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88498433سرويس  اقتصادي4

چهارش��نبه  اول خرداد 1398 | 15 رمضان 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5656 كشور شركت ها و نظارت عمومي  
تعداد شركت ها در ايران آنقدر رشد داشته است كه برخي به مزاح ايران 
را به دليل وجود بيش از يك ميليون و 300هزار ش��ركت ثبتي، كشور 

شركت ها معرفي مي كنند. 
اگر تنها نيمي از شركت هاي ثبت شده در ايران هم به واقع فعال باشند 
باز هم نظارت بر عملكرد و فعاليت آنها ب��دون كمك گرفتن از امكان 
نظارت عمومي شايد امري غير ممكن باشد هر چند كه افكار عمومي 
نيز به دليل گستردگي بسيار زياد شركت هاي ثبتي در اقتصاد ايران 
و پيچيدگي هايي كه ش��ركت ها در عملكرد و فعاليت ها دارند، كاري 

نتوانند از پيش ببرند. 
اگر چه در حوزه شفافيت اقتصادي با كسري هايي مواجه هستيم، اما 
تعداد شركت ها در اقتصاد ايران آنقدر افزايش يافته است كه نه تنها 
نهادهاي نظارتي را گيج مي كند، بلكه اگر روزي مقرر شود از نظارت 
عمومي براي رشد كارايي و شفافيت در حوزه شركت ها بهره ببريم 
كه عموماً مالكيتش��ان دولتي و عمومي اس��ت،  امكان دارد مردم 
هم به دليل تعدد ش��ركت ها و پيچيدگي هاي قوانين و عملكرد و 
فعاليت هاي آنها گيج شوند و چندان متوجه آنچه در حوزه بنگاه ها 

مي گذرد نشوند. 
به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه س��اختار بنگاهداري ايران از 
وضعيت بس��يار پيچيده و تو در تو و گيج كننده كنوني خارج شود و به 
بيان ساده ساختار بنگاهداري ايران ساده سازي شود تا مشخص شود 
هر ذي نفع و صاحب سهام اعم از دولت، شهرداري ها و ساير عمومي هاي 
غير دولتي چه تعداد ش��ركت و داراي��ي دارند و عملك��رد و فعاليت و 
بازدهي شان به چه شكل است و ناظران اعم از بخش هايي چون ديوان 
محاسبات، سازمان حسابرسي، س��ازمان بازرسي و. . . همچنين افكار 

عمومي بتوانند به سادگي به وظايفشان بپردازند. 
هم اكنون ساختار بنگاهداري با سهامداري هاي مختلف آنقدر پيچيده 
و بزرگ شده است كه نظارت به نظر نمي رسد شدني باشد و حال آنكه در 
چنين وضعيت فضا براي تخلف و مفسده به شدت مهيا مي شود؛ چراكه 
تعدد و تنوع ش��ركت ها و قوانين و فرايندها خود زمينه اي است براي 

وقوع فساد. 
   دردل شركت هاي دولتي دهها شركت خفته است 

به طور نمونه در ش��رايطي كه اقتصاد ايران دولتي اس��ت و بخش هاي 
شبه دولتي نيز س��هي براي خود دارند، در پيوس��ت شماره )3( اليحه 
بودجه سال ۱3۹۸، اطالعات مربوط به 3۷۲ شركت دولتي، ۹ بانك، 
دو مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت و دو رديف فرعي در مجموع 3۸۵ 
عنوان درج شده است كه مجموع بودجه اين بخش بيش از ۱۲00هزار 
ميليارد تومان است، ولي بايد دانست كه در دل هر يك از شركت هاي 
فوق امكان دارد دهها و بلكه صدها شركت فرعي و وابسته وجود داشته 
باش��د و اين مجموعه ها در حوزه ش��ركت هاي خصوصي نيز مقداري 
سهم داشته باشند و كرسي هم در هيئت مديره اين دست از شركت ها 

داشته باشند. 
پرس��ش هاي زيادي پيرامون س��اختار بنگاهداري كل كشور كه 
بي شك بخش زيادي از آنها دولتي است، مطرح است مثاًل جا دارد 
مجلس يا سازمان برنامه و بودجه يا وزارت اقتصاد و مراكز پژوهشي 
چون مركزپژوهش هاي مجلس و آينده پژوهي و. . . به اين پرسش 
پاسخ دهند كه فوندانس��يون و مهندسي ش��ركت هاي دولتي در 
اقتصاد ايران بر اساس چه الگو و مدلي بوده است و وضعيت دارايي، 
بدهي و تعهدات، سرمايه، نيروي انساني، هزينه هاي جاري، توليد، 
فروش، مصارف ريالي و ارزي، انرژي هاي پنهان كه رئيس سازمان 
برنامه و بودجه حجم آن را در سال در حدود ۹۵0هزار ميليارد تومان 
معرفي مي كند، به چه شكل است و دهها پرسش ديگري كه در اين 

خصوص مطرح است. 
ارائه گزارش هاي سربس��ته و اجمالي و محدود در حوزه ش��ركت هاي 
دولتي و وابسته به دولت باعث شده است تا تصوير روشني از ساختار، 
عملكرد و نحوه مديري��ت و نظارت بر عملكرد اين ش��ركت ها در بين 
افكار عمومي وجود نداش��ته باش��د، اما ارقام بودجه ش��ركت ها وقتي 
س��ر از محدوده ۱۲00هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه س��ال ۹۸ 
در مي آورد مشخص مي ش��ود كه اين بخش نياز به شفافيت به معني 

واقع كلمه دارد. 
به نظر مي رسد كه س��ازمان برنامه و بودجه و به ويژه ديوان محاسبات 
و مركز پژوهش هاي مجلس بايد در سلس��له گزارش هايي ساختمان 
بنگاهداري و ش��ركت داري دولت را در ابتدا انعكاس دهند و س��پس 
اطالعات حوزه مالي، اداري و نيروي انس��اني، عملك��رد و بازدهي اين 
بنگاه ها را براي مردم شفاف كنند تا رفته رفته نياز به اصالحات ساختار 

بنگاه ها در اقتصاد ايران شكل بگيرد. 
   افزايش شركت ها الزاماً به توليد نمي انجاميد

متأس��فانه به رغم اينكه تعداد ش��ركت ها ي ثبتي در اقتصاد ايران 
از مرز يك ميليون و 300هزار گذش��ته اس��ت، اما توليد ناخالص 
داخلي و رش��د اقتصادي كش��ور به رغم اين حجم از ش��ركت طي 
سال هاي اخير گاهي نه تنها رشد نداشته ا ست، بلكه نزول هم داشته 
است در اين ميان با توجه به اينكه اش��اعه گسترده اخبار مرتبط با 
مفاسد اقتصادي كه بخش زيادي از آنها به حوزه بانك ها و شركت ها 
مرتبط اس��ت، اين باور را در ميان عموم گس��ترش داده اس��ت كه 
فساد سيستماتيك اس��ت جا دارد براي تصحيح اين باوربه سمت 
شفاف سازي حركت كنيم تا مش��خص شود كه گره كار كجاست و 

فساد در ايران سيستماتيك نيست. 
از اين رو انتظار مي رود دولت و بخش هايي چون مركز پژوهش هاي 
مجلس و ديوان محاسبات و. . . طرح ساده سازي ساختار بنگاه هاي 
دولت��ي و عموم��ي را در اقتص��اد ايران تهي��ه و تدوي��ن كنند تا 
به واس��طه كوچك س��ازي اين بخش ب��ا قالب بندي هايي چون 
هلدينگ   س��ازي هاي تخصصي يا مواردي از اين دس��ت در ابتدا 
نظارت و بررس��ي اين بخش تس��هيل شود و س��پس زمينه براي 
تحقيق و تفحص اجمالي براي ش��ركت هاي ثبت شده در سازمان 
ثبت شركت ها فراهم شود و هر شركتي كه فعاليت خاصي ندارد 
و يا گاه��ي فعاليت هاي تخريبي نيز دارد، مجوزش لغو ش��ود تا از 
اين رهگذر هر زمان مقرر ش��د براي ش��فافيت و بهبود كارايي از 
ابزار نظارت عمومي كمك بگيريم، حداقل مؤثر واقع شود و افكار 
عمومي تحت تأثير س��اختار پيچيده و تو درتو وس��يع بنگاه هاي 

موجود در اقتصاد ايران گيج نشود. 

 ترافيك كشتي ها در بنادر ايران 
به باالترين سطح خود رسيد

معاون وزير راه و شهرس�ازي با اعالم اين كه طرح هاي توس�عه اي 
بنادر كش�ور بدون توقف در ح�ال اجراس�ت از پرترافيك بودن 
بن�ادر خبر داد و گف�ت: تا دو م�اه آين�ده ۱۲ دس�تگاه ار تي جي 
ب�ه مجموع�ه امكان�ات بن�در ش�هيد رجاي�ي اضافه مي ش�ود. 
به گزارش »تسنيم«، محمد راستاد اظهار كرد:  با وجود تهديدات و ايجاد 
شرايط سخت و ويژه، بنادر كشور همچنان پر ترافيك هستند كه نشان 
مي دهد چرخ كشتيراني و بنادر در جريان است. اين ظرفيت مي تواند 

تسهيل كننده اهداف اقتصادي كشور باشد. 
وي با اع��الم اينكه بندر چابه��ار مي تواند آينده حم��ل و نقل دريايي 
كشور باشد، گفت: در حالي كه سال گذشته اكثر بنادر كاهش عملكرد 

داشته اند، بندر چابهار به تنهايي رشد ۵0 درصد را تجربه كرد. 

بهناز   قاسمي 

ادامه روند كاهش قيمت گوشت قرمز
 انحصاري در توزيع نهاده ها نداريم

دولت خودش توزيع مي كند
مديرعامل ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام ارزاني قيمت گوش�ت 
را در روزه�اي آت�ي وع�ده داد و گفت: قيم�ت دام زنده در س�ه 
ماه گذش�ته ۱۲ تا ۱۵ ه�زار تومان كاهش داش�ته و قيمت الش�ه 
گوس�فندي به حدود ۷۵ هزار تومان رس�يده و با توجه به واردات 
انجام شده و ذخاير موجود، اين روند كاهشي ادامه خواهد داشت. 
اخيراً رئيس اتحاديه دامداران از انحصار موج��ود در توزيع نهاده هاي 
دامي انتقاد كرد و گفت: نهاده ها با قيمت گران در بازار فراوان است اما 
سفارش دامداران با تأخير چند ماهه تحويل داده مي شود و نهاده دولتي 
نيز بسيار قطره چكاني توزيع مي شود. اين اظهارات در حالي است كه روز 
گذشته مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در نشست خبري ضمن 
غلط دانس��تن اين موضوع گفت: واردكنندگان نهاده هاي دامي اجازه 
توزيع ندارند و دولت خودش توزيع كننده اس��ت. وي به داليل گراني 
قيمت ها در بازار اشاره اي نكرد و در خصوص داليل نابساماني سيستم 

توزيع پاسخي نداد. 
حميد ورناصري در خصوص كاهش قيمت مرغ اف��زود: به رغم اينكه 
قيمت مصوب مرغ ۱۱۵00 تومان است، اما در حال حاضر اين محصول 
در بازار با قيمت پايين تر از نرخ مصوب و به ازاي هر كيلو بين ۱0000 
تا ۱0۵00 تومان در حال عرضه اس��ت. وي افزود: در اين شرايط براي 
جلوگي��ري از ض��رر توليدكنندگان و افزايش انگيزه ش��ان، ش��ركت 
پشتيباني امور دام در حال خريد مرغ منجمد از توليدكنندگان با قيمت 

۱۱۵00 تومان است. 
  هزينه توليد تخم مرغ كاهش مي يابد 

مديرعامل شركت پش��تيباني امور دام گفت: در نشس��ت هايي كه با 
تش��كل هاي توليد كنندگان تخم مرغ برگزار كرديم، مقرر شد تا ضمن 
كاهش هزينه توليد تخم مرغ، عرضه اين محصول نيز با قيمت مصوب 

انجام شود. 
ورناصري اظهار داش��ت: قيمت مص��وب عرضه تخم م��رغ ۱3 هزار و 
۸00 تومان به ازاي هر ش��انه اس��ت، ولي در حال حاض��ر اين نرخ در 
بازار به حدود ۱۲ هزار تومان رسيده است و اين موضوع سبب متضرر 
ش��دن مرغداران شده اس��ت. ورناصري تأكيد كرد: الزم اس��ت منافع 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان توأمان ديده ش��ود و كس��ي از اين 

بابت متضرر نشود. 
 وي با اش��اره به تأمين نهاده هاي دامي مورد نياز كشور گفت: در سال

۷ ۹،۹ميليون تن ذرت، يك ميليون و ۵00 هزار تن كنجاله س��ويا و ۲ 
ميليون و ۵00 هزار تن جو در بخش نهاده هاي دامي وارد ش��ده و اين 
روند تأمين در سال جاري نيز ادامه مي يابد و هيچ مشكلي براي تأمين 

نهاده ها وجود ندارد و مقدار موجود، بيش از نياز داخلي است. 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در ادامه در پاسخ به اينكه برخي 
از توليدكنندگان همچنان در تأمين نهاده مش��كل دارند، گفت: از ۱۵ 
اسفند تا به حال ۷۷0 هزار تن كنجاله سويا با قيمت ۲4۵0 تومان بين 
دامداران توزيع شده اس��ت، در حالي كه نياز به ماهانه به اين محصول 

۲۵0 الي ۲۷0 هزار تن است. 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با اشاره به ادامه روند واردات دام 
زنده و گوشت قرمز اظهار داشت: سرانه مصرف گوشت قرمز كشور ۹00 
هزار تن است كه صد هزار تن آن از طريق واردات تأمين مي شود و اين 
واردات در كنار افزايش توليد داخلي به روند كاهش قيمت اين محصول 

در بازار كمك مي كند. 
ورناصري تأكيد كرد: واردات گوشت قرمز از اوايل ارديبهشت ماه تنها با 
ارز نيمايي انجام مي شود و اين روند تا تعادل كامل قيمت اين محصول 
در بازار ادامه خواهد داش��ت. مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در 
پاسخ به سؤالي كه آيا روند فعلي قيمت ها ثبات خواهد داشت،گفت: با 
توجه به فرايند توليد و تأمين نياز ذخاير پيش بيني مي ش��ود كه روند 

باثباتي را در محصوالت پروتئيني شاهد باشيم. 
ورناصري با پيش بيني اينكه قيمت گوشت قرمز روند كاهشي خواهد 
داش��ت، گفت: كاهش ۱۵ هزار تومان در قيمت دام زنده و رس��يدن 
متوسط قيمت الشه گوشت گوسفندي به ۷۵ تا ۸0 هزار تومان نويد 

كاهش قيمت در روزهاي آينده را مي دهد. 
وي در عين حال گفت: عرضه دام سبك بيشتر شده و به همان اندازه 

واردات هم افزايش يافته و قيمت گوشت قرمز افت خواهد كرد. 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
چرا به رغم حذف ارز 4۲00 توماني و جايگزين ارز نيمايي براي واردات 
گوشت قيمت كاهش يافت، گفت: اوالً ۱۵0 هزار تن گوشت مورد نياز 
كش��ور با ارز 4۲00 تومان تأمين مي ش��د و البته عوامل متعددي در 

افزايش قيمت گوشت از جمله قاچاق دام تأثيرگذار بود. 
ورناصري گفت: كاهش قيمت گوش��ت در بازار قبل از اجرايي ش��دن 
واردات با ارز نيمايي آغاز شده بود، ارز نيمايي از هفته اول ارديبهشت 

عملياتي شد، در حالي كه روند كاهشي قبل از آن شكل گرفته بود. 
   داليل كاهش قيمت گوشت 

به گفته وي، افزايش توليد داخل به اضاف��ه افزايش واردات همچنين 
اجراي برنامه توزيع در قالب گروه هاي ه��دف منجر به كاهش قيمت 

گوشت در بازار شده است. 
مديرعامل ش��ركت پشتيباني امور دام در پاس��خ به سؤال ديگر ي كه 
ميزان گوشتي كه با ارز نيمايي وارد شده چه ميزان بوده است، گفت: 
تخصيص ارز نيمايي در يك پروسه سه ماهه اتفاق مي افتاد، اما گوشتي 
كه با عنوان گوشت نيمايي مطرح مي شود اينها قباًل با ارز 4۲00 توماني 

وارد شده بود كه مابه التفاوت آن پرداخت شد.

هادی  غالمحسینی

همتي: خريداران دالر ضرر مي كنند
در ماه های آينده ثبات بيشتری در كشور حاكم می شود و آينده خوبی در انتظار ما است

در پ�ي ص�دور بس�ته ارزي جديد از س�وي 
بان�ك مرك�زي و اع�الم سياس�ت هاي ارزي 
س�ال ۹۸ قيمت ارز كاهش ياف�ت. همچنين 
رئيس كل بانك مركزي با هشدار مجدد براي 
ورود به ب�ازار ارز گفت: مردم نباي�د وارد بازار 
ارز شوند؛ چراكه ممكن اس�ت متضرر شوند، 
ذخاير كافي ارز در كش�ور وجود دارد و بانك 
مركزي هر زماني اراده كند، وارد بازار مي شود. 
روز دوشنبه بس��ته سياس��تي نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات در س��ال ۹۸ و نحوه رفع تعهد 
ارز صادراتي سال ۱3۹۷ صادركنندگان تصويب 
ش��د. به موجب اي��ن مصوبه، نحوه برگش��ت ارز 
پتروشيمي ها به چرخه اقتصادي در سال ۱3۹۸، 
حداقل ۶0 درصد سامانه نيما، حداكثر ۱0 درصد 
اسكناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود 
تعيين شد. ساير صادركنندگان نيز بايد دست كم 
۵0 درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند و 
حداكثر تا ۲0 درصد به صورت اسكناس و مابقي 
واردات در مقابل صادرات خود يا س��اير اشخاص 
نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادي اقدام كنند. 
همچنين مقرر شد بانك مركزي در خصوص نحوه 
رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱3۹۷ نسبت 
به معرفي صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات 
خود را به چرخه اقتصادي برابر دستوالعمل هاي 
صادره در سال گذش��ته اقدام كرده اند به سازمان 
امور مالياتي اقدام كند. در همين زمينه به اطالع 
مي رس��اند صادركنندگاني كه تاكن��ون موفق به 

برگشت كامل ارز صادراتي خود نشده اند تا پايان 
تيرماه مهلت دارند مطابق دستورالعمل هاي ابالغي 
سال ۱3۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام كنند. در 
اين خصوص مدير اداره صادرات بانك مركزي بسته 
جديد بانك مركزي را تكميل كننده سياست هاي 
كلي سال گذشته دانسته و گفت: در بسته جديد 
چگونگي بازگشت ارزي مصوب شد كه در آن دو 
گروه پتروشيمي و س��اير صادركنندگان و ميزان 

بازگشت ارز به سامانه نيما مشخص شده است. 
صمد كريمي در برنامه تيتر امش��ب شبكه خبر 
س��يما افزود: از اين پس هيچگون��ه محدوديت 
قيمتي براي صادركنندگان در بازار دوم نخواهيم 
داشت. معامالت اسكناس در بانك ها و نيما انجام 
مي شود و در سامانه نيما )بازار دوم( ثبت خواهد 
شد. وي عملكرد پتروشيمي را خوب ارزيابي كرد 
و گفت: صنعت پتروشيمي تعامل خوبي با بانك 
مركزي انجام مي دهند. اين مقام مسئول در بانك 
مركزي گفت: بايد با همي��ن منابع ارزي حاصل 
از فروش محصوالت غير نفت��ي بتوانيم كاالهاي 
مورد نياز كشور را تأمين كنيم. وي به رصد دقيق 
صادركنندگان و صادرات آنها اشاره كرد و گفت: 
صادركنندگاني كه بيش از ۷0 درصد از ارز حاصله 
را به سامانه نيما عرضه كرده اند، تشويق مي شوند. 
وي افزود: صادركنندگاني كه صادرات در مقابل 
واردات انجام مي دهند مي توانند اطالعات صادراتي 
خود را به سامانه جامع تجارت وارد كنند. وي افزود: 
نگاه بانك مركزي به بازار متشكل ارزي شبيه نگاه 
به يك بانك است كه زير نظر بانك مركزي اقدام به 

تجارت و تعامالت اقتصادي مي كند. 
  كاهش نرخ ارز ادامه دارد

همچني��ن رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس 
علت اصلي كاهش قيمت ارز در دو روز گذشته را 
بخشنامه جديد بانك مركزي در خصوص بازگشت 

ارز حاصل از صادرات عنوان كرد. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگ��و با »ايِبنا« 
گفت: براساس اين بخشنامه، صادركنندگان براي 
اولين بار اجازه يافته اند تا ۱0 درصد از ارز صادراتي 
خود را به شكل اسكناس وارد كشور كنند و با نرخ 
بازار آزاد بفروشند. وي اظهار داشت: هر اندازه اين 
تنفس بيشتر شده و به سمت تشكيل بازار متشكل 
ارز هم بروي��م، قيمت ارز پايين ت��ر خواهد آمد و 

پيش بيني من ادامه روند كاهشي است. 
   همتي: قيمت ارز ۲هفته اي ۲هزار تومان 

ارزان شد
رئيس كل بانك مركزي نيز روز گذشته با تأكيد 
بر اينكه بس��ياري از نوس��انات بازار ارز سياسي 
است، گفت: مردم نبايد وارد اين بازار شوند؛ چراكه 
ممكن اس��ت متضرر ش��وند. ظرف اين دو هفته 
قيمت ارز حدود ۲ هزار تومان كاهش يافته است، 
بنابراين توصيه مي شود مردم با توجه به متغيرهاي 

سياسي تأثيرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند. 
عبدالناصر همتي، با بيان اينكه س��ال ۹۸ حدود 
۱۸/۷ ميلي��ارد دالر ارز صادرات��ي ب��ه كش��ور 
بازگشته اس��ت، گفت: ط��ي دو ماه گذش��ته نيز 
روند بازگش��ت ارز صادراتي به كشور خوب بوده 
و يك مؤلفه به نام واردات در برابر صادرات به اين 

بخش اضافه شده كه بر اين اساس صادركنندگان 
مي توانن��د ارز خ��ود را ب��راي واردات��ي كه ثبت 

سفارش شده اختصاص دهند. 
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به صدور بخشنامه 
امروز بانك مرك��زي درباره سياس��ت هاي ارزي 
سال ۹۸ اين بانك در برابر صادركنندگان افزود: 
در بخشنامه بانك مركزي تأكيد شده كه مابقي 
صادركنندگان براي اينكه تس��هيالت بيشتري 
در اختيارشان قرار گيرد، بايد حداقل ۵0 درصد 
صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كرده و مابقي 
آن را مي توانند به صورت اسكناس وارد كشور كنند 
يا به صورت واردات در برابر صادرات توسط خود يا 
ديگران اختصاص دهند و دليل اصرار بانك مركزي 
براي عرضه اين ارز در سامانه نيما به اين دليل بوده 
كه اين سامانه منبع تأمين كاالهاي اوليه و اساسي 
كش��ور، مواد اوليه كارخانه ها، مواد واس��طه اي و 

كاالهاي ضروري است. 
همتي با اشاره به اينكه به دليل اعمال تحريم ها، 
هزينه  معامالتي و تخفيفاتي برخي صادركنندگان 
در خارج از كشور افزايش يافته است، تأكيد كرد: 
بر اين اساس مصوب ش��ده كه هر صادركننده بر 
مبناي پاي��ه صادراتي گم��رك، ۸0 درصد ارز را 
به كش��ور بازگرداند و ۲0 درصد مابقي از آن كم 
مي ش��ود كه اميدوارم با اين حركت سال جاري 
نسبت به سال گذشته شرايط بهتري تجربه شود. 
   ارز 40 و ۵0 هزار توماني در ايران رؤيايي 

بيش نبود
رئيس كل بانك مرك��زي با ابراز اينك��ه در حال 
حاضر كش��ور قله مقاومت را رد كرده و ش��رايط 
خوبي را س��پري مي كند، افزود: تالش دشمنان 
شكست خورده اما هنوز فشارها ادامه دارد، البته 
اين فش��ارها نمي تواند تأثيري در كش��ور داشته 
باشد، چراكه دشمنان زماني از ارز 40 و ۵0 هزار 
توماني سخن مي گفتند، اما اين اظهارات رؤيايي 
بيش نبود و طي ماه هاي آينده ثبات بيشتري در 
كشور حاكم شده و آينده خوبي در انتظار اقتصاد 
ايران است. وي با يادآوري اينكه اقشار متوسط رو 
به پايين جامعه تحت فشار هستند، ادامه داد: تمام 
تالش دولت اين بوده كه فشار تورمي به اين اقشار 
را كاهش دهد و در اين راستا دنبال راهكارهايي 

بوده تا از ميزان اين فشارها كاسته شود. 
   6ميلي�ارد دالر ارز براي تأمي�ن كاال در 

سال جاري 
همتي با بيان اينكه حدود ۶ ميلي��ارد دالر ارز در 
دو ماه ابتدايي س��ال ج��اري ب��راي كاالها تأمين 
شده اس��ت،  ابراز كرد: حدود 3 ميليارد دالر از اين 
ارز به كاالهاي اساس��ي و دارو اختصاص يافته كه 
اين كاالها اعم از برنج، روغن، نهاده هاي دامي، دارو 
و تجهيزات پزشكي بوده و بانك مركزي پول آن را 
پرداخت كرده است. رئيس كل بانك مركزي گفت: 
بانك مركزي اين توان را دارد ك��ه ظرف دو ماه ۶ 
ميليارد دالر ارز تأمين كند و اگر صادركنندگان در 
اين بخش به دولت كمك كنند مي توانيم با سرعت 

بيشتري دوران تحريم ها را پشت سر بگذاريم.

  گزارش   یک

پ�س از ۱/۵ م�اه 
،    کشاورزی ع�ي�ت ممن�و

صادرات پياز آزاد شد. اين تصميم وزير صمت در 
حالي است كه قيمت در بازار همچنان گران و سر 
مزرعه ارزان اس�ت و بازار همچن�ان در انتظار 
اتخاذ تدبير درست از سوي دولتمردان است. 
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود كه قيمت پياز 
روند صعودي به خود گرفت و ركورد زد تا جايي 
كه قيمت اين محصول با ثبت ۱۵ هزار تومان به 
ازاي هر كيلو در اوايل فروردين ماه به اوج رسيد 
تا مصرف كنندگان قيمت هاي گزافي براي خريد 
اين محصول پرمصرف پرداخ��ت كنند. پس از 
اين جهش بي��ش از دو براب��ري قيمت، وزارت 
جهاد كشاورزي صادرات اين محصول را ممنوع 
اعالم كرد تا با مسدود ش��دن راه خروج پياز از 

كشور، قيمت آن را كاهش دهد.  تصميمي كه 
اگر كمي زودتر و پي��ش از روند صعودي قيمت 
پياز اتخاذ مي شد، شايد هيچگاه اين محصول آن 
قيمت هاي نجومي را به خ��ود نمي ديد، چراكه 
توليد داخلي پياز در آن زمان با توجه به شرايط 
موس��مي در ميزان حداقل خود بود و طبيعي 
است كه صادرات آن با توجه به باال بودن نرخ ارز، 

قيمت داخلي را باال مي كشيد. 
 به هر حال اتخاذ تصمي��م ممنوعيت صادرات، 
قيمت اي��ن محص��ول را اندكي كاه��ش داد و 
در حال حاض��ر با توجه به آغاز فصل برداش��ت 
قيمت آن در بازار بين ۵000ت��ا ۶000 تومان 

متغير است. 

ثبت اين قيمت ها در حالي ا ست كه كشاورزان 
اين محصول را در زمين هاي خود با قيمت هزار 
تومان به فروش مي رسانند و حاال حتي ميزان 
هزينه هايشان از آماده سازي زمين و نهاده هاي 
كشاورزي تا برداشت و حمل محصول به ميدان 

بار جبران نمي شود. 
 رئيس س��ازمان نظام صنفي كش��اورزي اين 
موضوع را ناش��ي از وجود يك سياست تنظيم 

بازار مدون مي داند. 
به گفته ملك زاده در زم��ان توليد حداقلي كه 
بايد از صادرات اين محصول جلوگيري مي شد 
اين محصول چوب صادرات را خورده و حاال در 
فصل برداشت كه عرضه آن فراوان شده در هاي 

صادرات بسته شده است. 
 رئيس س��ازمان نظام صنفي مي افزايد كه در 
شرايط فعلي نيز فاصله قيمتي زمين كشاورزي 
تا بازار زياد است و واسطه ها بدون هيچ زحمتي 
بيش از دو برابر توليد كننده اصلي كه كشاورز 
است سود مي كنند، موضوعي كه ناشي از موانع 
عرضه بدون واس��طه محصوالت كشاورزي به 

بازار است. 
از اي��ن رو، با توج��ه به مش��كالت كش��اورزان 
خوزس��تاني در خصوص فروش پياز، مازاد توليد 
محص��ول پياز در كش��ور از ط��رف وزارت جهاد 
كشاورزي تأييد شد و رضا رحماني وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت ضمن موافقت ب��ا صدور مجوز 
صادرات پياز به گمرك دستور داد از امشب نسبت 

به آزادسازي صادرات اين محصول اقدام كند.

مجوز صادرات پياز صادر شد

نبات�ي  روغ�ن   صناي�ع  انجم�ن  دبي�ر 
گفت: بخش�نامه اي ب�راي افزاي�ش قيمت 
روغن نبات�ي صادر نش�ده و رش�د قيمتي 
در م�ورد اي�ن كاال اتف�اق نيفتاده اس�ت. 
امير بيرش��ك در گفت  وگو با »فارس« با بيان 
اينكه همه صنايع از جمله صنعت روغن نباتي 
با چالش تأمين مواد اوليه روبه رو هستند، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر روغن خام با اس��تفاده 
از ارز دولتي خريداري مي ش��ود و براي تأمين 
مواد افزودني توليد روغن نيز از ارز نيما استفاده 
مي كنيم. وي تصريح كرد: ب��ا توجه به افزايش 
حقوق كارگ��ران و هزينه ه��اي توليد، قيمت 
تمام ش��ده توليد روغن نباتي نيز افزايش پيدا 

كرده كه در حال بررس��ي اين مسئله هستيم. 
بيرشك افزود: با وزارت صنعت، سازمان حمايت 
و نهادهاي مختلف در حال رايزني هس��تيم تا 
ببينيم به چ��ه صورت مي توانيم رش��د قيمت 
توليد روغ��ن نباتي را مديريت كني��م تا هم به 
مصرف كننده فشار وارد نشود و هم امكان ادامه 

توليد وجود داشته باشد. 
وي با بي��ان اينك��ه برآورده��اي م��ا در مورد 
افزايش قيمت تمام ش��ده تولي��د هنوز كامل 
نشده اس��ت، گفت: بايد قيمت تمام شده توليد 
را اصالح كنيم كه البت��ه اين اقدام با روش هاي 
مختلف قابل انجام اس��ت و فقط نبايد به رشد 

قيمت محصول فكر كنيم.

 مصوبه اي براي افزايش
قيمت روغن نباتي صادر نشده است
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