود را کنترل
کنند .ششمین دلیل؛ تعدد بخشنامههای
منع و رفع صادرات است که بهدلیل تنظیم
بازار داخلی ،دست و پای صادرکنندگان
را میبندد .هفتمین موضوع؛ برگشت ارز
صادراتی به سامانه نیما است ،تولیدکنندگانی
که مواد اولیه خود را با ارز آزاد خریداری
میکنند برای آنکه ارز حاصل از صادراتشان
را به سامانه نیما نفروشند ،مجبور به دور زدن
قانون میشوند و این امر بیمیلی در صادرات
هم ایجاد میکند.
هشتمین موضوع که بارها از سوی
صادرکنندگان عنوان شده ،حذف مشوقهای
صادراتی است ،اگر تشویقهای صادراتی ادامه
پیدا میکرد ،شاید اکنون در مورد روند نزولی
صادرات گالیهای مطرح نمیشد .نهمین
نکته قابل ذکر؛ پایین بودن سطح تکنولوژی
ماشینآالت و دستگاهها است .دهمین مسأله
نیز کاهش میزان تولید بنگاهها بهدلیل
افزایش هزینههای باالسری است و در نهایت،
افزایش قیمت تمام شده کاالها و تعدیل
مزیت قیمتی درخصوص برخی از کاالهاست
که زمینه تحقق ارقام صادرات را فراهم نکرده
است .بنابراین به نظر نمیرسد که درصورت
افزایش نرخ ارز ،صادرات کشور بهدلیل موارد
ساختاری و غیرساختاری افزایش یابد .اما
صادرکنندگان چه روایتی از موضوع عدم
تحقق درآمدهای صادراتی مورد انتظار دارند؟
افزایش صادرات در ماههای آینده
سید علی حسینی عضو کمیسیون
گمرک ،لجستیک و حمل و نقل اتاق

بازرگانی ایران درباره اینکه چرا صادرات
غیرنفتی کشور با اینکه قیمت ارز واقعی شده
اما افزایش پیدا نکرده است ،گفت :یکی از
دالیلی که باعث شده صادرات غیرنفتی رشد
پیدا نکند ،تعدد بخشنامههایی است که اواخر
سال گذشته شاهد آن بودیم .نیمه دوم سال
گذشته صادرکنندگان ،کاهش صادرات
غیرنفتی در سال  98را پیشبینی میکردند
و متأسفانه این پیشبینی محقق شد اما خبر
خوش این است که روند صادرات به سمت
مثبت شدن در حال حرکت است.
رشد تولید در کاالهای صادراتی
وی تأکید کرد :طبق اطالعات بهدست
آمده از سوی تولیدکنندگان ،مشکالت تولید
در حال حل شدن است و بزودی شاهد
افزایش تولید محصوالت صادراتی خواهیم
بود .لوازم خانگی ،قطعات خودرو ،مواد غذایی
به غیر از کاالهای اساسی و سایر کاالها از
جمله آنها است.
اجباری که قانون را دور میزند
وی افزود :یکی از موضوعاتی که
برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده و
کماکان هم ادامه دارد ،فروش ارز حاصل از
صادرات به سامانه نیما است .این اجبار برای
صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید صادراتی
را با ارز آزاد خریداری میکنند ،مشکالت
بیشماری را پدید میآورد .حسینی اذعان
داشت :تحریم در کاهش صادرات غیرنفتی
سهم  20درصدی دارد و این سهم نمیتواند
چالش جدی را برای صادرکنندگان ایجاد
کند ،لذا با اصالح قوانین و حذف برخی از
بخشنامهها میتوان شاهد توسعه صادرات
بود.
پیشنهاد برای فروش ارز صادرکنندگان
عضو کمیسیون گمرک ،لجستیک و
حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت :برای
اینکه صادرات مسیر اصلی خود را طی کند
و برخی بهدنبال دور زدن قانون (فروش ارز
به سامانه نیما) نباشند بهتر است که سازوکار
برگشت ارز به سامانه نیما تغییر کند .قیمت
ارز در بازار با سامانه نیما اختالف  30درصدی
دارد و این اختالف انگیزه صادرکنندگان برای
عرضه ارز در سامانه نیما را کم میکند .برای
آنکه صادرکنندگان تمایل به فروش ارز در
سامانه نیما را داشته باشند بهتر است که به
آنها اجازه داد شود با قیمت آزاد ،ارز خود را
به فروش برسانند.
ارزی که برنگشت به خاطر تجار عراق

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران گفت:
امسال صادرات سیب زمینی در کشور بسیار ناچیز بوده و عامل
مزبور تاثیری در بازار داخلی این محصول کشاورزی نداشته است.
محمدرحیم نیازی افزود :یکی از دالئل صادرات حداقلی
سیب زمینی این است که جذبه قیمت این محصول کشاورزی
در بازار داخلی بیشتر از صادرات بوده است.
وی اظهار داشت :ماندگاری بسیار کم و در یک کالم
کیفیت سیب زمینی از دیگر دالئل کمی صادرات این
محصول است.
رئیس هیئت مدیره و سخنگوی انجمن ملی سیب
زمینی ایران گفت :روند کند عرضه سیب زمینی در بازار
طی سال جاری مبتنی بر چند عامل از جمله تاخیر زمانی
کاشت این محصول با توجه به بارندگی های ابتدای فصل
بهار و سرما بوده است.
وی افزود :بطور طبیعی وقتی عملیات کاشت محصولی
با تاخیر زمانی مواجه شود به همان نسبت عملیات برداشت
نیز با تاخیر مواجه خواهد شد.
نیازی اظهارداشت :امسال به همین دلیل عرضه سیب
زمینی به بازار روند کندی داشته است.
وی گفت :خوشبختانه محصول تازه سیب زمینی از عجب
شیر ،فارس ،اصفهان و کرمانشاه در حال ورود با بازار است و از

عضو کمیسیون عمران مجلس:

واحدهای خالی از سکنه اقتصاد کشور را
فریز کرده است

بهادری گفت :واحدهای خالی از سکنه در کشور سبب
رکود در بازار مسکن و فریز شدن اقتصاد کشور شده است.
سید هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس
با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن ناشی از عدم ارائه
واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار است  ،اظهار کرد:
متأسفانه تعداد زیادی واحد مسکونی در کشور ساخته شده
است که عرضه نمیشود و از این رو میتوانیم این واحدها
را از طریق روشهای مالیاتی به بخش مسکن تزریق
کنیم .وی ادامه داد :حدود یک تا دو و نیم میلیون واحد
مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که به دلیل
عدم اجرای طرحهای مالیاتی هنوز وارد اقتصاد نشدهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد :متأسفانه
وجود واحدهای خالی از سکنه سبب شده تا اقتصاد کشور
فریز شده و در نتیجه باید با کمک اخذ مالیات از جمله
مالیات واحدهای خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه
چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در بیاوریم.
بهادری با اشاره به اینکه ،باید با افزایش عرضه و تولید
بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کنیم ،تصریح کرد:
متأسفانه در شرایط موجود برخی از مالکان با سوءاستفاده
قصد دارند تا نرخهای اجاره را افزایش دهند که از این رو
سازمان تعزیراتی باید به این بخش ورود پیدا کند تا شاهد
افزایش قیمت اجاره بیش از نرخ تورم نباشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد :روشهای
مستقیم در حال حاضر برای بازار اجاره جوابگو نبوده و
متأسفانه دولت نیز تصمیم دارد آسان ترین راه را برای
کنترل قیمت بازار اجاره به کار گیرد.
وی ادامه داد :در صورتی که به مستأجران جهت رهن
واحد مسکونی تسهیالت تخصیص یابد نه تنها قیمتهای
اجاره کاهش نمییابد بلکه این اقدام خود منجر به افزایش
جهشی قیمتها میشود .بهادری تصریح کرد :متأسفانه
زمانی که تسهیالت خرید مسکن افزایش یافت ،شاید رشد
قیمتها به شکل لجام گسیخته ای بودیم که با توجه به
این موضوع دولت باید در ازای ارائه تسهیالت به مستأجران
روشهای دیگری را برای کنترل این بازار اجرایی کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت :دولت
باید عرضه و تولید مسکن را در کشور افزایش دهد تا
با اجرایی شدن طرحهای مالیاتی بتواند دست دالالن و
سوداگران را از این بازار کوتاه کند.
انجمن صنایع شیرینی و شکالت:

افزایش ابهامات نسبت به عوامل صادرات
شکر یارانهای

و افغانستان است
وی اظهارداشت :یکی دیگر از مشکالتی
که در حوزه صادرات اتفاق افتاده و در پی
آن گفته میشود بخشی از ارز برگشت داده
نشده یا معلوم نیست ارز صادراتی چه شده
است (از  10میلیارد دالر صادرات حدود 6
میلیارد دالر آن برنگشته است) به ورود تجار
افغانستان و عراق به ایران بازمی گردد.
ارزی وارد کشور نمیشود
حسینی ادامه داد :تجار عراق و
افغانستان کاالهای ایرانی را از امین خود،
صادرکنندگان یا تولیدکنندگان کشورمان
بهصورت ریالی خریداری میکنند و در مرزها
با استفاده از کارت مرزنشینان و پیلهوری به
کشورشان ارسال میکنند و درآمد دالری به
دست میآورند .با چنین فرآیندی هیچ ارزی
وارد کشور نمیشود و از طرفی صادرکننده
هم به بازار صادراتی دسترسی ندارد.
 70درصد صادرات به عراق
عضو کمیسیون گمرک ،لجستیک و
حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت:
 70درصد صادرات ایران به کشور عراق است
از اینرو دولت میتواند سازوکاری را تعریف
کند تا تجارت به شکل عنوان شده پایان پیدا
کند .بر این اساس صادرکنندگان خواهان
ساماندهی تجارت مرزی هستند.
تعرفه  80درصد بیشتر شده است
وی با بیان اینکه استراتژی مشخص
و معینی در زمینه تجارت مرزی تعریف
نشده است ،افزود :صادرکنندگان بهدنبال
افزایش صادرات هستند ،اما برخی مواقع
به جهت سیاستهای تعرفهای کشورهای
همسایه محقق نمیشود .بهعنوان مثال
چند وقتی است که عراق تعرفه واردات از
ایران را  80درصد افزایش داده و آن هم در
مورد کاالهایی که تولید ندارند؛ مانند کل
شویندهها ،ماکارونی ،نوشابه ،انواع کیک،
چیپس و سایر کاالها .برای جلوگیری از
چنین اتفاقهایی به موافقتنامههای ترجیحی
با کشورهای هم مرز نیاز داریم.

نقش صادرات در گرانی سیبزمینی رد شد
هفته آینده نیز سیب زمینی همدان وارد بازار می شود.
رئیس هیئت مدیره و سخنگوی انجمن ملی سیب
زمینی ایران افزود :بدون شک با ورود محصول تازه سیب
زمینی بصورت انبوه به بازار قیمت این محصول مهم
کشاورزی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه یادآورشد :امسال کیفیت تولید سیب
زمینی نسبت به سال های گذشته به دلیل بارش های خوب
و شرایط اقلیمی مناسب از وضعیت بسیار بهتری برخوردار
است.
محمود بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت
ایران هم در خصوص این خبر که ستاد تنظیم بازار با هدف
کنترل بهای سیب زمینی در بازار خواستار وضع عوارض
صادراتی بر این محصول کشاورزی شده است ،افزود :سیب
زمینی از اقالم مورد نیاز روزمره مردم و در سبد مصرفی
خانوار از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی همچنین اظهارداشت :پیک صادرات سیب زمینی
در تمام این سال ها شاید نزدیک به  8تا  9درصد از مجموع
تولید کشور بوده بنابراین نباید این درصد از صادرات تاثیر
چندانی در شرایط بازار داخلی داشته باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی

اخبار کوتاه

و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت :کشور در
بحث پیش آگاهی ها برای میزان تولید ارقام ،مناطق تولید و
فصل برداشت انواع محصوالت بویژه سیب زمینی همچنان با
چالش جدی مواجه است.
وی در ادامه افزود :وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید
محصوالت کشاورزی در کشور است بنابراین همه ساله باید
این پیش آگاهی را ارائه دهد تا مسئوالن ،صادرکنندگان،
تولید کنندگان و بخش صنعت در برنامه ریزی های خود
خوب برنامه ریزی کنند.
بازاری تصریح کرد :واقع امر اینکه با زحمات تجار و
صادرکننده ها بازارهایی در کشورهای دنیا شناسایی و سهم
ایران در این بازارها تثبیت شده است بنابراین اگر بدون
مطالعه و بررسی دقیق محدودیت صادراتی اعمال شود به
یقین این بازارها را از دست خواهیم داد.
وی همچنین با اشاره به این جمله که صادرات سیب
زمینی در مملکت به حدی نیست که بتواند بازار داخلی این
محصول را تحت تاثیر قرارهد ،یادآور شد :نرخ ارز از سال
گذشته در کشور روند جهشی به خود گرفت و بطور طبیعی
تمامی هزینه ها در بخش تولید ،خدمات ،دستمزدها ،حمل و
نقل و بسیاری موارد در اثر جهش ارزی افزایش یافت که باید
این مسئله مدنظر قرارگیرد.

رئیس انجمن صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت از
صادرات  ۸۰۰میلیون دالری آبنبات در سال گذشته خبر
داد و اظهار کرد که این صنعت تاکنون  ۴۰هزار تن شکر
دولتی دریافت کرده و با توجه به اینکه از هر دو شکر آزاد
و دولتی استفاده کرده ،مشخص نیست چقدر از صادرات
آنها وابسته به شکر دولتی بوده است.
در روزهای گذشته موضوع صادرات  ۱۲۰میلیون دالر
شکر دولتی در قالب آبنبات به خارج از کشور افشا شد که
نشان میدهد برخی با دور زدن قوانین ،شکر یارانهای که با
ارز  ۴۲۰۰تومانی دولتی تأمین شده را تبدیل به آبنبات
کرده و در این قالب به عراق صادر کردهاند؛ تخلفی که در
اینجا رخ داده آن است که شکر یارانهای که باید به دست
اقشار کم درآمد جامعه میرسیده ،تبدیل به آبنبات شده و
از کشور خارج شده است و مابهالتفاوت ارز یارانهای ۴۲۰۰
تومانی و ارز آزاد به جای عمومی مردم و شهروندان ایران،
به جیب عدهای خاص رفته است.
در همین رابطه محمدرضا مودودی  -سرپرست
سازمان توسعه تجارت ایران  -در گفتوگو با ایسنا ،ضمن
تأیید این خبر اعالم کرد که پس از تکمیل بررسیها ،این
صادرکنندگان باید به مراجع قضائی پاسخگو باشند.
همچنین در پیگیریهای صورت گرفته رئیس اتحادیه
نبات ،آبنبات ریز و قند ریز اعالم کرد که تبدیل شکر
دولتی به آبنبات و صادرات آن ،کار اعضای این اتحادیه
نیست ،زیرا واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه با
توجه به شرایط تولید و ساختار کارگاههای خود ،توان
صادرات آبنبات و نبات را ندارند.
اما در این رابطه جمشید مغازهای  -دبیر انجمن صنفی
صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت  -در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه در صنعت شیرینی و شکالت ،هم از شکر آزاد
و هم دولتی شکر دولتی در ماههای اخیر استفاده شده
است ،اظهار کرد :تاکنون تنها یک حواله  ۴۰هزار تنی شکر
دولتی در اسفند ماه دریافت کردیم که معادل دو سوم
مصرف ماهانه این صنعت بود چراکه در این ماه بخاطر عید
نوروز مصرف شیرینی و شکالت بیشتر است .همچنین ۴۰
هزار تن شکر دولتی نیز در اردیبهشت ماه به این صنعت
اختصاص داده شد که هنوز به دست ما نرسیده است.
وی با بیان نیاز صنعت بیسکویت ،شیرینی و شکالت
به ماهانه  ۶۰هزار تن شکر ،گفت :ساالنه چهار تا پنج درصد
کل تولید آبنبات کشور صادر میشود .در سال گذشته نیز
یک میلیون و  ۷۰۰هزار تن آبنبات تولید شد که ۲۳۰
هزار تن معادل  ۸۰۰میلیون دالر از آن صادر شد.
به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی
و شکالت ،قیمت شکر دولتی و آزاد دریافتی این صنعت به
ترتیب کیلویی حدود  ۳۴۰۰و  ۸,۰۰۰تومان است.

افزایش  ۱۰۰۰تومانی قیمت مرغ

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی
از افزایش هزارتومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت:
هم اکنون متوسط کشوری قیمت این کاال  ۱۲هزار و ۸۰۰
تومان در هرکیلوگرم است .برومند چهارآئین از افزایش
هزارتومانی قیمت مرغ طی  ۱۰روز گذشته خبر داد و
گفت :متوسط کشوری قیمت این کاال  ۱۲هزار و ۸۰۰
تومان و در برخی نقاط نیز  ۱۳هزارتومان است .وی متوسط
کشوری قیمت مرغ زنده را نیز  ۹,۴۰۰تومان در هرکیلوگرم
عنوان و اضافه کرد :طی روزهای اخیر افزایش دمای هوا و
گرما باعث شده وزنگیری مرغها کاهش یابد .این فعال
بخش خصوصی با اشاره به آغاز مسافرت های تابستانی
و برگزاری مراسم های جشن و سرور تا قبل از آغاز ایام
محرم و صفر ،ادامه داد :همه این موارد باعث افزایش تقاضا
برای مرغ در بازار شده است .چهارآئین توضیح داد :با این
حال تولیدکنندگان در واحدهای تولیدی توان کنترل دما را
ندارند ،دما در واحد تولیدی حداکثر باید  ۳۳درجه سانتی
گراد باشد ولی طی روزهای اخیر هوا بسیار گرم شده و
واحدها را با مشکل مواجه کرده ،وقتی هوا گرم می شود
مرغ هم غذا نمیخورد و وزن نمیگیرد.

