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اخبار

ارز  ۴۲۰۰تومانی برای تأمین
سوخت کشتیرانیها نداریم

معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر
گف��ت ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی به ش��رکتهای
کش��تیرانی تعلق نمیگیرد و آنها باید نیاز خود
را از طری��ق س��امانه نیما یا س��نا تامین کنند.
محمدعلی حسنزاده در نشست خبری خود از
بستههای تشویقی برای رونق حملونقل دریایی
و توسعه بنادر کشور خبر داد و اظهار کرد :بسته
تش��ویقی برای الینرها و فیدرها ،بسته تشویقی
ب��رای ترانزیت و تج��ارت بینالمللی و معافیت
مالیاتی ش��رکتها در مناطق وی��ژه اقتصادی از
جمل��ه برنامههای س��ازمان بنادر ب��رای فعاالن
این بخش اس��ت .وی با بیان اینکه بن��ادر امام،
ش��هید رجایی ،بوشهر ،نوشهر و امیرآباد مناطق
ویژه اقتصادی هس��تند ،افزود :اقدامات اسنادی
معافیتهای مالیاتی شروع شده و در مجوز اعطا
شده این مساله لحاظ شده و شرکتها میتوانند
از آن اس��تفاده کنند .وی در پاس��خ به پرسشی
درباره پرداخت حقوق و دستمزد دریانوردان نیز
گفت :درآمدهای بخش حملونقل دریایی ارزی و
پرداخت حقوق به دریانوردان نیز همیش��ه ارزی
بوده اس��ت .وی اظهار کرد :دولت فقط برای 25
قلم کاال ارز  4200تومانی تخصیص داده و سایر
نیازها باید از طریق سامانههای سنا و نیما تامین
ش��ود ،ضمن اینکه وزارت نفت هم سوخت را با
قیمت فوب خلیجفارس در اختیار ش��رکتهای
کشتیرانی قرار میدهد.

توزیع سبد غذایی در شهریور

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
توزیع س��بد غذایی در بین طیف وسیعی از اقشار
آس��یبپذیر جامعه خبر داد .به گزارش تس��نیم،
انوش��یروان محسنیبندپی با اشاره به توزیع سبد
غذایی در بین طیف وس��یعی از اقشار آسیبپذیر
جامعه ،افزود :این سبد حمایتی شهریورماه سال
جاری در بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد،
بهزیس��تی و دیگر اقشار آسیبپذیر کشور توزیع
خواهد ش��د .وی افزود :سبد مدنظر ضمن کامل
بودن ،تعداد جمعیت بیشتری از اقشار آسیبپذیر
و طبقات ضعیف جامعه را ش��امل میش��ود .وی
در ادامه ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر  3درصد
بازنشستگان کشور ماهانه یک میلیون و  200هزار
توم��ان حقوق دریافت میکنند ،افزود :با توجه به
برنامهریزیهای انجام شده بدون شک این دسته
از افراد نیز در زمره دریافتکنندگان بس��ته مزبور
خواهند بود .محسنی بندپی گفت :امسال با توجه
به تأکیدات ریاستجمهوری و همینطور شرایط
حاکم ب��ر اقتصاد مملکت ،افراد حداقلبگیر و زیر
پوشش نهادهای حمایتی بیش��تر مورد حمایت
قرارمی گیرند .وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا
وزارت تعاون افزایش دستمزد کارگران را در شرایط
فعلی در دستور کار خود دارد ،یادآور شد :افزایش
دستمزد نه ولی حمایتهای اجتماعی مانند بحث
برخورداری از بیمه تکمیلی و همینطور کمکهای
موردی در حال بررسی است.
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گرانی

گزارش

نهادههاى دامى با دالر  ٣8٠٠تومانی وارد شد

گرانی گوشت توسط سودجویان به بهانه ارز گران
گ�روه اقتص�ادی :انحص��ار در واردات نهادههای
دامی ،افزایش چش��مگیر قیمت گوشت ،مرغ و
تخممرغ و در نهایت کاهش قدرت خرید خانوار
در بازار را به همراه داشته است .چند ماهی است
که انحص��ار واردات نهادهه��ای دامی با واکنش
متعدد نمایندگان مجلس روبهرو اس��ت ،چرا که
واردات این محصول توس��ط  2نفر نهتنها زمینه
را ب��رای وقوع برخ��ی فس��ادها و رانتها فراهم
کرده ،بلکه به علت افزایش قیمت گوش��ت ،مرغ
و تخممرغ در ب��ازار موجب کاهش قدرت خرید
خانوار نیز شده است .بسیاری از مسؤوالن بر این
باورند ک��ه نرخ کنونی نهادههای دامی بر مبنای
ارز مبادل��های اس��ت ،بنابرای��ن از وزارت جهاد
کش��اورزی به عنوان متولی امر انتظار میرود هر
چه سریعتر گزارشی از میزان ارز اختصاصیافته
و قیمت نهادههای موجود در بازار به کمیسیون
کشاورزی مجلس ارائه کند تا متخلفان به مراجع
قضایی معرفی شوند ،البته ناگفته نماند در سایه
غفلت مسؤوالن ذیربط برخی افراد با در دست
گرفتن بازار و گرانفروشی ،سودهای هنگفتی را
به جیب زدهاند و این امر منجر به رشد غیرطبیعی
نهادههای دام و طیور از ابتدای سال در بازار شده
است .عباس پاپیزاده ،عضو کمیسیون کشاورزی
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ج��وان ،با انتقاد
از انحص��ار انجام ش��ده در
واردات نهادهه��ای دام��ی،
اظهار کرد :نوسان نرخ ارز از
ابتدای فروردینماه بهانهای
شد تا واردکنندگان قیمت
نهادههای دامی را به طور چش��مگیری افزایش
دهند .وی افزود :اگرچه وزارت جهاد کش��اورزی
اعالم میکند واردات نهادهها با ارز دولتی  4هزار
و  200تومانی انجام میشود اما آخرین بررسیها
نش��ان میدهد که تاکنون تمام نهادههای دامی
همانند س��ال گذشته با ارز  3هزار و  800تومان
وارد شده است .با این وجود قیمت نهادهها نسبت
به مدت مش��ابه س��ال قبل در بازار نباید تفاوتی
داش��ته باشد .به گفته پاپیزاده ،نوسان نرخ ارز و
عدم نظارت در سطح بازار بهانهای شد تا قیمت
نهادههای دامی دس��تخوش تغیی��ر و تحوالتی
ق��رار گیرد که ای��ن امر به زی��ان تولیدکننده و
مصرفکننده تمام میش��ود .این مقام مسؤول با
اش��اره به اینکه واردات نهادههای دامی انحصارا
توسط  2نفر انجام میش��ود ،بیان کرد :با وجود
آنکه وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،واردات
نهادههای دامی توسط افراد انگشتشمار را تأیید
کرده اما وزیر جهاد کشاورزی پاسخ قانعکنندهای
در این زمینه نداده اس��ت .وی ادامه داد :با توجه
به آنکه واردات نهادههای دامی توسط افراد معدود
و خاص انجام میشود ،به وزارت جهاد کشاورزی
اعالم کردهایم به جای ثبتس��فارش کاال ،ایجاد
انحصار و کنترل قیمت بازار توس��ط افراد خاص،
با فعال کردن تش��کلهای بخش کش��اورزی و
واردات نهادهها توس��ط اعضای این تشکلها به
موضوع انحص��ار واردات نهادههای دامی خاتمه
دهد .وی درباره تأثیر انحصار در واردات نهادههای
دامی بر قیمت محصوالت پروتئینی ،تصریح کرد:
ایجاد انحصار در واردات نهادههای دامی افزایش
هزینههای تولید و نوسان شدید قیمت گوشت،
مرغ و تخممرغ را به همراه داشته است ،به طوری
که مصرف آن در سبد خانوار کاهش یافته است

و ب��ا ادامه ای��ن روند ،تولیدکنن��دگان زیادی از
چرخه تولید خارج میشوند .علیرضا عزیزاللهی،
مدیرعام��ل اتحادیه دامداران ایران نیز با انتقاد از
اینکه قیمت نهادههای دامی بر مبنای ارز مبادلهای
نیست ،اظهار کرد :ابتدای سال قیمت نهادههای
دامی افزایش چش��مگیری داشته و این موضوع
بر قیمت تمامش��ده تولید تأثیرگذار بوده است.
وی اف��زود :بهرغم اختص��اص ارز  4200تومانی
به واردات نهادههای دامی اما قیمتهای موجود
در بازار بر این مبنا نیست ،به همین خاطر انتظار
میرود مس��ؤوالن ذیربط با اعمال نظارتهای
بیشتر از سودجویی افراد متخلف جلوگیری کنند.
عزیزاللهی با اشاره به دالیل افزایش قیمت گوشت
قرمز و م��رغ در روزهای اخیر ،گف��ت :نامتوازن
ب��ودن عرضه و تقاضا و افزایش هزینههای تولید
موجب ش��ده است قیمت گوشت قرمز و مرغ با
نوس��انات چش��مگیری در بازار روبهرو شود و تا
زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر باالنس نشود
دلیلی برای کاهش قیمت وجود نخواهد داشت.
این مقام مس��ؤول از افزایش  70تا  80درصدی
قیم��ت اقالم علوفهای در ب��ازار خبر داد و گفت:
از ابت��دای س��ال تاکنون قیمت اق�لام علوفهای
همچون یونجه ،س��بوس و کاه  70تا  80درصد،
ذرت  ،22جو  28و کنجاله س��ویا  30درصد در
بازار افزایش داشته است .این
موضوع قیمت تمامشده شیر،
تخممرغ ،گوشت قرمز و مرغ
را تحت تأثیر قرار داده است.
وی گفت :قیمت گوشت قرمز
تا حدودی غیرمنطقی است،
چرا که بخش��ی از نیاز کش��ور از طریق واردات
تأمین میش��ود .وی در پاس��خ به این سوال که
آیا موضوع انحص��ار در واردات نهادههای دامی را
تأیید میکنید ،بیان کرد :بنده اظهارنظری درباره
این موضوع نمیکنم ،چرا ک��ه واردکنندگان بر
اساس مقررات دولت مکلف به واردات هستند و
هرگاه خارج از این چارچوب وارداتی انجام شود،
مسؤوالن ذیربط باید با متخلفان برخورد کنند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت :بازار به قدری
نامشخص است که نمیتوان نسبت به آینده آن
پیشبینی خاصی داشت ،به همین خاطر انتظار
م��یرود دولت تصمیمات مهم��ی اتخاذ کند تا
نوس��ان ارز مبادلهای و آزاد ش��رایط قیمتها را
تحت تأثیر خود قرار ندهد .محمد یوسفی ،رئیس
انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی نیز با انتقاد
از نوسان ش��دید قیمت نهادههای دامی در بازار،
اظهار کرد :از ابتدای س��ال قیمت ذرت و کنجاله
سویا به خاطر نوسان نرخ جهانی نهادههای دامی و
تأخیر در ثبت سفارشها حدود  30درصد در بازار
افزایش یافته است .وی در ادامه افزود :نوسان نرخ
نهادهها در ماههای اخیر موجب شد واردکنندگان
کاالهای موجود در انب��ار را بر مبنای ارز 4200
تومانی محاس��به و به بازار عرضه کنند ،چرا که
ای��ن امر عرف تجارت اس��ت و آنها نمیتوانند با
زیان کاالی خود را به بازار عرضه کنند .یوسفی با
تکذیب بحث انحصار در واردات نهادههای دامی،
گفت :در شرایط کنونی ،ثبت س��فارش واردات
کاالها به معاونت بازرگانی وزارتخانه واگذار شده
اس��ت با این وجود انحص��اری در واردات وجود
ندارد زی��را افرادی ک��ه از توان مال��ی و مهارت
کاف��ی در این زمینه برخوردارند ،میتوانند اقدام
به واردات کنند.

گزارش بانک مرکزی از نوسان قیمتها در بازار

کاالهایاساسیسبدمصرفیخانوارهاگرانترشد
لبنیات  13/9درصد ،تخممرغ  1/3درصد ،برنج
 0/2درصد ،حبوب  0/3درصد ،میوههای تازه 0/6
درصد ،س��بزیهای تازه  0/7درصد ،گوشت قرمز
 4/3درصد ،گوش��ت مرغ  7/4درصد ،قند و شکر
13/9درصد و چای 0/9درصد
گران ش��د .به گ��زارش مهر،
بان��ک مرک��زی گ��زارش
خردهفروشی کاالها را در هفته
منتهی به نوزده��م مردادماه
اعالم کرد که بر این اس��اس،
ن��رخ لبنیات  13/9درصد ،تخم م��رغ  1/3درصد،
برنج  0/2درصد ،حبوب  0/3درصد ،میوههای تازه
 0/6درصد ،س��بزیهای تازه  0/7درصد ،گوشت
قرمز  4/3درصد ،گوش��ت مرغ  7/4درصد ،قند و
شکر  13/9درصد ،چای  0/9درصد و روغن نباتی
 0/2درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره
پاستوریزه نسبت به هفته قبل ثابت بود .بهای پنیر
غیرپاستوریزه معادل  0/1درصد کاهش یافت ولی
قیمت س��ایر اقالم بین  7/1درصد تا  26/3درصد
افزایش داش��ت .بهای تخممرغ معادل  8/6درصد
افزایش یافت و شانهای  ۱۳۶هزار تا  ۲۲۰هزار ریال
فروش میرفت .همچنی��ن در این هفته در گروه
برنج ،قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 0/8
درصد ،برنج ایرانی درجه یک و درجه  2به ترتیب
 0/1درصد و  0/5درصد افزایش داش��ت .در گروه
حبوب بهای لوبیاچیتی بدون تغییر بود .قیمت لپه
نخ��ود معادل  0/2درص��د و لوبیا قرمز  1/5درصد

کاهش داشت ولی بهای سایر اقالم بین  0/2درصد
تا  1/4درصد افزایش یافت .میوهفروشیهای سطح
شهر اقالم میوه و س��بزی تازه را عرضه میکردند
ک��ه در گروه میوههای تازه قیمت انگور معادل ۱۶
درص��د ،خربزه ی��ک درصد
و م��وز  0/8درص��د افزایش
یافت ولی بهای س��ایر اقالم
این گروه بی��ن  0/9درصد تا
 12۴/4درصد کاهش داشت.
در گ��روه س��بزیهای ت��ازه
قیمت گوجه فرنگی مع��ادل  3/8درصد ،بادنجان
 ۳درصد ،لوبیاسبز  0/2درصد و سبزیهای برگی
 2/9درصد افزایش داشت ولی بهای سایر اقالم بین
 1/3درصد ت��ا  3/3درصد کاهش یافت .در هفته
مورد گزارش ،قیمت گوش��ت گوس��فندی معادل
 3/2درصد ،گوشت تازه گاو و گوساله  8/2درصد و
گوشت مرغ  7/4درصد افزایش داشت .در این هفته
بهای روغن نباتی جامد ثابت بود .قیمت قند معادل
 13/3درصد ،شکر  14/7درصد ،چای خارجی 0/9
درصد و روغن نباتی مایع  0/3درصد افزایش یافت.
طبق اع�لام بانک مرکزی ،قیمت خردهفروش��ی
لبنیات در هفته منتهی به نوزدهم مردادماه نسبت
به هفته مشابه س��ال قبل  33/2درصد ،تخممرغ
 43/8درصد ،برنج  10/1درصد ،حبوب  1/5درصد،
میوههای تازه  71/3درصد ،سبزیهای تازه 23/7
درصد ،گوش��ت قرمز  34/5درصد ،گوش��ت مرغ
 21/5درصد ،قند و ش��کر  ۱۷درصد ،چای 20/2
درصد و روغن نباتی  10/7درصد رشد داشت.

ارز

فعاالن بازار ارز و صرافیها:

عرضه ارز پتروشیمیها به بازار قطرهچکانی است
اگر چه بخش عم��دهای از صادرات غیرنفتی
ایران را پتروش��یمی و میعانات تشکیل میدهد
اما پتروشیمیها هنوز حاضر نیستند ارز خود را
در بازار ثانویه تم��ام و کمال عرضه کنند و ارائه
قطرهچکانی دارند .بیش��تر از  2هفته اس��ت که
دولت تصمیمات جدی��د ارزی خود را اجرا کرده
است .بس��ته جدیدی طراحی شده که در قالب
آن ،غی��ر از کااله��ای اساس��ی و دارو ،دیگر قرار
نیس��ت دالر  ۴۲۰۰تومانی ب��ه کاالهای دیگری
اختصاص یاب��د و در مقاب��ل ،موافقت هم کرده
اس��ت که گروههای ارائهدهنده ارز در بازار ثانویه
متنوعتر ش��وند و دیگر الزامی ه��م برای ارائه به
نرخ  ۴۲۰۰تومان نداش��ته باشند .پتروشیمیها
به عن��وان یکی از عرضهکنندگان عم��ده ارز در
س��امانه نیما و نقشآفرینان در بازار ثانویه ،هنوز
هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند و آنگونه
که فعاالن بازار ارز میگویند ،پتروشیمیها هنوز
هم قطرهچکانی ارز حاصل از صادرات خود را در
سامانه نیما عرضه میکنند ،البته این فقط یک
ادعا اس��ت که صحت آن را باید بانک مرکزی با
آمار و ارقامی که از عرضهکنندگان ارز در سامانه
نیما ارائه میدهد ،تایید یا رد کند اما داستان هر
چه که باشد ،فعاالن بازار ارز و صرافیها میگویند
هنوز هم آن اتفاقی که باید از سوی پتروشیمیها
در بازار ارز رقم زده ش��ود ،دیده نمیشود .فعاالن
ب��ازار ارز در گفتوگو با مهر میگویند ،هنوز هم
ب��ه دلیل فاصله جذابی که می��ان ارز بازار ثانویه

و صرافیه��ا وجود دارد ،پتروش��یمیها ترجیح
میدهند همچون گذش��ته از طریق عواملی که
در ب��ازار آزاد دارند ،ارز حاص��ل از صادرات خود
را عرضه کنند ،بنابراین همین امر مانع از حضور
جدیش��ان در بازار ثانویه و فروش ارز با نرخ در
مح��دوده  ۹هزار تومانی میش��ود ،در حالی که
ب��ازار آزاد و صرافیها هماکنون نرخی حدود 11
ه��زار تومان دارد .در ای��ن میان برخی صرافیها
نیز پیش��نهاد دادند که دولت ،خود ارز حاصل از
صادرات پتروش��یمیها را تحویل بگیرد و اجازه
ندهد در سامانه نیما عرضهای انجام شود ،بلکه به
طور مستقیم ،کار واریز ارز به بانک مرکزی انجام
ش��ود .این ایدهای است که بسیاری از صرافیها
خوشبین هستند که عبدالناصر همتی بتواند آن
را عملیاتی کند .یکی از صرافان در گفتوگو با مهر
میگوید :باید فهرست ارائهدهندگان ارز در سامانه
نیم��ا با میزان ارزی که عرضه کردهاند به صورت
شفاف منتشر شود ،بویژه اینکه از نظر فنی ،امکان
این کار برای بان��ک مرکزی وجود دارد ،بنابراین
بهتر است فهرست منتشر تا مشخص شود کدام
یک از پتروشیمیها ارز حاصل از صادرات خود را
در سامانه نیما به صورت کامل و بنا بر تعهد خود
عرضه کردهاند ،آنگاه بخوبی میتوان متخلفان از
تصمیمات دولت را رصد کرد .وی میافزاید :بعید
به نظر میرسد که پتروشیمیها مطابق با قرار و
تعهد خود ،ارز حاصل از صادرات را در بازار ثانویه
عرضه کرده باشند.
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