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واردات ۱۳۸ میلیون دالر موز به کشور 
براساس آمار گمرک، تا پایان خردادماه نزدیک به 

۱۳۸ میلیون دالر موز وارد کشور شده است.
 براس��اس آماره��ای تجارت خارج��ی در ۳ ماهه 
نخست سال جاری ۱4۱ هزار تن موز به ارزش تقریبی 
بر ۱۳۸ میلیون دالر وارد کشور شده است. واردات موز 
در این مدت حدود 4 درصد نس��بت به مدت مش��ابه 
سال قبل با کاهش روبه رو شده است. براساس جداول 
گمرک، میزان واردات موز بعد از سیاست جدید ارزی 
دولت یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان خردادماه 
نزدیک به 9۳ میلیون دالر بوده اس��ت. بررسی لیست 
ارزبگیران بانک مرکزی نش��ان می دهد تا روز 9 تیرماه 
رقمی نزدیک ب��ه ۳۸ میلیون یورو برای واردکنندگان 

موز تامین ارز صورت گرفته است.  تسنیم

تازه ترین آمار واردات خودرو
گمرک ای��ران آمار تجارت خارجی کش��ورمان را 
در س��ه ماهه نخس��ت سال جاری منتش��ر کرد که بر 
این اس��اس در این مدت تعداد ۷۰4۳ دس��تگاه انواع 
خودروی س��واری به ارزش ۱9۸ میلیون و 9۵۰ هزار 

دالر به ایران وارد شده است.
مقایسه میزان واردات خودروی سواری در سال جاری 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته نشان می دهد که 
واردات ای��ن کاال از نظ��ر تع��داد ۶۷.۵۶ درصد و از نظر 
ارزش ۶۶.۷۵ درصد کاهش داش��ته است. براساس آمار 
گمرک ایران، واردات انواع خودروی سواری در سه ماهه 
نخست سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۱4 دستگاه بوده است 
که ارزش آن به ۵9۸ میلیون و ۳۵4 هزار دالر می رسد.

براس��اس ابالغیه س��ازمان توس��عه تج��ارت، ثبت 
س��فارش و واردات خودرو از دو هفته پیش ممنوع شده 
و این در حالی است که در سال گذشته در مجموع ۷۰ 
هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شده است. 
گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در 
دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت س��فارش را از سازمان 

توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند.
تمامی خودروهای وارداتی در سال گذشته و سه 
ماهه نخس��ت س��ال جاری، مجوز ثبت سفارش معتبر 
دارند که این ثبت س��فارش ها از سوی سازمان توسعه 
تج��ارت ب��ه ص��ورت الکترونیکی صادر و در س��امانه 
بارگذاری ش��ده و اطالعات مجوز ثبت س��فارش این 
خودروه��ا در س��امانه جامع گمرک��ی و پنجره واحد 

تجارت فرامرزی در دسترس است.
عالوه بر معتبر بودن ثبت سفارش های دریافتی از 
طریق سامانه ثبت سفارش، هنگام خروج نیز گمرکات 
کشور ضمن ارائه شماره شناسه خودروهای وارداتی به 
س��ازمان توسعه تجارت نس��بت به اخذ تاییدیه مجدد 
در زم��ان خروج خودروها از س��ازمان مزب��ور به طور 
سیس��تمی مبادرت می کنند. تش��ریفات گمرکی انواع 
خودرو در سال ۱۳9۶ و در سه ماهه نخست سال جاری 
در چارچوب مق��ررات و ضوابط واردات خودرو به طور 
کام��ل انجام و پس از اخذ حق��وق و عوارض گمرکی، 
پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است.
در زم��ان اظه��ار انواع خ��ودرو به گم��رک بدون 
ارائ��ه مجوز ثبت س��فارش معتبر ام��کان  اظهار وجود 
ن��دارد و متولی تایید یا عدم تایی��د اصالت مجوزهای 
ثبت س��فارش به تفکیک ثبت س��فارش های جدید یا 
تمدیدی، گمرک نیست و مسئولیت ثبت سفارش های 
صادره برعهده سازمان توسعه تجارت است.  ایسنا 

 پیش بینی افزایش ۵۰ دالری قیمت نفت
در صورت قطع صادرات ایران
در ص��ورت توقف کامل ص��ادرات نفت ایران، اگر 
عربس��تان نتواند خال ایجاد ش��ده در بازار را پر کند، 
قیمت هر بشکه نفت ۵۰ بشکه افزایش خواهد یافت.

صنع��ت نفت جهان ممکن اس��ت در چند س��ال 
آینده ق��ادر به تولید نفت کافی برای پاس��خگویی به 
تقاض��ای رو به افزایش جهانی نباش��د. مطمئنا بخش 
عمده ای از بازار نفت روی نگرانی های قریب الوقوع در 
زمینه عرضه متمرکز ش��ده اس��ت. کاهش تولید چند 
کش��ور عضو اوپک به اضاف��ه احتمال کاهش صادرات 
نف��ت ایران به دلی��ل تحریم ها ممکن اس��ت تا پایان 
امسال بازار را با کمبود عرضه مواجه کند و این حفره 
آنقدر بزرگ ش��ود که عربستان بتواند با افزایش تولید 
خ��ود آن را پر کند. در درازمدت نی��ز تردیدهایی در 
م��ورد توانایی صنعت نفت جهان برای تامین نیاز بازار 

وجود دارد.
بازار نفت هم اکنون با بحران عرضه روبه روس��ت. تا 
همین اواخر، فعاالن بازار نفت پیش بینی می کردند که 
صادرات نفت آمریکا به دلیل تحریم های آمریکا تنها نیم 
میلیون بشکه در روز کاهش یابد. اما اظهارات 
جدید مقامات آمریکای��ی مبنی بر به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران بدان معناست 
که احتماال صادرات نفت ایران بیش از 
آنچه قبال تصور می شد کاهش خواهد 
یافت. براس��اس برآورد بان��ک آمریکا 
مریل لینچ، اگر تحریم ها صادرات نفت 
ایران را به جای نیم میلیون، یک میلیون 
بش��که در روز کاه��ش ده��د، قیمت نفت 
بش��که ای ۸ تا 9 دالر افزایش خواهد یافت. 

 تسنیم

اخبار

اعزام ۵ هزار نیروی کار ماهر به آلمان 
رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور با اشاره به هدف گذاری برای 
اع��زام ۳ تا ۵ هزار نیروی کار به آلمان، از نهایی ش��دن ای��ن تفاهم نامه بین دو 

کشور در شهریورماه خبرداد.
س��لیمان پاک سرشت با اشاره فراهم ش��دن مقدمات اعزام نیروی کار ماهر 

ایرانی به آلمان گفت: در سفر اخیر به کشور آلمان موضوع اعزام نیروی کار ماهر 
یکی از مباحث مورد مذاکره بود که این گفتگوها با بخش دولتی و تشکل های بخش 

خصوصی این کشور که متقاضی اصلی نیروی کار هستند، انجام گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه در کش��ور آلم��ان فرصت های ش��غلی زیادی وج��ود دارد که این 
ظرفیت های شغلی در حال گسترش هستند، افزود: بنابراین کشور آلمان از متقاضیان بالقوه 
نیروی کار است اما این کشور ساختار و استانداردهایی برای جذب نیروی کار خارجی دارد 

که در قالب یک سیستم پیشرفته آموزش مهارتی تعریف و نظارت می شود.  مهر

مسیر توسعه 
رشد 22 درصدی تولید فوالد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود آنکه متوسط رشد تولید جهانی 
فوالد در س��ال ۲۰۱۷ میالدی ۶ درصد تخمین زده می ش��ود، این رقم در ایران 

۲۲ درصد بوده است.
محمد شریعتمداری افزود: تنوع در تولید، صنعت فوالد را مقاوم و اقتصاد کشور 

را بیمه می کند. وی حجم صادرات فوالد کشور را 9 میلیون تن در سال برآورد کرد 
و گفت: در بخش داخلی نیزس��رانه مصرف فوالد کشور ۲۳۰ کیلوگرم است که باید به 

4۰۰ کیلوگرم برسد. همچنین با اجرای طرح های فوالدسازی در کشور پیش بینی می شود 
صادرات فوالد ایران در افق ۱4۰4 به ۱۵ میلیون تُن در سال برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تُن فوالد 
در افق ۱4۰4، به هش��ت میلیارد یورو س��رمایه و نیز ۶.۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری در 

بخش ریلی و چهار میلیارد یورو در بخش برق نیاز است.  ایرنا

دیدگاه دولتی
صرافان واسطه معامالت کاالهای گروه ۳ شدند

 رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت:پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل 
رقابتی ب��ه صرافان فروخته می ش��ودو صرافان برای کاالهای گروه س��ه، ارزهای 

خریداری شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه می کنند.
مجتبی خس��روتاج افزود: پیش بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما 

به ش��کل رقابتی به صراف ها به فروش برس��د و صراف ها برای کاالهای گروه سه، 
ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان عرضه کنند و این موضوع را به تازگی )۱۶ 

تیرماه( در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نظام اخیر ارزی بیان داشت: بخشی 
از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که 
ارز از سیس��تم بانکی خارج نمی ش��ود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد 

که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.  پژوهشکده پولی و بانکی 

پشت باجه

طبق اعالم بانک مرکزی بازار  ثانوی��ه ارز از دی��روز به طور جنب استانبول
رسمی آغاز به کار کرده و صادرکنندگان می توانند 
از طری��ق س��امانه نیم��ا و س��امانه وزارت صنعت 

نسبت به فروش ارز خود اقدام کنند.
بعد از جلس��ه وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان 
برنامه با مجلسی ها که عصر دوشنبه هفته قبل در 
بهارستان برگزار شده بود، خبر آمد که بازار ثانویه 
ارز تا 4۸ س��اعت آینده )چهارش��نبه همان هفته( 

آغاز به کار می کند.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس با اع��الم این خبر گفت: با توجه 
ب��ه اصرار مجلس، اخیرا دولت نرخ دوم ارز را قبول 
کرد و اعالم ش��د تا 4۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارز 

آغاز به کار می کند.
مسعود کرباس��یان وزیر اقتصاد هم با اشاره به 
اینکه س��از و کار های الزم برای عرض��ه ارز توافقی 
تدارک دیده ش��ده، گف��ت: بازار ثانوی��ه ارزی طی 
روزهای آتی در بازار سرمایه کشور تشکیل می شود.

مجل��س و دول��ت بعد از شکس��ت سیاس��ت 
ارز تک نرخ��ی در قیم��ت 4۲۰۰ تومان که از ۲۱ 
فروردین ماه اجرایی ش��د به این تصمیم رسیدند 
که بای��د بازار و نرخ دومی هم ب��رای تامین ارز با 

قیمت آزاد وجود داشته باشد.
گفته می شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی 
قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده 
اس��ت و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز 

موافقت کرده است.
فلس��فه تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر 
گروه های کاالیی اس��ت که نامش��ان جزو فهرست 
دالر 4۲۰۰ تومانی نیس��ت و با برچیده شدن بازار 
آزاد ارز و قاچاق محس��وب ش��دن فعالیت در این 
بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.

بعد از گذش��ت 4۸ ساعت از اعالم خبر تشکیل 
بازار ثانویه ارز، ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیات 
دولت، به خبرنگاران گفت: امروز اولین روز است که 
بازار ثانویه کار خود را آغاز کرده و از محل ۲۰ درصد 

صادرات کاالهای بخش خصوصی فعال می شود.
س��یف گف��ت: در ای��ن ب��ازار واردکنن��ده با 
صادرکنن��ده تفاهم می کند و البت��ه ارز به صورت 
فیزیکی ارائه نمی شود، بلکه از حساب صادرکننده 

به حساب واردکننده منتقل می شود.
اما با وجود اعالم آغاز به کار بازار ثانویه ارز از 
س��وی رئیس کل بانک مرکزی ولی بازهم ابهامات 
این بازار بس��یار زیاد بود و مش��خص نبود که این 

بازار چیست و چطور کار می کند.
به همین دلیل هم مهدی کسرایی پور مدیرکل 
سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در روزهای 
اخیر به بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت 
و از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از دیروزس��ه ش��نبه 

۱9 تیرماه خبر داد. 
وی گفته اس��ت: با انج��ام معامالت مربوط به 
۲۰ درص��د صادرات غیرنفت��ی و اختصاص ارز آن 
به واردات کاالهای مصرفی در سامانه نیما، به طور 
خودکار اطالعات مربوط به نرخ توافق شده  مبادله 
ارز در سامانه اطالعات بانک مرکزی موسوم به سنا 

قابل دسترس خواهد بود.
وی درباره س��از و کار تعیین نرخ و مبادله ارز 
در ب��ازار ثانوی��ه گفت: صادر کنن��دگان می توانند 
ارز حاص��ل از ۲۰ درصد ص��ادرات غیر نفتی را با 
واردکنندگان کاالهای دس��ته س��وم مبادله کنند. 
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، 
گفت: دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در 
این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده 
م��ورد مبادله قرار می گیرد و ی��ا اینکه این امکان 
در س��امانه نیم��ا نیز وجود دارد ک��ه این بخش از 
صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در س��امانه نیما 

ب��ه نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین 
می شود بفروشند.

کس��رایی پور گف��ت: صرافی ها نیز ب��ه عنوان 
واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می کنند 
و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده 
است. وی پیش بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند 

نرخ های بازار غیررسمی را کنترل کند.
بعد از نجومی ش��دن قیمت دالر در بازار آزاد 
ط��ی ماه های اخیر، دولت تصمی��م گرفت تا ارز را 
تک نرخی کند و در ابتدا اعالم ش��د تمام نیازهای 
ارزی را ب��ا دالر 4۲۰۰ تومان��ی پوش��ش می دهد 
اما بعد از مدتی مش��خص ش��د ک��ه تنها برخی از 
گروه های کاالیی می توانن��د ارز دولتی را دریافت 
کنن��د. این درحالی بود که با قاچاق اعالم ش��دن 
خری��د و فروش در ب��ازار آزاد ارز، عماًل متقاضیان 
ارز ب��رای تامین نیازهای ارزی خود به س��د دولت 

خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.
ولی این تمام مشکالت دالر 4۲۰۰ تومانی نبود؛ 
همزمان با تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، 
سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا صادرکنندگان 
دالره��ای حاصل از صادرات خود را در س��امانه نیما 
عرضه کنند و واردکنندگان نیز دالر مورد نیاز خود را 

جهت واردات کاال از همین سامانه تامین نمایند.
با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی 
صادرکنندگان از جمله پتروش��یمی ها از دس��تور 
دولت برای بازگرداندان دالر حاصل از صادرات خود 
به سامانه نیما سرپیچی می کنند چراکه قیمت دالر 
در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دالر در س��امانه 
نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات 
برخی کاالها دالر 4۲۰۰ تومانی را پرداخت می کند 
و باقی واردکنندگان کاالها مجبورند دالر مورد نیاز 

خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
هرچند هنوز جزئیات راه ان��دازی بازار ثانویه 
ارزی برای مردم ش��فاف نیس��ت چراکه خبرها در 
این خصوص ناقص اس��ت و برخ��ی هم می گویند 
هنوز دولت مقدمات تش��کیل ای��ن بازار را به طور 
کامل فراهم نکرده اس��ت. قباًل گفته شده بود کف 
و س��قفی برای قیمت معام��الت ارزی دراین بازار 
در نظ��ر گرفته می ش��ود ت��ا ارز صادرکنندگان به 
واردکنندگان فروخته ش��ود. ولی بع��داً در خبرها 
اعالم شد که سقفی برای قیمت تعیین نمی شود تا 

فضای رقابتی در بازار حفظ شود.

ب��ازار ثانوی��ه ارز ک��ه مع��ادل انگلیس��ی آن 
Secondary Market و محل داد و ستد اوراق 
منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معامالتی 
به مراتب بیش��تر از بازار اولیه اس��ت، معادل بازار 

بورس اوراق بهادار تهران است.
صاحب نظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری 
بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه 
بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت 
توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و 
صرف��ا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود 

را ایفا کند.  تسنیم

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری  تعاونی های کشاورزی مرغداران بــــازار روز
گوشتی ایران از موافقت ستاد تنظیم بازار با متوسط 
قیم��ت 9۲۵۰ توم��ان برای مرغ خب��ر داد و گفت: 
تاخیر بیشتر در ابالغ نرخ جدید، موجب زیان بیشتر 

تولیدکنندگان خواهد شد.
برومن��د چهارآیی��ن اظه��ار داش��ت: ظرفیت 
تولید مرغ در کش��ور بالغ ب��ر ۳ میلیون تن و نیاز 
داخل براساس مصرف س��رانه ۲۵ کیلوگرم حدود 
۲ میلیون تن اس��ت بنابراین ما ۱.۵ برابر نیاز، در 

داخل کشور می توانیم مرغ تولید کنیم.
وی تاکید کرد: در کشور هیچ منبعی به عنوان 
تامین کننده پروتئین مورد نی��از جامعه جایگزین 
مرغ نیس��ت و ما ناچاریم با تمام توان به تولید آن 
در داخل ادامه دهیم و اس��تمرار تولید آن نیازمند 
حمایت همه جانبه نظام است. وی با اشاره به بحث 
عرضه و تقاضا و نقش آن در نوسانات قیمتی، گفت: 
نیاز کشور به مرغ به طور متوسط روزانه ۵۵۰۰ تن 
اس��ت در حالی که تا چندی قبل میزان عرضه در 
روز ۸۰۰۰ تن گوش��ت مرغ بود ک��ه همین مازاد 
عرضه باعث افت قیمت این کاال در بازار شده بود.

وی تغییرات ش��رایط هوا و افزایش دما را مورد 
اش��اره قرار داد و افزود: افزایش دما و گرما س��بب 
می شود ش��رایط نگهداری مرغ در س��الن ها بسیار 

دش��وار ش��ود به همین دلیل تولیدکنندگان از دو 
هفته قبل تخلیه مرغ ها از س��الن های پرورش��ی و 
فرس��تادن آنها به کشتارگاه را تس��ریع بخشیدند.
چهارآیین با بیان اینکه استانهای مازندران، گیالن، 
گلستان، سمنان، سبزوار و مشهد به طور عمده مرغ 
ته��ران را تامین می کنند، ادام��ه داد: دمای هوا در 
استان های شمالی به شدت افزایش یافته و شرایط 

نگهداری مرغ در سالن را دشوار ساخته است.
وی با اشاره به اینکه پیش از این تولیدکنندگان 
به ازای ه��ر کیلوگرم تولید ح��دود ۱۵۰۰ تومان 
زی��ان می کردند، افزود: هم اکن��ون عرضه و تقاضا 
متعادل تر ش��ده و مرغ در حال نزدیک ش��دن به 
قیمت معقول و منطقی خود است؛ به عبارت دیگر 
هنوز ۱۰۰۰تومان ب��ا قیمت اقتصادی خود فاصله 

دارد و هنوز به نرخ منطقی نرسیده است.
چهارآئین با بیان اینکه قیمت نهاده های مورد 
نیاز تولید گوشت مرغ در سه ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه س��ال 9۶ افزایش چشمگیری داشته 
است، گفت: کنجاله سویا در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد و ذرت 

۳9 درصد افزایش قیمت داش��ته اند، اما در همین 
مدت قیمت مرغ تنها ۳ درصد رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تولید به اندازه 
نیاز انجام می ش��ود و مرغ در کش��ور وجود دارد، 
تصریح کرد: بخش��ی از تولید کم ش��ده و در واقع 
از مازاد تولیدی که وجود داش��ته مقداری کاهش 

یافته و عرضه نیز به بازار کم شده است.
چهارآیین با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید 
مرغ زنده به طور متوس��ط برای مرغ دار بدون سود 
۶۲۰۰ تومان است، ادامه داد: با لحاظ کردن سود 
معقول و مش��روع و قانونی، نرخ مرغ حدود۶۸۰۰ 
تومان می شود. وی اضافه کرد: وقتی این محصول 
به مرغ آماده طبخ تبدیل می ش��ود ۲۵ درصد افت 
وزن دارد و به این ترتیب به طور متوس��ط قیمت 
تمام شده مرغ آماده طبخ ۸9۰۰ الی 9۰۰۰ تومان 
است و به این میزان باید ۲۵۰ تومان هزینه کشتار 

و ۸۰ تومان هزینه حمل را اضافه کرد.
چهارآیین گفت: بنابراین متوس��ط قیمت مرغ 
درب کش��تارگاه 9۲۵۰ تومان اس��ت که س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان نیز در هفت��ه آخر ماه 

مبارک رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر 
ابالغ آن هستیم.

وی با اش��اره به تاخیر ی��ک ماهه در ابالغ نرخ 
جدید مرغ، افزود: این تاخیر می تواند برای استمرار 
تولید بس��یارخطرناک باش��د چون زمانی که تولید 
اقتصادی نباشد تولیدکنندگان آن را کنار می گذارند. 
در چنین شرایطی عرضه کم و تقاضا زیاد می شود و 
نوسانات قیمتی شدیدی پیش می آید. که پیامدهای 
بدی به همراه خواهد داشت. چهارآیین تصریح کرد: 
شرایط امروز هش��داری جدی درباره کاهش تولید 

مرغ در کشور است.
ب��ه گفت��ه وی در س��ه ماه 

امسال صنعت طیور کشور به 
دلی��ل افزایش نرخ نهاده های 
دام��ی، افت قیم��ت محصول 

در بازار و توقف صادرات بیش از 
۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده است 

و با توجه به زیان های انباش��ته در س��نوات 
اخی��ر توانایی تحمل زیان بیش��تر به هیچ وجه 
برای فعاالن این صنعت میسر و ممکن نیست.

چهارآیی��ن درباره اینکه قیم��ت منطقی مرغ 
ب��رای مصرف کنن��دگان در ح��ال حاض��ر چقدر 
اس��ت؟ گفت: قیمت به طور متوسط بین 9۸۰۰ تا 
۱۰۰۰۰ تومان منطقی است.وی در بخش دیگری 

از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات افزود: 
ما در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را به طور 
کام��ل از دس��ت داده ایم. وی توضیح داد: کش��ور 
عراق که یکی از مقاصد صادراتی مرغ ایران اس��ت 
اخیرا برای کشورما تعرفه واردات ۵۰ درصد و برای 
ترکیه تعرفه ۸ درصد تعیین کرده که این مس��اله 

صادرات را غیرممکن می کند.  مهر

دیروز محقق شد؛

بازارثانویهترمز"ارز"رامیکشدآغاز به کار بازار ثانویه ارز
رئیس اتاف اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه می تواند روی کنترل و ساماندهی 
نوسانات بازار ارز که روی قیمت کاالها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری باالیی دارد، نقش 

مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد.
علی فاضلی درباره راه اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور مستقیم بر بازار و قیمت 
کاالها اثرگذار است، گفت: براساس بررسی های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان 
معتقدند که برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می تواند راهکار مناسبی باشد که 
این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، چراکه نوسانات قیمت ارز 
بر قیمت کاال، دستمزد و خدمات بسیار اثرگذار است؛ لذا باید به ساماندهی و نظم بخشی 
آن ها توجه بیشتری کنیم. وی افزود: البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر 

ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت. 
فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته های حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق 
اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به 
بنگاه های  به  ارز  تخصیص  چگونگی  وارداتی،  کاالهای  تولیدی،  کارخانه های  مانند  مسائلی 
بزرگ و... پاسخگو باشند، چراکه اتاق اصناف نمی تواند مسئول کنترل بازار باشد و نداند 

چه کاالیی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: درپی جلسات و پیگیری های صورت گرفته، همه 
پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز اعالم کرد که دستورالعمل اخیر ابالغ شده وحی منزل نیست و اگر ضعفی داشته 
و  بازاریان  مشکالت  سریع تر  چه  هر  امیدواریم  بنابراین  شد؛  خواهد  اصالح  قطعا  باشد، 

کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود.  ایسنا

نمای نزدیک

ستاد تنظیم بازار موافقت کرد؛

 ٩٢٥٠ تومان؛ نرخ جدید مرغ

در حالی قرار اس��ت ثبت ن��ام کارگران و  کار و  کارفرمایان از روز چهارشنبه با مراجعه به کسـب 
دفاتر پیش��خوان آغاز ش��ود که به دلیل نهایی نش��دن تعرفه 
ثبت نام، احتمال تعویق زمان ثبت نام به هفته آینده وجود دارد.

طبق وعده مس��ئوالن وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار قرار است 
از امروز با حضور در دفاتر پیش��خوان دولت آغاز ش��ود اما تعرفه 
ثبت نام در این سامانه همچنان از سوی سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی اعالم به وزارت کار اعالم نشده است.
پیگیری های به عمل آمده حاکی از آن است که تعرفه 
ثبت نام در دفاتر پیش��خوان تا پایان امروز اعالم شود اما در 
عین حال مسئوالن سازمان تنظیم مقررات اعالم کردند که 

این تعرفه هفته آینده اعالم می شود.
بنابراین در حالی اطالع رس��انی ب��رای مراجعه کارگران و 
کارفرمایان به دفاتر پیشخوان از روز چهارشنبه صورت گرفته 
است که هنوز تعرفه ثبت نام اعالم نشده و احتمال موکول شدن 
ثبت نام کارگران و کارفرمایان به هفته آینده به دلیل تاخیر در 

نهایی شدن تعرفه از سوی سازمان تنظیم مقررات وجود دارد.
در راس��تای آغاز به کار س��امانه جامع روابط کار، تمام 
کارگ��ران و کارفرمایان باید با مراجعه به دفاتر پیش��خوان 
دول��ت صرفا برای یکبار نس��بت ب��ه دریافت ن��ام کاربری 
انحص��اری برای خود قدام کنند تا از طریق س��امانه بتوانند 

اطالعات مربوط به خود را ثبت کنند.
از س��ال گذش��ته با وجود وعده های متعدد »آغاز فعالیت 

سامانه جامع روابط کار« اما همچنان ثبت نام در این سامانه آغاز 
نش��ده است. سامانه جامع روابط کار که بیش از ۳۰ زیرسامانه 
را شامل می ش��ود، از مردادماه سال گذشته با حضور وزیر کار 
رونمایی شد تا در فاز نخست دو زیرسامانه »ثبت دادخواست ها« 

و »ثبت قراردادهای کار توسط کارفرمایان« راه اندازی شود.
س��امانه جام��ع روابط کار ب��ا هدف ثب��ت الکترونیکی 
اطالعات کارگ��ران و کارفرمایان، شفاف س��ازی اطالعات و 

پایش روابط کاری بین شرکای اجتماعی راه اندازی شد.
در همی��ن راس��تا ب��ا راه ان��دازی زیرس��امانه »ثب��ت 
دادخواس��ت ها« کارگران می توانند ب��دون مراجعه حضوری 
ب��ه مراجع حل اختالف ش��کایات خود را در این س��امانه با 
وارد ک��ردن نام کاربری خود ثب��ت کنند. این موضوع عالوه 
بر تس��ریع در فرایند رسیدگی به ش��کایات کارگران، امکان 
شناسایی کارگر شاکی از سوی کارفرما را غیرممکن می کند. 
یکی از نگرانی های کارگران همواره، تعدیل احتمالی و تهدید 

به اخراج در صورت شکایت است.
ع��الوه بر این، با راه اندازی زیرس��امانه »ثبت قراردادهای 
کار« تمام کارفرمایان مکلفن��د قراردادهای کار با نیروی کار 
خود را در این سامانه ثبت کنند. این موضوع نیز باعث می شود 
تا عالوه بر شناسایی وضعیت و مدت قردادهای کار، وضعیت و 

میزان قراردادهای سفید و کوتاه مدت نیز شناسایی شوند.
سامانه جامع روابط کار در فاز نخست در استان تهران و 
به فاصله حداکثر دو هفته در 4 استان البرز، اردبیل، قزوین و 

سمنان به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.  مهر

به دنبال نا هماهنگی ها رخ داد؛
احتمال تعویق ثبت نام در سامانه جامع روابط کار

قیمت گذاری فعلی برق در زمان اوج بار  کــــــل به نحوی است که مشترکین پرمصرف د
کمتر از کم مصرف ها جریمه می شوند. این شیوه قیمت گذاری 

ناعادالنه بوده و تاثیری در کاهش مصرف ندارد.
ب��ا توجه به کاهش حجم بارندگی  های س��ال جاری و در 
نتیجه کاهش توان تولید نیروگاه  های برقآبی، توان تامین برق 
مصرفی مردم به یک چالش جدی تبدیل ش��ده و خاموشی

 های متعدد تیرماه نیز گواه آن است. این در حالی است که در 
آخرین اظهارنظر رضا اردکانیان، وزیر نیرو، میزان کمبود توان 

تولیدی برق در زمان اوج بار حدود ۵۳۰۰ مگاوات است.
با توجه به اینکه اهرم »قیمت گذاری« همواره یکی از ابزارهای 
کنترل مصرف در بخش انرژی به ش��مار می رود، می توان گفت 
یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش تقاضای برق مصرفی در 
زمان اوج بار، استفاده از یک شیوه مناسب قیمت گذاری است که 

در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است.
در حال حاضر نظام تعرفه گذاری برق در زمان اوج مصرف 
به این شکل است که در مناطق عادی به میزان 4۵ تومان به 
ازای هر کیلووات س��اعت مصرف در ساعات اوج بار به قبوض 
برق اضافه شده و اعداد جریمه نیز برای مناطق گرمسیری ۱ 
و ۲ با ضرایب یک س��وم و دوسوم محاس��به می  شود. در واقع 
بررسی قیمت های جریمه اوج بار از سال 9۰ )بعد از هدفمندی 
یارانه ها( تاکنون نشان می  دهد که در این سال  ها قیمت جریمه 

اوج بار برابر قیمت پله اول تعرفه در نظر گرفته شده است.
از آنجای��ی که قیمت های برق به ط��ور پلکانی افزایش 

یافت��ه اما قیمت جریمه، ثابت و برابر پله اول در نظر گرفته 
می ش��ود در نتیجه درص��د افزایش به��ای کل قبض برای 
مشترکین کم مصرف بیش از مشترکین پرمصرف است؛ این 
موضوع به خوبی در شکل زیر مشاهده می  شود. جریمه کمتر 
در زمان اوج بار برای مش��ترکین پرمصرف در حالی است که 
مشترکین پرمصرف نسبت به مشترکین کم مصرف، از یارانه 
۷ برابری برق نیز برخوردار هستند. شکل ۲ مقدار یارانه برق 

مشترکین واقع در پله  های مختلف را نشان می دهد.
در ای��ن زمینه، صابر آزاد، کارش��ناس انرژی با اش��اره 
به اینکه به نظر می  رس��د درنظر گرفت��ن یک جریمه ثابت 
برای همه مش��ترکین پرمصرف و کم مصرف کامال اشتباه و 
غیرموثر است، گفت: باید به هنگام قیمت گذاری به این نکته 
توجه داشت که غالب مشترکین کم مصرف در زمان اوج بار 
از حداقل وس��ایل ضروری اس��تفاده می  کنند و نباید انتظار 
داش��ت که میزان مص��رف خود در زمان اوج ب��ار را چندان 
کاهش دهند. این در حالی اس��ت که مش��ترکین پرمصرف 
می توانند با اصالح رفتار خود و اجتناب اس��تفاده از وسایل 
غیرضروری )مانند ماشین ظرفش��ویی، ماشین لباسشویی، 
خش��ک کن، سونا و...( در زمان اوج بار، توان مصرفی خود را 
در زمان های حساس کاهش دهند یا اگر کاهش نمی دهند، 

بهای واقعی برق خود را در زمان اوج بار پرداخت کنند.
وی ادام��ه داد: در واقع می  توان گفت که مقدار جریمه یا 
تخفیف در مقایسه با قیمت برق مصرفی در مشترکین پرمصرف، 

کم تر از مشترکین کم مصرف احساس می شود.  مهر

بی عدالتی در تعرفه گذاری برق؛
همیشه پای یک پرمصرف درمیان است 


