اقتصاد

سهشنبه  6شهریور 1397

خردهفروشی

■■قیمتگوشت

همچنین سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان در نامهای به س��ازمانهای
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت کش��ور ،قیمت
محاس��باتی گوشت گوس��فند تازه وارداتی از
مبادی مختلف برای عرضه به مصرفکننده را
اعالم کرد .قیمت محاسباتی گوشت گوسفند
ت��ازه وارداتی از مبادی مختلف برای عرضه به
مصرفکننده در جدول زیر آمده است.
نام محصول
الشه وارداتی تحویل فرودگاه
(استرالیا)

قیمت هر کیلو (تومان)
34200

شقه

37500

نیمشقهسردست

36500

نیمشقه ران

38500

الشه وارداتی تحویل در واحد
(آسیایمیانه)

33000

ران بشقابی

49000

کف دست یک کیلویی گوسفند

48000

راسته بشقابی با استخوان

39800

راسته ممتاز بدون استخوان

61300

فیلهممتاز

67500

گردنبشقابی

39800

قلوهگاه پاکشده بدون استخوان

28500

از سویی معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی قیمت
خردهفروش��ی هر کیلوگرم گوش��ت گوساله
منجمد را حداکثر  ۲۹هزار تومان اعالم کرد و
خواستار برخورد دستگاههای نظارتی با تخلف
افزایش قیمت این کاال در بازار شد .علیاکبر
مهرفرد با اش��اره ب��ه اختص��اص ارز ۴۲۰۰
تومانی برای واردات گوشت گوساله منجمد
اظهار داشت :براساس محاسبات کارگروهی
متشکل از کارشناسان وزارتخانههای صنعت،
معدن و تجارت (س��ازمان حمایت) و جهاد
کشاورزی ،قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله
منجم��د توس��ط واردکننده در س��ردخانه
حداکثر  ۲۷هزار تومان در استانهای مختلف
و برای مصرفکننده نهایی در خردهفروشی
حداکثر هر کیلوگرم  ۲۹هزار تومان تعیین و
تصویب شده است.
وی با اش��اره به مش��اهده برخی تخلفات
افزایش قیمتی در عرضه گوش��ت گوس��اله
منجم��د تصری��ح ک��رد :عرض��ه باالت��ر از
قیمته��ای مصوب تخلف بوده و مش��مول
برخ��ورد دس��تگاههای نظارتی اس��ت .وی
خاطرنش��ان ک��رد :ب��ا هم��کاری انجم��ن
واردکنندگان فرآوردههای خام دامی شبکهای
ش��امل میادین میوه و ترهبار ،فروشگاههای
تعاونی (با معرفی اتاق تعاون) و فروشگاههای
زنجیرهای برای توزیع گوشت گوساله منجمد
با قیمت مصوب تعریف شده است .وی تاکید
کرد :مراکز یادشده حق عمدهفروشی ندارند و
باید کاال را به صورت خردهفروشی و با فاکتور
بفروشند به گونهای که فاکتور مشتریان برای
دستگاههای نظارتی قابل رصد باشد.

سرپرست

گزارش «وطنامروز» از آخرین وضعیت نابسامان قیمت کاالها و بیتدبیری مداوم دولت در بازارهای مختلف

گرانیها و نگرانیها

قیمت فروش برنج هندی اعالم شد

س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان ،حداکث��ر قیم��ت ف��روش
واردکنن��ده و مصرفکنن��ده برن��ج هندی و
پاکس��تانی را تعیی��ن و اعالم کرد .س��ازمان
حمایت در نامهای به روس��ای س��ازمانهای
صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تانها ،حداکثر
قیمت فروش واردکنن��ده در مبادی ورودی
و حداکثر قیمت مصرفکننده با همه هزینهها
را برای برنج هندی و پاکستانی تعیین و اعالم
کرد و نوش��ت :در راس��تای ض��رورت نظارت
بهین��ه بر قیم��ت و توزیع کاالهای اساس��ی
بهرهمند از ارز رس��می و طبق بررسی اسناد و
مدارک دریافتی از شرکتهای واردکننده انواع
برنج ،حداکثر قیمت فروش کیفیترین «برنج
هندی  ۱۱۲۱و پاکستانی» در مبادی ورودی
کشور و قیمت مصرفکننده تعیین شد .بر این
اس��اس برای هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱
حداکثر قیمت ف��روش واردکننده در مبادی
ورودی  7هزار تومان و حداکثر قیمت فروش
مصرفکننده با احتساب هزینهها  8هزار تومان
تعیین شده است .همچنین برای هر کیلوگرم
برنج پاکستانی باسماتی حداکثر قیمت فروش
واردکننده در مب��ادی ورودی  7200تومان و
حداکثر قیمت فروش مصرفکننده با احتساب
هزینهها  ۸۲00تومان تعیین شده است.

وطن امروز

خزانهدار سرپرست وزارت اقتصاد شد

پراید  40شد ،بازار از کنترل خارج شد

گ�روه اقتصادی :بازار خ��ودرو در روزهایی که وزارت
صنع��ت منفعالنهترین دوران خ��ود را میگذراند ،از
کنترل خارج ش��ده و دالالن قیمتهای دلبخواهی
برای خودرو تعیین میکنند .به گزارش «وطنامروز»،
وزارت صنعت مدتی پیش اعالم کرد موافق آزادسازی
قیمت خودرو اس��ت و عمال برای گرانی خودرو چراغ
س��بز نش��ان داد .بازار خودرو قیمتهای لحظهای را
تجربه میکند به طوری که قیمت پراید از  35میلیون
تومان اوایل هفته به کانال  40میلیون تومان رسید.
حتی برخی خبرگزاریها قیمت پراید را بیش از
 40میلیون تومان اعالم کرده و نوشتهاند :بازار امروز
خودرو نسبت به روز گذش��ته باز هم شاهد افزایش
قیمت خودروهای داخلی است ،سرعت این افزایشها
به حدی است که فعاالن خودرو این بازار را با سکه و
ارز مقایس��ه کرده و هر لحظه با شوک جدید قیمتی
روبهرو هس��تند .در حال حاضر پراید  111با رشد 3
میلی��ون تومانی با قیمت  41میلیون تومان فروخته
میشود .پژو  GLX 405با افزایش  3میلیون تومانی
ب��ا قیمت  59میلیون تومان و پ��ژو 207اتوماتیک با
افزایش  2میلیون تومانی با قیمت 111میلیون تومان
مورد معامل��ه قرار میگیرد .همچنین س��مند LX
با کاهش یک میلی��ون تومانی با قیمت  59میلیون
تومان ،ساندرو اتوماتیک با افزایش  5میلیون تومانی
با قیمت  112میلیون تومان و استپوی اتوماتیک با
افزایش  4میلیون تومانی با قیمت  121میلیون تومان
بهفروش میرسد.

استیضاح شریعتمداری و آخوندی استارت خورد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تدوین طرح استیضاح وزارت صنعت و راه از سوی نمایندگان
خبر داد .حسین مقصودی ،نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم از جمعآوری
امضا از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح  2وزیر دولت دوازدهم خبر داد و گفت :نمایندگان طرح استیضاح
عباس آخوندی ،وزیر راهوشهرس�ازی و محمد ش�ریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت را تدوین کرده و
در حال جمعآوری امضا برای این طرحها هستند .وی ادامه داد :تاکنون طرح استیضاح وزیر راهوشهرسازی
از سوی  40نماینده امضا شده است و طرح استیضاح وزیر صنعت نیز از سوی نمایندگان در حال امضا شدن
است .نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه حجتاالسالم حسن روحانی ،رئیسجمهور صدای مردم
و نمایندگان را برای تغییر در تیم اقتصادی دولت نش�نید و نمایندگان خود دست به کار شدند ،افزود :آقای
رئیسجمهور پیش از آمدن خود به مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان تاکنون  2وزیر را قربانی کرده است.

تولید داخل اس��ت ،با افزای��ش و کاهش قیمت دالر
نباید بازار خودرو متالطم شود ،پس میتوان نتیجه
گرف��ت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هس��تند،
بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و
تولید خودروهای یکسان نتوانستهاند این خودروهای
مونتاژ را نیز از تالطم بازار محافظت کنند .عزیزی با
بی��ان اینکه بهرغم اینکه عمده تالطمهای اخیر بازار
مس��کن ضع��ف و ناتوانی مدیریت در ش��رکتهای
خودروساز است ،گفت :بخشی از گرانیها نیز بهجهت
موج توهمی است و مردم میخواهند بهوسیله خودرو
درآمدشان را تبدیل به سرمایه کنند .وی درباره نقش
مجلس در مقابله با این آشفتهبازار گفت :ورود مجلس
برای س��ؤال و استیضاح زمانبر است اما دستگاههای
نظارتی دیگر ب ه صورت موازی میتوانند دخالت کنند
و هرچه سریعتر باید به بازار خودرو ورود کنند تا بازار
به شرایط تعادلی برسد.

■■ناتوانی وزارت صنعت محرز است

محمد عزیزی ،عضو کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی در پاس��خ به سوال علت
افزای��ش قیم��ت افسارگس��یخته خودرو ب��ا وجود
خودروهای داخل انبار که با دالر  3800تومان پارسال
ساخته شدهاند ،گفت :در یک کلمه میتوان مهمترین
عامل بهوجود آمدن ش��رایط فعلی ب��ازار خودرو را
ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسؤوالن وزارت صنعت در برخورد
با وضعیت فعلی قیمتهای خودرو و عدم پاسخگویی
در ش��رایط فعلی گفت :شخص وزیر باید پاسخگوی
وضعیت فعلی باشد .عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اسالمی درباره ادعای خودروی ملی
گفت :اگ��ر صددرصد خودروهایی همچون س��مند

■■قطعهسازان داخلی در چین چه میکنند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به واردات
بیش��مار قطعات خودرو به کشور ،گفت :قطعهسازان
داخلی یک ش��رکت تولی��دی نیز در کش��ور چین
راهان��دازی کردهان��د و سفارش��ات را در آنج��ا تولید
میکنند .به گزارش تس��نیم ،عضو کمیسیون برنامه
و بودج��ه مجل��س در مصاحبه با رادیو با اش��اره به
واردات بیش��مار قطع��ات خودرو به کش��ور ،گفت:
قطعهس��ازان داخلی یک ش��رکت تولی��دی نیز در
کشور چین راهاندازی کردهاند و سفارشات را در آنجا
تولید میکنند .عبدالرضا مصری گفت« :در صنعت
خودرو به زیرس��اختی وابسته هستیم که متعلق به

بعد از ارز ،مس��کن و سکه حاال
بازار
یرس��د باید ش��اهد
به نظ��ر م 
سوداگری در بازار خودرو باشیم و حاال خودرو روی
قیمت سایر کاالها تأثیر میگذارد .امروز روحانی
باید در مجلس پاس��خگوی سواالت زیادی درباره
گرانی خودرو ،ارز ،سکه ،میوهها ،کاالهای اساسی
و ...باشد .دیروز هم بازار ارز پا به پای قیمت خودرو
رش��د را شاهد بود تا جایی که قیمت دالر آمریکا
وارد کانال  10800تومان شد .نقل دیروز بازار سیاه
ارز موضوع پراید  42میلیونی بود .این قیمت برای
یک خودروی داخلی بیکیفیت آنقدر شوکهکننده
بوده که فروشندگان ارز را قانع کند در جامعه تورم
عجی��ب و غریبی وجود دارد و آنها هم برای عقب
نمان��دن از قافله باید کاالی خ��ود را گران کنند.
به گزارش «وطنامروز» ،غی��ر از دالر؛ یورو ،پوند
انگلیس ،دالر کانادا و ی��وآن چین از بین ارزهای
محب��وب ایرانی��ان دیروز به ترتی��ب ،261 ،226
 145و  27تومان افزایش قیمت داشتند .با توجه
به اینکه هیچ تغییر محسوس��ی در بازار رخ نداده
اس��ت افزایش قیمت ارز طی مدت جاری را باید
در عوامل سوداگرانه و غیرواقعی جستوجو کرد.
تغییراتمتوسطقیمتخردهفروشی
مواد خوراکی در هفته منتهی به دوم
شهریور نسبت به هفته مشابه پارسال

قیمت برخی خودروهای داخلی(تومان)

نما

ما نیس��ت ،لذا نمیتوان به خودکفایی مورد نظر در
حوزه تیراژ و کیفیت دست یافت» .وی افزود« :اگر در
صنعت خودرو مستقل عمل میکردیم ،عوامل موثر
در قیمت ،کیفیت ،نظارت و توزیع به دس��ت داخل
میبود و میتوانستیم اهرمهای مورد نظر را کاهش،
ارتقا یا جابهجا کنیم» .مص��ری اضافه کرد« :بالغ بر
 90درص��د ظرفیت ریلی کش��ور از نظ��ر حمل بار
مبتنی بر واردات قطعات خودرو اس��ت .ما نسبت به
خودروی داخلی تعصب نش��ان میدهیم ولی همین
قطعهسازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور
چین راهاندازی کردهاند و سفارشات را در آنجا تولید
میکنند» .این نماینده مجل��س اظهار کرد« :حتی
مدیران خودروس��ازی اعتق��اد دارند این س��اختار،
خروجی مورد انتظار را نخواهد داشت و وقتی تصمیم
گرفته شود صنعت خودروسازی صددرصد دولتی و
یک نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار
کال در دست بخش خصوصی باشد وضعیت قابل حل
خواهد بود» .مصری گفت« :یک مدیر دولتی اگر برای
طراح��ی یک خودرو با یک ش��رکت خارجی قرارداد
ببندد ،باید صددرصد محرمانه پیش رود ،بنابراین باید
س��فارش یک پلتفرم جدید را بدهد و  200میلیارد
تومان هزینه کند! اما هیچ مدیری جرأت بستن چنین
ق��راردادی را ندارد و بالفاصله در مطبوعات ،مجلس
و دولت م��ورد خطاب قرار میگی��رد» .وی در عین
حال گفت« :بخش خصوصی این هزینههای ریسک
را تقبل میکند اما ممکن اس��ت ورشکسته شود .در
بسیاری کشورها یک صنعت خودروسازی وجود دارد
اما بسیار موفق هم هستند».

روحانی امروز در مجلس به چه سؤاالتی باید پاسخ دهد؟

از گرانی سبزیهای تازه تا دالر

■■از نیما چه خبر؟

از ابتدای اجرای بس��ته جدید ارزی در تاریخ
 16مردادم��اه تاکنون حدود  680میلیون یورو از
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط سامانه نیما
جذب و از این مق��دار بیش از  480میلیون یورو
جهت تامین ارز واردات کاال و خدمات به کش��ور،
فروخته شده است .از آنجا که در هفتههای ابتدایی
تج��ار و بازرگانان به علت باال بودن قیمت رغبتی
به ارائ ه تقاضا در بازار دوم نداشتند ،کاهش تقاضا
منجر به کاهش قیمت ارز توسط صادرکنندگان
ش��د وبا کاهش قیمت یورو به زیر  9000تومان
در روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا در این بازار
هستیم .بهگونهای که تقاضای ارز در روز یکشنبه 4
شهریورماه با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
این روند افزایش در ارس��ال تقاضا نش��اندهنده
اطمینان تجار به بازار دوم و سامانه نیما است که
نوید بازگشت ثبات به بازار ارز را میدهد.

■■سکه به مرز  4میلیون تومان رسید

س��که طرح جدید در بازار آزاد با  105هزار تومان
افزای��ش  3میلیون و  965هزار تومان فروخته ش��د.
به گزارش فارس ،بهای س��که طرح جدید  105هزار
تومان ،س��که طرح قدیم  60هزار تومان ،نیمسکه 30
هزار تومان ،ربعسکه  10هزار تومان ،سکه گرمی 10
ه��زار تومان و هر گرم ط�لای  18عیار  7040تومان
افزایش یافت .در بازار ارز ،یورو با  234تومان رشد 12
هزار و  488تومان و درهم با افزایش  55تومانی 2925
تومان بود .این در حالی است که دیروز در بازار ثانویه
ن��رخ دالر  7532تومان ،ی��ورو  8750تومان و درهم
 2050تومان بود.همچنین قیمت اونس طال (هر اونس
مع��ادل  31/132گرم) در بازار جهانی طال با یک دالر
و  65سنت کاهش به  1204دالر و  34سنت رسید.
■■خوراکیها در سال  97گرانتر شدند

مرکز آمار ایران بهتازگی جدول شاخص قیمت
کاال و خدم��ات مصرف��ی در بخ��ش خوراکیها و

نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید ۱۳۱

22.709.000

40.000.000

پراید ۱۱۱

22.492.000

44.500.000

دنا پالس

53.268.000

102.000.000

پژو پارس

40.595.000

70.000.000

پژو  206تیپ ۵

41.942.000

74.000.000

پژوV8 206

42.783.000

72.000.000

پژو پارس  LXکالس 13

42.281.000

76.000.000

سمند LX

33.535.000

59.000.000

پژو  207دندهای

47.128.300

92.000.000

پژو  207اتوماتیک

54.364.000

111.000.000

پژو  206تیپ 2

36.286.000

65.000.000

هایما S7

104.313.000

190.000.000

چانگان

74.952.000

135.000.000

اچسی کراس

50.000.000

88.000.000

پارس تندر

48.956.000

90.000.000

پژو GLX 405

32.944.600

59.000.000

تیباصندوقدار

27.570.000

41.000.000

217.000.000 114.994.000

پژو 2008
جک  S5اتوماتیک

123.500.000

193.000.000

■■قوه قضائیه به مافیای خودرو هم ورود کند

رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی
دانش��گاه علم و صنعت با بیان اینکه صنعت خودرو،
پردرآمد و پرس��ود اس��ت ،گف��ت :بنابرای��ن برخی
مسؤوالن دستاندرکار تولید و قطعهسازی خودرو از
هرگونه شفافسازی جلوگیری میکنند .محمدحسن
شجاعیفرد با بیان اینکه با مردم شفاف نبودیم ،تاکید
ک��رد :باید شفافس��ازی کنیم .وی اضاف��ه کرد :قوه
قضائیه باید همانند ارز و س��که به گرانی بازار خودرو
ورود و با مافیای خودرو مقابله کند .شجاعیفرد گفت:
بستههای کمکی و حمایتی دولت باید در جهت کمک
به سبد خرید خانواده باشد نه اینکه به صورت بیجا
به تولیدکنندههای خودرو کمک کنیم ،زیرا در این 30
سال این کمکها نتیجه خوبی را در بر نداشته است.
آشامیدنیها را منتشر کرد .به گزارش «وطنامروز»،
بررس��ی این جدول نش��ان میدهد قیم��ت انواع
خوراکیها و آشامیدنیها در مرداد امسال نسبت به
تیرماه امس��ال  8/6درصد و نسبت به مرداد پارسال
 24/7درصد افزایش داشته است .همچنین قیمت
نان و غالت در مرداد نس��بت به تی��ر  2/8درصد و
نسبت به مرداد پارسال  14/6درصد و قیمت انواع
گوشت قرمز و سفید نسبت به تیر  14درصد و نسبت
به مرداد پارس��ال  28درصد افزایش داش��ته است.
عالوهبر این ،قیمت انواع لبنیات نس��بت به تیرماه
 12/3درصد و نسبت به مرداد پارسال  25/6درصد،
قیمت میوه و خشکبار نسبت به تیر  11/7درصد و
نسبت به مرداد پارسال  58/2درصد و قیمت مسکن
و حاملهای انرژی نس��بت به تیرم��اه  2/4درصد و
نسبت به مرداد پارسال  14/5درصد افزایش داشته
است .از س��وی دیگر براساس آخرین گزارش بانک
مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی مواد خوراکی
در تهران ،در هفته منتهی به دوم شهریور  1397هر
کیلوگرم گوشت قرمز گاو و گوساله بیاستخوان ۵۵
هزار و  ۳۱۱تومان در تهران فروخته ش��ده و 36/7
درصد افزایش قیمت داشته است.

تغییراتمتوسطقیمتخردهفروشی
مواد خوراکی در هفته منتهی به 26
مرداد نسبت به هفته مشابه پارسال

تغییراتمتوسطقیمتخردهفروشی
مواد خوراکی در هفته منتهی به 19
مرداد نسبت به هفته مشابه پارسال

تغییراتمتوسطقیمتخردهفروشی
مواد خوراکی در هفته منتهی به 12
مرداد نسبت به هفته مشابه پارسال
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تغییراتمتوسطقیمتخردهفروشی
مواد خوراکی در هفته منتهی به  5مرداد
نسبت به هفته مشابه پارسال

خوراکی

درصد افزایش

خوراکی

درصد افزایش

خوراکی

درصد افزایش

خوراکی

درصد افزایش

خوراکی

درصد افزایش

لبنیات

37/8

لبنیات

37/3

لبنیات

33/2

لبنیات

18/3

لبنیات

12/5

تخممرغ

46/4

تخممرغ

51/2

تخممرغ

43/8

تخممرغ

34/6

تخممرغ

33/4

برنج

10/5

برنج

10/5

برنج

10/1

برنج

9/9

برنج

10/1

حبوب

2/6

حبوب

2/3

حبوب

1/5

حبوب

1/3

حبوب

1

میوههای تازه

83

میوههای تازه

67/8

میوههای تازه

71/3

میوههای تازه

64/3

میوههای تازه

61/2

سبزیهای تازه

29/1

سبزیهای تازه

24/3

سبزیهای تازه

23/7

سبزیهای تازه

17/7

سبزیهای تازه

20/2

گوشت قرمز

33/6

گوشت قرمز

37

گوشت قرمز

34/5

گوشت قرمز

29

گوشت قرمز

25/6

گوشت مرغ

32/5

گوشت مرغ

24/8

گوشت مرغ

21/5

گوشت مرغ

14/3

گوشت مرغ

6/6

قند و شکر

21/9

قند و شکر

20/9

قند و شکر

17

قند و شکر

2/7

قند و شکر

1/9

چای

22/4

چای

21/3

چای

20/2

چای

19/2

چای

19/2

روغن نباتی

11/1

روغن نباتی

10/9

روغن نباتی

10/7

روغن نباتی

10/9

روغن نباتی

10/5

س��یدرحمتاهلل اکرم��ی ب��ه
سرپرستی وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی منص��وب ش��د .به
گزارش ایلنا ،رئیسجمهور در
حکمی سیدرحمتاهلل اکرمی را
به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی
منصوب کرد .روحانی در حکم وی نوشت :براساس
اصل  ۱۳۵قانون اساس��ی و نظر به مراتب تعهد و
سوابق اجرایی و مدیریتی جنابعالی ،به موجب این
حکم شما را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و
دارایی منصوب میکنم .گفتنی است ،اکرمی پیش
از این سمت معاون نظارت مالی و خزانهداری کل
کشور را بر عهده داشت .وی دارای لیسانس علوم
اقتص��ادی با گرایش بازرگانی از دانش��گاه عالمه
طباطبایی و فوقلیس��انس برنامهریزی و توسعه
از مؤسسه عالی پژوهشی در برنامهریزی و توسعه
سازمان برنامه و بودجه است.
کشاورزی

جلوی واردات شیرخشک را بگیرید

رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی گاوداران
کش��ور با بیان اینک��ه وزیر جهاد کش��اورزی در
نامهای به وزیر صنعت و اداره گمرک ،خواس��تار
لغو ممنوعیت صادرات شیرخش��ک شده است،
گفت :تداوم این ممنوعیت ممکن اس��ت موجب
قاچاق شود .س��یداحمد مقدسی در گفتوگو با
مهر ،با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام همچنان
ادام��ه دارد ،اظهار داش��ت :کارخانجات لبنی در
حال حاضر خود محص��ول دامداران را خریداری
میکنند و محصول مازاد چندانی وجود ندارد .وی
با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک از سوی
وزارت صنعت افزود :ممنوعیت واردات شیرخشک
یکی از ابزارهایی است که صنایع لبنی میتوانند
وزارت جهاد و تولیدکنندگان را کنترل کنند ،چرا
که این امر موجب انباش��ت محصول در داخل و
کاهش قیمت ش��یر خواهد شد .وی درباره اینکه
دامداران از نرخ اعالمش��ده برای شیرخام (۱۵۷۰
توم��ان) رضایت کافی ندارن��د ،گفت :این قیمت
مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان
نبوده و وزیر صنع��ت این قیمت را بدون امضای
وزیر جهاد کشاورزی ابالغ کرده است .به گفته این
فعال بخش خصوصی ،هماکنون قیمت تمامشده
تولید هر کیلوگرم شیرخام برای دامداران ۱۷۵۹
تومان اس��ت و ابالغیه بدون امض��ای وزیر جهاد
کشاورزی وجاهت ندارد .مقدسی درباره وضعیت
ب��ازار نهادهها یادآور ش��د :هماکنون هر کیلوگرم
ذرت با کرایه حمل حدود  ۱۲۸۰تا  ۱۳۰۰تومان
و کنجاله س��ویا حدود  ۲۶۸۰تومان است ،ضمن
اینکه نهادههای یادشده با ارز دولتی وارد میشود.
فاوا

ارز دیجیتال ایرانی
با پشتوانه ریال طراحی شد

ب��رای نخس��تینبار جزئی��ات ارز دیجیتال
مل��ی از س��وی ابوطال��ب نجف��ی ،مدیرعام��ل
ش��رکت خدمات انفورماتیک تش��ریح شد که بر
این اس��اس ارز دیجیتال ملی ایران که توس��ط
ش��رکت انفورماتیک وابس��ته به بان��ک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران طراحی شده و توسعه
پی��دا ک��رده ،دارای مش��خصات زیر اس��ت :ارز
دیجیتال جمهوری اسالمی ایران توسط شرکت
خدمات انفورماتیک با درخواس��ت بانک مرکزی
به عنوان منتشرکننده ارز دیجیتال با تکنولوژی
 Hyperledger fabric platformطراحی
شده و توسعه پیدا کرده؛ این ارز دیجیتال هیچگونه
محدودیتی در زمینه تعداد تولید و انتشار ندارد و
به هر میزان که بانک مرکزی تصمیم داشته باشد
با پشتوانه ریال قابل صدور است .این ارز دیجیتال
در شبکه زیرساخت بالکچین خصوصی توسعه
پیدا کرده و قابلیت اس��تخراج یا ماینینگ توسط
ماینرها مانند ارز دیجیت��ال بیتکوین را ندارد .از
س��وی دیگر کاربرد ارز دیجیتال ملی ایران در فاز
اول ب��ه عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادالت
بینبانکی و در فاز دوم پرداختهای خرد بین افراد
جامعه است .همچنین نقش بانکهای تجاری در
این ارز دیجیتال تایی��د تراکنشها و نگهداری از
دفاتر کل به ش��مار میرود .زیرساخت بالکچین
بانکی این قابلیت را دارد تا ارز دیجیتال را به عنوان
پشتوانه پول ملی کشور صادر کرده و در فاز اول در
اختیار بانکهای تجاری کشور قرار دهد و پس از
آن از این زیرساخت به عنوان توکن و ابزار پرداخت
برای تبادالت ،تسویه بینبانکی و توسعه خدمات
خود بهره گیرد؛ این زیرساخت پس از طی دوران
بررس��ی و آزمایش به صورت یک اکوسیستم در
اختی��ار بانکها ،ش��رکتهای حوزه فن��اوری و
فعاالن نظام پول��ی و بانکی قرار خواهد گرفت اما
تا زمان عملیاتی ش��دن قرار است این زیرساخت
بر اس��اس نظ��رات و پیش��نهادات عالقهمندان و
کارشناس��ان بهبود و توس��عه پیدا کند؛ هدف از
ایجاد این زیرساخت استفاده بازیگران حوزه از یک
زیرساخت استاندارد و جلوگیری از تعدد پلتفرمها،
اتالف منابع و هزینههای ناشی از یکپارچهسازی
است .از دیگر اقدامات انفورماتیک در حوزه ارزهای
دیجیتال پایه توسعه راهکار ثبت و تایید هویت بر
بستر بالکچین است.

