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ارزآوری یک میلیارد دالری بنیاد مستضعفان
گروه معیشت  رئیس بنیاد مستضعفان گفت: 
ای��ن بنیاد در حال حاضر ۷۰۰ میلیون دالر صادرات و 
۲۰۰ میلیون دالر ارزآوری از محل صنعت گردشگری 
دارد ک��ه ب��ه زودی مجموع درآمده��ای ارزی به یک 

میلیارد دالر می رسد.
محمد س��عیدی کیا گفت: هدف از برگ��زاری این 
نشس��ت این بود که رهبر معظم انقالب در دیدار چند 
روز قبل خود با مدی��ران نمایندگی های ایران در خارج 
از کش��ور توصیه کردند که برای آنکه روابط اقتصادی با 
دیگر کش��ورها گسترش یابد، باید سفرا از دستاوردهای 
ایران شناخت بیشتری داشته باشند. به همین دلیل این 
جلس��ه را برگزار کردیم تا فعالیت های بنیاد به مدیران 
نمایندگی ها در خارج از کش��ور معرفی شود و ما نیز از 
توانمندی های کشورهای دیگر و نیازهای آنها به تولیدات 

ما در جهت صادرات کاال و خدمات استفاده کنیم.
وی افزود: به همین دلیل در این نشس��ت پرس��ش 
و پاس��خ میان مدی��ران بنی��اد مس��تضعفان و مدیران 
نمایندگی ه��ای ایران در خارج از کش��ور برگزار ش��د و 
امیدواریم بتوانیم توسعه صادرات کاالها و خدمات تولیدی 

بنیاد مستضعفان را در دستور کارهای خود قرار دهیم.
رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس��المی میزان 
ص��ادرات کاال و خدمات از س��وی این نه��اد انقالبی را 
همراه با ارزآوری از محل صنعت گردشگری شرکت های 
وابسته به بنیاد، حدود ۹۰۰ میلیون دالر عنوان و اظهار 
کرد: در سال ۹۵ نس��بت به سال ۹۴، ۴۳ درصد رشد 
صادرات کاال و خدمات بنیاد مستضعفان را شاهد بودیم. 
همچنین در س��ال ۹۶ این شاخص نسبت به سال ۹۵، 

بیش از ۴۵ درصد رشد صادرات را نشان می دهد.
س��عیدی کیا با اش��اره ب��ه توانمندی ه��ای بنیاد 
مس��تضعفان در زمینه های کشاورزی، دامداری، تولید 
س��یمان، صنایع غذایی، صنعت گردش��گری، صنایع 
نیروگاه��ی، تولید روغن های صنعت��ی، روانکارها و ... 
گفت: ۱۳ درصد سیمان کشور را کارخانه های متعلق 
به این بنی��اد تولید می کند. همچنین قرار اس��ت در 
عم��ان، کارخان��ه تولی��د روغ��ن صنعت��ی و روانکار، 

کارخانه های تولید فوالد و سیمان راه اندازی کنیم. 

قیمت مرغ از ۱۰ هزار تومان عبور کرد 
رئی��س اتحادیه پرنده و ماه��ی، از افزایش قیمت 

مرغ به ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان خبر داد.
مهدی یوس��ف خانی گف��ت: قیمت م��رغ گرم در 
عمده فروشی درب کشتارگاه، ۹۱۰۰ تومان، توزیع درب 
واحدهای صنفی ۹۲۵۰ تومان و مراکز خرده فروش��ی 
۱۰۱۰۰ تومان است. قیمت خرده فروشی مرغ شمال نیز 
۹۶۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان 

بهمن، ۸۷۰۰ تومان است.
وی گف��ت: همکاران ما با توج��ه کنند قیمت های 
اعالمی فوق، نرخ استعالمی بوده و آنها می توانند با توجه 
به فاکتور خرید رس��می و با احتس��اب ۱۰ درصد سود 

اقدام به فروش کنند.  مهر

 دستورالعمل جدید گمرک
برای تسهیل واردات کاالهای 
رئیس کل گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را در 
جهت ارائه تسهیالت هرچه بیشتر به واردکنندگان، به 

گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد.
 با ناپایدار شدن نرخ ارز و افزایش ناگهانی قیمت 
آن در هفته ه��ای اخی��ر، بس��یاری از واردکنن��دگان 
کاالهای اساس��ی و م��واد اولیه تولید، ب��رای واردات 
کاالی خود دچار مش��کل شده اند و این موضوع سبب 

شده تا مقادیر زیادی کاال در گمرک دپو شود.
در همین راس��تا، گمرک ایران از ابتدای سال جاری 
تسهیالتی را برای واردکنندگان این نوع کاالها در اختیار 
واردکنندگان قرار داده است، اما با توجه به ادامه مشکالت 
پی��ش رو، فرود عس��گری رئیس کل گمرک تس��هیالت 
جدی��دی را برای واردکنندگان کاالهای اساس��ی و مواد 
اولیه تولید به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است. به 
گفته وی، این اقدام با توجه به اولویت ها و اهداف تعیین 
شده این سازمان و در راستای تحقق دولت الکترونیک و 

منشور حقوق شهروندی انجام شده است.
وی در این بخش نامه با استناد به بخشنامه پیشین 
دولت که تمامی دس��تگاه های اجرای��ی را موظف کرده 
است، ساعات اداری کار خود را در شش روز هفته تنظیم 

کنند، به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد.  فارس

 تامین بنزین مورد نیاز
استان های شمالی کشور 
 رواب��ط عمومی ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران در اطالعی��ه ای تاکید کرد: 
بنزین مورد نیاز استان های شمالی کشور تامین شده 

است و هیچ مشکلی در عرضه سوخت وجود ندارد.
در این اطالعیه آمده اس��ت: ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران هم��ه تالش خود را 
برای رفاه هموطنان در سفر های تابستانی به کار گرفته 
اس��ت. ضمنا دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت و 
س��همیه بندی بنزین ن��دارد. کارکنان این ش��رکت به 
منظور تأمین سوخت مورد نیاز هموطنان در سفر های 
تابستانی، تالش می کنند در حوزه تولید، انتقال و توزیع 

فرآورده های نفتی خدمات مطلوبی ارائه دهند.

اخبار

حمایت مجلس از اصالح تعرفه برق پرمصرف ها 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نیرو برای توضیح در مورد 
قطعی  برق و خاموشی ها به زودی به مجلس و این کمیسیون خواهد آمد، گفت: 

کمیسیون انرژی از اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف حمایت می کند.
احمد مرادی در پاس��خ به این سوال که ظاهراً کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس 

تصمیم به اصالح تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف گرفته اس��ت، گفت: این موضوع به 
صورت غیررسمی به اطالع کمیسیون انرژی رسیده است و هنوز در مورد اصالح تعرفه برق 
مشترکان پرمصرف بحثی نشده است، اما کمیسیون انرژی از این موضوع حمایت می کند.

مرادی اظهار داشت: قطعاً کمیسیون انرژی موافق اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف 
است و از آن حمایت می کند.پیشتر رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفته 
بود که در حال حاضر شرایط خوبی در حوزه برق نداریم و برای رفع موانع موجود این حوزه 

باید راه اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف را درپیش بگیریم.  فارس

دکل
سوء مدیریت عامل افزایش نامتعارف نرخ ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: منابع درآمد ارزی 
کشور بیش از دو برابر مصارف ارزی است.

 محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیش بینی ها از درآمدهای ارزی امسال کشور 
حدود یکصد میلیارد دالر اس��ت، در حالی ک��ه مجموع مصارف ارزی ۴۵ تا ۵۰ 

میلیارد دالر ارزیابی می شود. وی گفت: ۵۵ درصد از منابع ارزی کشور از فروش 
منابع نفتی و ۴۵ درصد دیگر از صادرات غیر نفتی است.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی افزود: عوامل بیرونی اقتصاد از 
جمله عدم پذیرش دولت برای کنترل بازار غیررسمی و سوء مدیریت بانک مرکزی باعث 
افزایش قیمت نامتعارف نرخ ارز در بازار اس��ت. وی با بیان اینکه دولت دهم بازار ثانویه 
را پس از س��ه ماه راه اندازی کرد، گفت: برای بهبود ش��رایط بازار ارز باید بازار ثانویه بر 

مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند.  مهر

دیدگاه
کنترل نقدینگی پیش از برخورد با سوداگران 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق با اش��اره به نوسانات اخیر نرخ ارز و طال 
گف��ت: نقدینگ��ی عظیمی در بانک ها ب��ه صورت س��پرده گذاری موجود بود که 
ب��ه دالی��ل مختلف این حجم از پول از بانک ها خارج ش��د. پی��ش از برخورد با 

سوداگران باید نقدینگی را کنترل کرد.
 یحیی آل اس��حاق با اش��اره به نقش س��وداگری در رکود اقتصادی و از بین 

رفتن اش��تغال گفت: نقدینگی در دس��ت عده ای اس��ت و این افراد برای کسب سود 
بیش��تر معامالتی را انجام می دهند که موجب گرانی کاالها در بازار می شوند. وی افزود: 
برخی افراد نیز برای حفظ ارزش پول خود در برخی موارد وارد بازارهای مختلف از جمله 

طال، ارز و مسکن می شوند که این امر نیز می تواند موجب اخالل و سوداگری شود.
آل اس��حاق ادامه داد: ورود نقدینگی به بازارهایی که رشد تولید در آنها پایین است 

تنها باعث می شود که به فعالیت های غیرمولد دامن زده شود.  تسنیم

خط کش 

گروه معیشت  ل ت������و در ش��رایطی که فعاالن بازار ا
خودرو با ارس��ال نامه به وزیر صنعت از این مساله 
اب��راز نگرانی کرده ان��د که بازار خودرو به واس��طه 
هجوم نقدینگی سرگردان جامعه دچار نوسان شده 
و این مس��اله فعالیت ردراین ب��ازار را دچار چالش 
خواهد کرد اما معاون وزیر صنعت در عین ناباوری 

بر این اعتقاد است که بازار خودرو آرام است.
 اختالف نظرها در بازار خودرو به حدی رسید 
که به قول فعاالن بعید به نظر می رس��د این بازار به 
این زودی ها روی آرامش را ببیند و فعاالن این عرصه 
بر این اعتقادند که راه حل ممکن برای رسیدن بازار 
به آرامش همانا صدور مجوز فروش خودرو با قیمت 
حاشیه بازار اس��ت. این اتفاق در حالی رخ داده که 
فعاالن حوزه خودرو مدعی هس��تند که روندکنونی 
بازار که به نوعی نابس��امانی است هیچ ارتباطی به 
عملکرد خودروس��ازان نداشته و بخش اعظم آن به 
هجوم نقدینگی سرگردان باز می گردد که البته همه 

داستان ارز و نوسانات آن نیست. 

ریشه اختالفات 
هرچند س��ال های سال اس��ت که بازار خودرو 
وانحصاری بودن آن به یک معضل و مس��اله اساسی 
بدل ش��ده و هنوز هم متولیان نتوانسته اند راهکاری 
برای آن بیابند و نه کیفیت را باال می برند و نه قیمت 
را کنترل می کنند حال این داس��تان اختالف نظرها 
بر سر میزان گرانی محصوالت این بازار خود حدیث 
مفصلی اس��ت. داس��تان این اختالف نظرها از آنجا 
شروع شد که شورای رقابت در سال جاری طبق روال 
چند س��ال اخیر مجوز افزایش ۷.۱ درصدی را برای 
خودروهای پایین تر از ۴۵ میلیون تومان صادر کرد و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مجوز افزایش قیمت 
۹.۶ درصد را ب��رای خودروهای بیش از ۴۵ میلیون 
تومان صادر کرد. اما با وجود این مجوزها فعاالن بازار 

خودرو معتقدند این افزایش قیمت صرفاً در چارچوب 
فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت صورت گرفته 
و این درحالی اس��ت که در سال های اخیر مواد اولیه 

تولید خودرو به شدت افزایش یافته است.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
یادآوری اینکه قیمت گذاری خودرو توسط شورای 
رقاب��ت انجام می ش��ود می گوید: با وج��ود آنکه از 
ابتدای امس��ال تاکن��ون ۷.۶ درص��د افزایش نرخ 
داشته ایم اما خودروسازان تمایل به افزایش مجدد 

قیمت دارند، اما شورای رقابت مخالف آن است. 

بازار ناآرام
وی مدعی است؛ اکنون بازار در آرامش نسبی 
به س��ر می برد و ش��رکت های خارجی تاکنون به 
قرارداده��ای خود عمل کرده ان��د و وزارت صنعت 
با تاکید به خودروس��ازان، بخ��ش قابل توجهی از 
نیازهای آنها را خریداری کرده و تا پایان س��ال از 

نظر تولید مشکلی نخواهیم داشت.
 نکته مهم در این میان آن است که بازار خودرو 
برخالف اظهار نظر این معاون شریعتمداری آن طورها 
هم که تصور می ش��ود آرام نیست و اعتراض فعاالن 
خود دلیلی براین ادعاس��ت. طبق امار و مستندات 
موجود خودروسازان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، 
۴۰ درصد افزایش تولید و در س��ال ۹۶ نس��بت به 
س��ال ۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید داشته اند و در ۲ 
ماهه اول سال ۹۷ نسبت به دوماهه سال گذشته ۳۱ 
درصد افزایش تولید داشته اند اما برخالف این حجم 
تولی��د با وجود اینکه تولیدکنندگان خودرو تولید را 

افزایش داده اند اما به دلیل وجود پول های سرگردان 
در بازار تقاضا برای خودرو زیاد شده است.

ت��ا پیش از این قرار بود عرضه خودرو در بازار 
افزایش پیدا کند تا اختالف قیمت کارخانه تا بازار 
کاه��ش یافته و امکان خرید خودرو برای مردم آن 
هم با قیمت های معقول فراهم ش��ود. اما متأسفانه 
عرضه قطره چکان��ی خودرو به بازار نه تنها اوضاع 
ب��ازار را بهت��ر نکرده بلکه ه��ر روز اختالف قیمت 

خودروها از کارخانه تا بازار افزایش پیدا می کند.
اما در ش��رایط کنونی ؛به اعتق��اد فعاالن بازار 
خ��ودرو بهترین راه برای پایان دادن به مش��کالت 
موجود آن اس��ت ک��ه دولت در مقاب��ل حذف ارز 
دولتی برای خودروس��ازان و قطعه سازان پیشنهاد 

مش��خص زنجیره خودروس��ازی کش��ور مبنی بر 
آزادس��ازی قیمت خودرو قب��ول کند و در صورت 
موافقت با این مس��اله خودروسازان و قطعه سازان 
ارز موردنی��از خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، 

خود قیمت محصوالتشان را تعیین می کنند.
به باور این فعاالن قیمت گذاری دستوری و عدم 
قیمت گذاری آزادانه در بازار خودرو موجب ضرردهی 
خودروسازان شده و عمال یکی از فاکتورهای رقابت 

بین بنگاه ها از آنان سلب می شود.
ام��ا در مقاب��ل این بی��ن برخی کارشناس��ان 
معتقدن��د اگ��ر قیمت گ��ذاری خودرو ب��ه بنگاه ها 
واگذار ش��ود، در حق مش��تریان اجحاف ش��ده و 
انحصار برای دو غول خودروس��ازی کش��ور بیشتر 

می ش��ودو از آنجای��ی که ب��ازار خوردوی کش��ور 
انحصاری اس��ت، لذا با واگ��ذاری تعیین قیمت به 

خودروسازان وضعیت بدتر خواهد شد. 
در ح��ال حاضر م��دل قیمت گ��ذاری خودرو 
براس��اس قیمت تمام شده انجام می شود و در این 
مدل قیمت تمام شده کاالی تولیدی محاسبه شده 
و عددی به عنوان سود بنگاه به آن اضافه می شود. 
با این نوع قیمت گذاری، فارغ از اینکه بنگاه بهره ور 

باشد یا خیر، سود خود را تضمین شده می بیند.

قیمت منصفانه
به اعتق��اد کارشناس��ان از آنجای��ی که نحوه 
قیمت گ��ذاری کااله��ا و نظام حاکم ب��ر آن ، یکی 
از موارد مهمی اس��ت که در سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی نیز به آن توجه ش��ده اس��ت و همچنین 
در بند ۲۳ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، شفاف 
و  قیمت گ��ذاری  و  توزی��ع  نظ��ام  روان س��ازی  و 
روزآمدس��ازی ش��یوه های نظارت بر ب��ازار یکی از 
راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار 
گرفته است لذا جا دارد متولیان این حوزه پیش از 
آنکه نسبت به اعمال نظر و صدور مجوز درخصوص 
فعاالن بازار خودرو اقدام کنند به این مس��اله توجه 
داشته باشند که اگر قیمت گذاری خودرو به بنگاه ها 
واگذار شود، بی شک در حق مشتریان اجحاف شده 
و انحصار برای دو غول خودروس��ازی کشور بیشتر 
و بیش��تر می شود و با در نظر داشتن این مساله که 
بازار خوردوی کشور انحصاری است لذا با واگذاری 
تعیی��ن قیمت به خودروس��ازان وضعی��ت را بدتر 
می کن��د و باز هم دود آن در چش��م مصرف کنند 
م��ی رود و بس. و این اتف��اق در حالی رخ می دهد 
که فعاالن بازار خودرو تاکنون هیچگونه اقدامی به 
منظور جلب نظر متولیان و مردم در راستای بهبود 
کیفی��ت تولید خود نکرده ان��د اما همچنان برطبل 

گران کردن آن می کوبند. 

بررسی سیاست روز از روند قیمت گذاری خودرو؛

جوالن انحصار در پیست گرانی خودرو

آم��ار گم��رک افزای��ش ۳۰  رين��گ درصدی صادرات قراضه آهن روي 
و فوالد در بهار ۹۷ را تایید می کند.

انتشار فهرس��ت دریافت کنندگان دالر ۴۲۰۰ 
تومانی دولتی برای واردات به دلیل کاس��تی های 
اجرایی که داش��ت، انواع مختلفی از رانت و فساد 
کالن را به تصویر کش��ید. دولت با هدف مدیریت 
ب��ازار و جلوگی��ری از افزای��ش قیمت ه��ا از ۲۱ 
اردیبهشت ماه امسال نرخ دالر برای تمام مصارف 
را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد که این نرخ هم اکنون 
فاصله قابل توجهی با بازار غیررسمی فاصله دارد و 

بنابراین رانت عظیمی درآن پنهان شده است.
با یک حس��اب ساده و با محاسبه ۲۰ میلیارد 
دالری ک��ه در مدت ۶۴ روز ب��رای واردات با دالر 
۴۲۰۰ تومانی ثبت س��فارش شده است و اختالف 
قیمت آن با بازار )حداقل ۴ هزار تومان( یک رانت 
۸۰ هزار میلیارد تومانی نمایان می شود. رانتی که 
باعث ش��ده است بسیاری برای دریافت دالر ارزان 
دولت صف بکشند و پس از دستیابی به آن با تکیه 
بر روش های مختلف، ارزش افزوده ش��خصی خود 

را چند برابر کنند.
بنابرای��ن، ارز ارزان��ی که ب��رای جلوگیری از 
رش��د جهش��ی قیمت ها و از ذخایر ارزی کش��ور 
ب��ه نفع مردم تخصیص داده می ش��ود، تنها ارزش 
افزوده ش��خصی عده ای س��ودجو را باال می برد. بر 

همین اساس با نگاهی به فهرست ناکامل دریافت 
کنندگان ارز دولتی خودورس��از، چای س��از وارد 
کرده، شرکت فعال در صنعت برق، لوبیا وارد کرده 
و ... نشان میدهد عده ای از سودجویان پا را از این 
هم فراتر گذاش��ته و با تاراج داش��ته های کشور به 
رانت های کالن می رس��ند. درحالی که دولت برای 
تامین نیازه��ای تولیدکنندگانی که به محصوالت 
فلزی مانند ف��والد، آلومینیوم، مس و... نیاز دارند 
این محصوالت اساسی را با دالر ۴۲۰۰ تومانی در 
بورس کاالی ای��ران به فروش می گذارد، عرضه ای 
ک��ه باعث ش��ده تا قیم��ت خام ای��ن محصوالت 
و محص��والت پایین دس��تی آن نس��بت ب��ه بازار 

کشورهای همسایه پایین تر تمام شود.
جدای از اینکه از هم��ان ابتدا، عده ای به ظاهر 
تولیدکننده و فرصت طلب، مواد خام را با دالر ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت می کردند و آن را با دالر آزاد باالی ۸ 
هزار تومانی صادر می کردند، تا به زیان منافع ملی، 

حساب ها و جیب های خود را انباشته کنند.
آن��ان زمانی که ص��ادرات محصوالت فوالدی 
و فلزات رنگین محدود ش��د، دس��ت ب��ه ابتکاری 

خانمان برانداز دیگری زدن��د. این تولیدکنندگان 
نماه��ا، به بهانه تامین موادخ��ام موردنیاز تولیدی 
خ��ود، موادخ��ام را با ن��رخ دالر دولت��ی از بورس 
کاال می خرن��د و آن را به لوله های فلزی تکه پاره، 
پروفیل ه��ای مچال��ه و .. تغیی��ر داده و به قراضه 
آهن، فوالد و... تبدیل و به کش��ورهای دیگر صادر 
می کنند و بدین گونه دالر ۴۲۰۰ تومانی را با دالر 
ب��االی ۸هزار تومانی تعوی��ض می کنند. کاری که 
ن��ه تنها ذخایر ارزی کش��ور را از بین می برد بلکه 
باعث ش��ده تا مواد خام کافی به تولیدکننده های 

واقعی هم نرسد.
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران نیز به تازگی 
با اعالم اینکه تفاوت نرخ ارز رس��می و غیررسمی 
باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و از این رو پاالیش 
و تایی��د اصالت متقاضیان مواد اولیه از بورس کاال 
و همچنین پیگیری وارد ش��دن مواد اولیه پس از 
خرید از بورس به چرخه تولید از س��وی نهادهای 
نظارتی، بیش از هر زمانی احس��اس می ش��ود که 
بورس کاال ب��ا همکاری وزارت صنع��ت، فعاالن و 
انجمن ه��ا پاالیش خریداران م��واد اولیه از بورس 

کاال آغاز و اعمال کرده است.

رشد 3۰ درصدی صادرات قراضه در بهار 
در این راستا وقتی سراغ آمار و ارقام رسمی از 
گمرک می رویم، ماجرا روشن تر و رسمی تر می شود. 
در ابتدا شاید باور اینکه برخی مواد خام را از همان 
ابتدا با هدف س��ودجویی به صورت عمدی قراضه 
می کنند و به فروش می رس��انند، س��خت باشد اما 
آمار رس��می گمرک ایران نشان می دهد که در سه 
ماهه نخست امس��ال صادرات فوالد، آهن و چدن 

قراضه ۳۰ درصد رشد داشته است.
در بهار امس��ال بیش از ۱۰ ه��زار و ۷۱۴ تن 
قراضه آهن،فوالد و چدن از کشور صادر شده است 
که ارزش این قراضه ها برابر با ۳ میلیون و ۲۰ هزار 
و ۲۱۴ دالر بوده است که نسبت به بهار سال ۱۳۹۶ 
معادل ۳۰ درصد بیش��تر شده اس��ت. این اشتیاق 
برای ص��ادرات قراضه، جز دس��تیابی تولیدکننده 
نماها به اختالف قیم��ت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
و دالر غیررسمی باالی ۸هزار تومانی، هیچ توجیه 
اقتصادی و منطقی دیگری ندارد که موجب ش��ده 
صادرکنندگان قراضه فقط طی سه ماه نخست سال 
و با س��وء اس��تفاده از اختالف قیمت ارز دولتی و 
آزاد، میلیاردها تومان ران��ت خواری کنند و بدون 
نگرانی از بازخواست توسط نهادهای نظارتی، برنامه 
گس��ترده ای برای ادامه فعالیت ضدملی خود طی 

ماه های آینده دارند. 
 ص��ادرات قراضه، همزمان ب��ا کمبود داخلی 
درحال��ی برخ��ی از تولیدکنن��ده نماه��ا ب��ا ولع 
قراضه های خود ساخته را صادر می کنند که صنایع 

داخلی با کمبود قراضه فلزات مواجه هستند.
در همی��ن زمینه عضو هی��ات مدیره انجمن 
صنایع همگن ریخته گ��ری می گوید: تامین مواد 
اولیه صنعت ریخته گری و فوالد با توجه به کمبود 
قراضه در کش��ور یک��ی از چالش ه��ای اصلی این 
صنعت است. متاسفانه مواد اولیه مورد استفاده در 
این صنعت با کمبود روبروس��ت. قراضه های آهن، 
مس، برن��ج و ... به عنوان اصل��ی ترین مواد اولیه 
مورد اس��تفاده در صنعت ریخته گری به س��ختی 

توسط تولیدکنندگان تامین می شود.
ب��ه گفته رحیم نص��ر در صورتی که برای این 
مش��کل چاره ای اندیشیده نشود، واحدهای ریخته 
گری قادر ب��ه تولید با حداکثر ظرفیت خود نبوده 
و ب��ه آرام��ی از چرخه تولید خارج خواهند ش��د. 
درهمین راس��تا وزیر صنعت، معدن و تجارت سوم 
خرداد ماه امسال طی نامه ای خطاب به رئیس کل 
گمرک صادرات فوالد و ه��ر نوع فلز دیگری را به 
هر ش��کل بدون ارایه گواهی مبدا تولید آن ممنوع 
اعالم کرد. حال باید دید که این بخش��نامه تا چه 
حد توانس��ته است از این اقدام سودجویانه عده ای 

به ظاهر تولیدکننده جلوگیری کند.  تسنیم

هر
م

سودجويی میلیاردی از مچاله کردن فوالد مرغوب؛

 رانت ارزی به »قراضه« هم رسید

رئی��س کمیته پول��ی و بانکی مجلس  باج�ه ش��ورای اس��المی از تواف��ق دول��ت و پش�ت 
مجلس ب��رای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل 
جدید بانک مرکزی طرح کمیس��یون اقتصادی درخصوص 

تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.
 محمدحسین حس��ین زاده بحرینی با بیان اینکه بانک 
مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب 
است و این یک نقیصه مهم است، افزود: تصمیم دولت برای 
عرض��ه ارز به نرخ ثابت برای تمام مص��ارف و به هر میزان 
نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه 

منفعالنه بانک مرکزی است.
بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود 
پیدا می کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد 
می ش��د اتفاقات امروز رخ نمی داد و بازار ارز آرامش خود را 
حفظ می کرد. وی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور 
به هیچ وجه درس��ت نبود. مهارت فنی که می تواند در کشور 

بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.
بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید 
ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که 
در ش��رایطی که وضعیت بازار دچار مش��کل است باید بازار 
مناس��ب را ب��رای آن به وجود آورد؛ در ش��رایط بحرانی باید 
بازاری را به وجود آورد که براساس آن وارد کنندگان بتوانند 

کاالهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.
رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: گاهی اوقات در ش��رایط تورمی پیش می آید که افراد 
بخواهند س��رمایه خود را از کش��ور خارج کنند و به همین 
دلی��ل ارز را خری��داری می کنن��د، اما س��ازوکارها در بازار 

ثانوی��ه تصویب می کند که از ارز دولت��ی باید برای واردات 
کاال استفاده کرد. وی افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از 
صادراتش��ان را به قیمت آزاد بفروشند مابه التفاوت ۸۰ هزار 
میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش 

تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.
بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار 
ثانوی��ه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش 
می رسد. وی با اش��اره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه 
برای رفع نقیصه بانک مرکزی اس��تفاده کنیم خاطرنش��ان 
کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار 

سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.
وی با اش��اره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل 
حاضر شود، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای 
الزم را در اختی��ار دارد، فعال بان��ک مرکزی چنین مهارتی را 
ن��دارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با 
مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند 

تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.
رئی��س کمیته پولی و بانکی مجلس با اش��اره به اینکه 
بانک مرکزی از این بازار غایب اس��ت، گفت: تنها کاری که 
بانک مرکزی در طول این س��ال ها کرده است این بوده که 
ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طال را تبدیل به س��که 

کرده و آن را هم به فروش می رساند.
بحرینی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند 
بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود 
ن��دارد اف��زود: یا باید مدیریت ب��ازار ارز و س��که را به بازار 
سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه 

بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.  تسنیم

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس خبر داد
توافق جديد دولت و مجلس برای مديريت بازار ارز 

رئیس انجمن صنفی گاوداران اعالم کرد
 بی نیازی کشور

به واردات شیر خشک صنعتی 
رئیس انجمن صنفی گاوداران با  ت ر بی��ان اینکه دامداران خود ذخایر تج����ا
استراتژیک شیر خشک دارند، گفت: نیازی به واردات 
ش��یر خش��ک نداریم و تم��ام نیاز صنای��ع لبنی را از 

منابع داخلی تامین می کنیم.
احمد مقدسی با بیان اینکه مقصر گرانی شیرخام خود 
صنایع لبنی هستند نه دامداران و وزارت جهاد کشاورزی، 
اظه��ار کرد: وزارت جهاد کش��اورزی قیمت هر کیلوگرم 
شیرخام را ۱۷۰۰ تومان اعالم کرد اما وزیر صنعت بدون 
هماهنگی و دریافت امضای وزیر جهاد کشاورزی قیمت 
مصوب هر کیلوگرم شیرخام را ۱۵۷۰ تومان اعالم کرد. 

وی با بی��ان اینکه با قیمت ۱۵۷۰ تومانی مصوب 
اعالم شده توسط وزارت صنعت امکان تولید شیرخام 
در کشور وجود ندارد، افزود: صنایع لبنی وزارت جهاد 
کشاورزی را متهم به گرانی نرخ شیر کرده اند درحالیکه 
در سال گذشته همین صنایع بودند که شیر سرگردان 
)ش��یر دامداران را جذب نکردند( در کشور ایجاد کرد 
و وزارت جهاد کش��اورزی را مجبور به خرید حمایتی 

شیرخام از دامداران کردند.
مقدسی ادامه داد: این عدم خرید شیرخام دامداران 
در س��ال گذش��ته و خرید حمایتی این محصول باعث 
ایجاد ذخیره ۳۰ هزار تن ش��یر خشک در کشور شد و 
در س��ال قبل حتی برای صادرات آنها مشوق صادراتی 
اعمال ش��د ولی امسال این شیر خشک صادر می شود. 
)در سال جاری با توجه به باال رفتن نرخ ارز، بدون مشوق 
صادرات شیر خشک صرفه اقتصادی دارد(  تسنیم

رئیس اتحاديه گوشت گوسفندی اعالم کرد
  گوشت گوسفندی 

به۵۶هزارتومان رسید 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی  با اش��اره به افزای��ش قیمت این ب����ازار روز
نوع گوش��ت به ۵۶ هزار تومان، تصریح کرد: خواستار 

برخورد جدی مسئوالن با قاچاق دام هستیم.
علی صغر ملکی از افزایش قیمت گوشت گوسفندی 
در ب��ازار طی هفته های اخیر خب��ر داد و گفت: قیمت 
ه��ر کیلوگرم ش��قه ب��دون دنبه در ح��ال حاضر برای 
مغ��ازه داران بین ۵۰ تا ۵۱ ه��زار تومان و با ۱۰ درصد 
سود برای مصرف کنندگان حدود ۵۶ هزار تومان است. 
وی درباره اینکه چرا با وجود توقف صادرات، نرخ 
گوشت گوسفندی همچنان رو به افزایش است؟ افزود: 
برای صادرات دام مجوز صدور نمی شود اما قاچاق دام 

از کشور همچنان ادامه دارد. 
رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی اضافه کرد: 
واردات گوش��ت نیز ادامه دارد اما با توجه به نزدیکی 
عید قربان، کمبود دام و رشد قیمت دالر که منجر به 
افزایش قاچاق دام زنده از کش��ور شده است، نوسانات 

بازار گوشت تداوم پیدا کرده است. 
ملکی با تاکید بر اینکه خواستار برخورد با قاچاق 
دام زن��ده از کش��ور به صورت جدی هس��تیم، گفت: 
ش��رایط هفته به هفته بدتر می شود و برای عید قربان 
نی��ز نگرانی داری��م ضمن اینکه تصورما این اس��ت با 

افزایش بیشتر قیمت هم مواجه خواهیم شد. 
به گفت��ه وی، دام زنده در مناطق مرزی به عراق 
و ترکیه و از جنوب کشور به کشورهایی مانند امارات، 

کویت و قطر قاچاق می شود.  مهر


