مشعل

امکان فروش گاز از طریق  CNGو مینی الانجی

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت صادرات گاز
از امکان فروش گاز از طریق  CNGو مینی  LNGخبر داد.
حمیدرضا عراقی با اشاره به آغاز صادرات گاز به عراق در دولت دوازدهم گفت:
در حال حاضر روزانه به دو نقطه در عراق  ۲۷میلیون مترمکعب گاز صادر میشود
که با میزان گازی که به ترکیه صادر میشود برابر است .نیروگاه عراق از گاز ایران
استفاده میکند و روشنایی عراق تا حد زیادی منوط به گاز ایران است .به طور کلی از
ابتدای سال تاکنون یک و نیم میلیارد مترمکعب گاز به بغداد صادر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از صادرات روزانه  ۵۷میلیون مترمکعب گاز از ایران
به س��ایر کشورها خبر داد و افزود :پتانسیل صادراتی گاز ایران حدود  ۷۰تا  ۷۵میلیون
مترمکعب در روز است .اما ترکیه در این فصل به خاطر شرایط آب و هوایی گازکمتری
ایسنا
دریافت میکند.

روی رینگ

جنب استانبول

تقویت ارزش آسیبدیده پول ملی و کنترل بازار ارز در دستور کار

توقف صادرات معدنی صحت ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه « شفافس��ازی و مبارزه با هرگونه
رانت ،جزو تفکیک ناپذیر تمام سیاس��تها و اقدامات وی خواهد بود»  ،ش��ش
اقدام مؤثر که در دستور کار وی قرار گرفته خبر داده است.
عبدالناصر همتی درپیام اینستاگرامی ،ضمن تشکر از دیدگاههای صاحبنظران
و کارشناسان در مورد سیاستهای بانک مرکزی با تاکید بر اینکه «شفافسازی و
مبارزه با هرگونه رانت ،جزو تفکیکناپذیر تمام سیاستها و اقدامات وی خواهد بود» با
برشمردن شش اقدام مؤثر که در دستور کار وی قرار گرفته ،تصریح کرده است« :تقویت
ارزش آسیب دیده پول ملی ،هدایت و کنترل بازار ارز ،کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم
بیدار شده ،اصالح ساختار مالی و ناترازی بانکها ،مبارزه با تحریمهای ناجوانمردانه درنقل
و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه ،بخشی از خیل عظیم
اقداماتی است که در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد ».فارس

مع��اون امور معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت توقف
صادرات معدنی را رد کرد و گفت :هر تولیدکننده فوالد و سایر فلزات در صورت
عرضه در بورس میتواند صادرات داشته باشد.
جعفر سرقینی با رد توقف صادرات معدنی اظهار کرد :هر تولیدکننده فوالد و
سایر فلزات در صورت عرضه در بورس میتواند صادرات داشته باشد ،تصمیم وزارت
صنعت ،معدن و تجارت فقط برای فلزات و آن هم مشروط بوده است .وی تصریح کرد:
این تصمیم در راستای ساماندهی صادرات و با هدف تنظیم بازار داخلی بوده است و ارتباطی
با سایر مواد معدنی ندارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد:
هر تولیدکننده فوالد و س��ایر فلزات در صورت عرضه سهمیه داخلی در بورس میتوانند،
صادرات خود را بدون هیچ مشکلی انجام دهند .میزان

معیـشت
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بررسی سیاست روز از هزینه و فایده تولید و صادرات هندوانه

مسیر توسعه

آبی که میرود
نانی که در نمیآید
گروه معیشت

صادرات  100میلیون دالری؛
صادراتی که با س��رازیر کردن دالرهای پش��ت سبز
میتواند کام بازار پرتنش ارز و س��ایر بازارها شیرین
کن��د اما این صادرات آنقدرها هم که فکر میکنیم،
ش��یرین نیس��ت چراکه چوب حراجی ب��ر "آب" به
عنوان ثروت ملی اس��ت .ط��ی روزهای اخیر خبری
تعجب برانگیز ب��ا عنوان اینکه "ص��ادرات هندوانه
 100میلیون دالری ش��د "روی خط خبرگزاریها
و صفحات فضای مجازی قرار گرفت و این در حالی
اس��ت که تولید و صادرات این محصول آب بر طی
ماهها و سالهای اخیر به کرات از سوی کارشناسان
و تحلیلگران حوزه آب مورد انتقاد قرار گرفته است.
صادرات  100میلیون دالری
براساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران،
تا پایان تیرماه س��الجاری ۵۳۶ ،هزار و  ۵۴۹تن
هندوانه از ایران به کش��ورهای دیگر صادر ش��ده
اس��ت که ارزش آن به ح��دود  ۹۸میلیون و ۹۷۲
هزار دالر میرس��د .طبق مستندات هندوانه ایران
در ای��ن مدت به  ۳۲کش��ور و البته بخش دیگری
از آن نیز از طریق مناطق آزاد و ویژه صادر ش��ده
اس��ت .ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که در مدت
مشابه س��ال گذشته میزان صادرات هندوانه ۴۰۰
ه��زار و  ۶۰ت��ن بوده اس��ت که ارزش��ی برابر ۷۷
میلیون و  ۵۸۴هزار دالر داشته است.

ب��ه ای��ن ترتی��ب مقایس��ه ای��ن آمار نش��ان
میدهد که صادرات هندوانه در چهار ماه نخس��ت
س��الجاری نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۳۴
درصد افزایش یافته که ارزآوری آن نیز با رشد ۲۷
درصدی همراه بوده است.
از س��وی دیگر با توجه به ارزش ریالی صادرات
هندوانه در س��الجاری و سال قبل ،قیمت هر کیلو
هندوانه صادراتی ایران در سالجاری  ۷۵۷تومان و
در مدت مشابه سال گذشته  ۶۲۹تومان بوده است.
این در حالی است که در حال حاضر قیمت هندوانه
در میوهفروشیها کیلویی  ۲۰۰۰تومان است.
براساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته
هندوانه از جمله صیفیجاتی است که برای پرورش
آن آب زیادی الزم است و به همین دلیل در بسیاری
از کشورها این میوه پرورش داده نمیشود.
چن��دی پی��ش وزارت جه��اد کش��اورزی در
اطالعیهای اعالم ک��رد که میزان مصرف آب برای
تولید هر کیلوگرم هندوانه در کشور کاهش یافته
است و این رقم به  286لیتر آب رسیده است.
ب��ه گفته کارشناس��ان این ح��وزه ؛مصرف آب
در تولی��د هندوان��ه ط��ی س��الهای ( )91-95از
12500مترمکعب در هکتار به  9740مترمکعب در
هکتار کاهش یافته است به طوری که در سال  ،91به
ازای هر مترمکعب آب مصرفی  2.2کیلوگرم محصول
هندوانه تولید میشده است که با افزایش بهرهوری،
می��زان تولید به  3.5کیلوگرم به ازای هر مترمکعب

افزایش یافته اس��ت.براین اس��اس این نکته حاصل
میش��ود که آب مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم
هندوانه از  455لیتر در سال  91به  286لیتر در سال
 95معادل  37درصد کاهش یافته است.
هدرروی یک سد آب
اما نکته قابل توجه در این میان آن اس��ت که
کارشناس��ان معتقدند تولید یک هندوانه به ۵۰۰
لیتر آب نیاز دارد .به سخن دیگر این میزان معادل
آب یک س��دی مانند کرج هندوانه در یک س��ال
اس��ت؛ آبی که میتواند بخش اعظمی از مشکالت
کنونی کشور را حل کند.

نمای نزدیک
با توجه به شرایط آب و
هوایی به طور کلی مناطق
فالت مرکزی ایران شامل
استانهای قم ،یزد،
کرمان ،سمنان ،خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی،
سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و بوشهر به
صورت طبیعی با باالبودن
میزان عامل کل جامدات
محلول (شوری) به دلیل
پایین بودن میزان بارندگی
مواجه هستند ،در شهرهای
جنوبی استان خوزستان
نیز به دلیل برخی تغییرات
درالگوهای آب و هوایی که
شکل خشکسالی بروز کرده و
همچنین توسعه ناپایدار در استفاده
از رودخانه کارون در سالهای اخیر با
مشکالت زیادی مواجه شده است.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد

تکلیف سازمانها برای مقابله با سودجویی
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت اجرای
تجـــ�ا ر ت
بس��ته جدید ارزی دولت را موجب به
حداقل رس��اندن سودجوییها دانست و پیش بینی کرد که
می��زان ثبت س��فارش در این نظ��ام جدید مال��ی کاهش
مییابد و از تعداد س��ودجویانی که قصد داشتند به صورت
گسترده ثبت سفارش انجام دهند ،کاسته خواهد شد.
محمد شریعتمداری در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر
طراحی بسته جدید ارزی به دلیل برطرف کردن ضعفهای
بسته قبلی در بخش تولید و واردات ،در پاسخ به اینکه چه
سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته ارزی که از فروردینماه
ابالغ شد ،سودجویی برخی دالالن به بهانههای گرانی مواد
اولیه آن هم در ش��رایطی ک��ه دالر  ۴۲۰۰تومانی دریافت
کرده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان
به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به نیاز به نظارت بر بازار
عرضه ،اظهار کرد :در بس��ته جدید ارزی س��ودجوییها به
حداقل خواهد رسید و میزان سودجویایی که قصد داشتند
به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند ،کاهش خواهد
یافت چراکه ش��رایط به وجود آمده در راستای درآمدزایی
نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.
وی ادامه داد :دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجوییهایی
که پس از ابالغ بسته جدید ارزی در فروردین ماه به وجود آمد،
با تصمیم گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و در
حال حاضر مس��یری را طی میکند که ثبت س��فارش باید از
سوی سه وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ،بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی و نیز جهاد کشاورزی طی شود و براساس
اهلیت ،قیمت و تناژ واردات هر یک از دس��تگاههای اجرایی با
بررسیهای صورت گرفته و ثبت سفارشهای قبلی شرایط را
برای متقاضیان اصلی فراهم کند.
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تجارت ب��ا بیان اینک��ه یکی از
خواستههای مردم در انتخابات سال  ۱۳۹۶کارآمدی ،شفافیت و
صداقت دولت بود ،خاطرنشان کرد :آنها خواستار روی کار آمدن
دولتی کارآمد جهت حل مشکالتشان بودند و امیدوار هستیم
که دولت دوازدهم بتواند در تحقق چنین مسیری گام بردارد.
شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر ملت ایران با
یک عامل برونزا به نام عدم قطعیت بر اذهان روبهرو است،
گفت :این موضوع مربوط به تمامی اقش��ار جامعه میشود و

طی ماهها و سالهای اخیر متولیان مربوط به آب
در حوزه وزارتی برای رفع مشکالت پیش آمده ناشی
از کمبود آب براین مساله تاکید کردهاند که اگر مردم
صرفهجویی کنند میتوانیم این تابستان گرم را بدون
جیرهبندی و قطع آب به پایان برسانیم و این داستان
هر س��ال و هر سال تکرار میش��ود اما هر سال این
مردم هس��تند که صرفهجویی میکنند اما در مقابل
مس��ئولین همچنان چوب حراج خود را بر این ثروت
ملی میزنن��د و راه را برای هدرروی آبی که میتواند
آبادانی را به کشور بازگرداند؛ هموار میکنند.
نکته جالبتر در این خصوص آن است که چندی
پی��ش مدی��رکل مدیری��ت

مص��رف آب ش��رکت آب و فاضالب کش��ور با بیان
اینکه در حال حاض��ر  25.5درصد میزان آب بدون
درآمد است که این میزان شامل سه بخش هدررفت
ظاهری ،هدررفت واقعی و مصارف مجاز بدون درآمد
اس��ت مدعی شد که "آن بخشی که به شکل واقعی
از لوله آب هدر میرود و نشتی دارد ،در شبکه توزیع
کشور  13.4درصد است و این عدد برای شهر تهران
(هدررفت واقعی)  14تا  15درصد است".
به گفته مدیرکل مدیریت مصرف آب شرکت
آب و فاضالب کش��ور؛ میزان هدررفت ظاهری در
کش��ور  10.4درصد و می��زان مصارف مجاز بدون
درآمد 1.7درصد است.
نکت��ه قابل تاملتر در صحبتهای وی این
بود که اعالم کرده بود؛ "عدد  13.4درصد
هدررفت واقعی نسبت به کشورهای
توس��عه یافته ش��اید تا حدودی
باال باش��د اما این هدررفت در
منطقهخاورمیانهوکشورهای
همسایه رقم مناسبی است
چراک��ه هدررف��ت آب و
می��زان آب بدون درآمد
در کش��ورهای مث��ل
تاجیکستان ،ازبکستان
و پاکس��تان ت��ا 35
درص��د نیز میرس��د".
وی همچنی��ن مدعی
شده بودکه "ساالنه 800
میلیون مترمکعب آب به
ص��ورت واقعی در ش��بکه
توزیع ب��ه هدر میرود البته
 250میلی��ون مترمکع��ب از
ای��ن  800میلی��ون مترمکعب
اجتنابناپذیر است بنابراین تفاوت
این دو ع��دد را میتوان با اقداماتی در
شبکه توزیع کاهش داد".

انتقاد واردکنندگان برنج از دولت

رفتار تولیدکننده ،صادرکنن��ده ،واردکننده و مصرفکننده
را تح��ت تاثیر قرار میدهد .اینکه طی روزها و ماههای آتی
وضعیت اقتصادی کش��ور با چه سرنوشتی مواجه میشود،
روند حرکت اقتصاد را کند میکند و این کند شدن موجب
برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا میشود.
وی افزود :وقتی که قرار است یک محصول تولید شود،
نیازمند ماده اولیه اس��ت و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب
تاخیر در تولید و عرضه میشود که همه این اتفاقات قیمت
جدی��دی را در بازار ایجاد میکند که متاس��فانه این اتفاق
طی روزهای اخیر رخ داده اس��ت و دولت س��عی کرده که
شرایط را به وضعیت اولیه خود باز گرداند.
وزیرصنعت ،معدن و تج��ارت با بیان اینکه مراقبتهای
الزم جهت اعمال سیاس��تهای جدید دولت در دس��تور کار
اس��ت و باید کنترلهای الزم جهت مقابله با س��ودجویی و
رانتخواری صورت پذیرد ،خاطرنش��ان ک��رد :قصد داریم تا
جایی که مقدور اس��ت میزان سودجویی از بازار ورودی کاال
حذف شود و پس از آن به مرحله تامین ارز خواهیم رسید.
وی افزود :بدنه دولت برای اعالم بسته ارزی جدید اتفاق نظر
داش��ت و در مورد مسائلی از جمله اینکه کلیه کاالهای ساخته
ش��ده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند یا اینک��ه در مورد کاالهای
اساسی نسبت به سایر کاالها به گونهای متفاوت در تخصیص ارز
تصمیم گیری شود ،صحبتهای مختلفی مطرح گردید.
وی ادام��ه داد :ب��ه طور مثال در ب��ورس کاال قاعده بر
این ب��ود که برخی کاالهای مهم مثل فوالد و پتروش��یمی
ب��ه بورس بروند و قرار ب��ود قیمت ارز از قیمت پایه در نظر
گرفته ش��ده و با اضافه و کم شدن چند درصد رقابت شکل
گرفته و در بازار بورس محصول مورد نظر به فروش برس��د
ام��ا در ش��روع کار قیمت ارز به یکباره ب��اال رفت و موجب
افزایش قیمتها ش��د بنابراین فورا دولت دست به کار شد
و قیم��ت پایه را  ۴۲۰۰تومان تعیین و اعالم کرد که قیمت
باالتر از  ۴۲۰۰تومان نمیتواند پایه قیمت ارز برای محاسبه
ارزش کااله��ای موجود در بورس باش��د بنابراین با کنترل
مجددا به طور طبیعی شاهد بازگشت قیمتها بودیم.
به گفتهوزیر صنعت ،معدن و تجارت پس از این اتفاق
در مرحله عرضه متوجه شدیم که محدودیتهایی به وجود
ایسنا
آمده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ،ضمن
خ�ط كــش
انتقاد از رفت��ار دولت با واردکنندگان،
گف��ت :کامیونهایی که برن��ج را ازگمرک ب��ه مقصد انبار
حمل میکنند،بهرغم داش��تن اسناد تأیید ش��ده ،به اتهام
قاچاق توقیف میشوند.
مسیح کشاورز با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی در
خردادماه به دلیل مشکل عدم تأمین ارز و عقب بودن برنامه،
از تجار عضو انجمن خواست با توجه به تحریمهای پیش آمده،
برای تأمین نیاز کشور در اسرع وقت اقدام به واردات برنج کنند،
افزود :واردکنندگان متعهد شدند با اعتبار خود ،برنج مورد نیاز
کشور و همچنین بخشی از ذخیره احتیاطی را تأمین کنند و
دولت نیز وعده داد ،ارز مورد نیاز را تأمین کند.
وی گفت :اما امروز ش��اهد رفتار دوگانهای هستیم که
واردکنندگان برنج از س��وی نهادهای دولتی مورد اتهامات
مختلف قرار گرفته و با انتشار آن در رسانه ملی ،آبروی تجار
شناسنامهدار و معتبر کشور را خدشهدار کردهاند.
کش��اورز با بیان اینکه باید در بازار یک محصول مانند
برنج مش��کلی چون کمبود یا افزایش قیمت وجود داش��ته
باشد که نیاز به مداخله دولت و دستگاههای نظارتی داشته
باش��د ،توضی��ح داد :این در حالی اس��ت که در ب��ازار برنج
واردات��ی آرامش کامل برقرار و برنج با قیمت مناس��ب و به
اندازه کافی وارد و عرضه ش��ده؛ در چنین شرایطی اینگونه
برخورد و انجام بازرس��یهای بیدلیل و متهم کردن بیپایه
و اساس فعاالن این بازار سؤال برانگیز است.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر عالوه بر بازرسان
سازمان حمایت و وزارت صمت ،نهادهای دیگری نسبت به
بازرس��ی از بازار اقدام میکنن��د ،گفت :پلمب کردن انبارها
و متوق��ف ک��ردن محمولههای برنج که همگی در س��امانه
انباره��ای وزارت صمت ثبت و با مدارک مس��تند و قانونی
نگهداری و حمل میش��وند ،جای سؤال دارد ،چراکه با این
رفت��ار عرضه برنج در بازار دچار اختالل ش��ده و در نهایت
ب��ه برهم خ��وردن امنیت و آرامش بازار منتهی میش��ود و
در چنین ش��رایطی دولت باید در مقام سؤال کننده پیگیر
دالیل چنین کارشکنیهایی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه انجام
ی توسط دستگاهها و افراد غیرمتخصص و زدن برچسب
بازرس 

محتکر به واردکنندگانی که به طور رسمی و از مبادی قانونی
برنج وارد میکنند ،تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال
دارد ،تصریحکرد :متأسفانه شرایطی پیش آمده برای اقتصاد
کشور موجب شده تا عالوه بر دستگاههای نظارتی از ظرفیت
برخی دیگر سازمانها برای رصد وضعیت بازار استفاده شود،
که نداش��تن تخصص موجب ش��ده در برخی موارد رفتاری
نادرست با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی داشته باشند.
وی توضیحداد :متهم کردن تجاری که از مبادی قانونی
و به صورت رسمی برنج وارد میکنند و اسناد و مدارک آنچه
وارد کردهاند از سوی گمرک ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و وزارت جهادکشاورزی تأیید میشود ،رفتاری اشتباه است.
کشاورز با بیان اینکه ،متأسفانه بازرسیهای غیرتخصصی
موجب ش��ده ،واردکنندگان برنج عضو انجمن مورد اتهامات
بیاساسی چون احتکار قرار بگیرند ،اظهار داشت :رفتارهای
برخ��ی بازرس��ان به گونهای اس��ت که گویی ایش��ان تعبیر
درستی از بازرس��ی و نظارت بر بازار نداشته و حتی از روند
تأمین و توزیع کاال باالخص برنج نیز بیاطال ع هستند.
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان برن��ج ایران با اش��اره به
اینکه ،متأس��فانه برخی تیمهای بازرسی کمترین اطالعاتی
درخصوص��ی ب��ازار برنج ندارند ،گفت :این بازرس��ان از این
موضوع بیاطالع هس��تند که نمیت��وان برنج مصرفی یک
س��ال کش��ور را در یک روز وارد بازار ک��رد و به این دلیل
هنگام مراجعه به انباره��ا ،واردکنندگان را متهم به احتکار
میکنند؛ این در حالی اس��ت ،برنج که ب��ا ارز مصوب وارد
کشور میشود باید با قیمت مشخص و تعیین شده در بازار
عرضه ش��ود ،از این رو برای تجار فرقی نمیکند که برنجها
را در چه زمانی وارد بازار کنند.
کش��اورز با بی��ان اینکه متأس��فانه روند بازرس��یهای
غیرتخص��ص فقط در م��ورد انبارهای برنج نیس��ت ،افزود:
کامیونهای��ی که برن��ج را از مبداء گمرک ب��ا مقصد انبار
در ش��هرهای مختلف حمل میکنند ،بهرغم داشتن اسناد
رسمی و تأیید شده ،با اتهام قاچاق توقیف میشوند.
وی افزود :واردکنندگان ناچار میش��وند تا زمان بررسی
پرونده وثیقههای سنگین ارائه دهند و همه این اتفاقات جزء
اینکه در مسیر تأمین یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز کشور
خلل ایجاد میکند ،نتیجهای به دنبال ندارد .مهر
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اخبار
احتمال کاهش تعرفه واردات روغن خام

س��تاد تنظیم بازار در نشس��ت اخیر خود با توجه
ب��ه لزوم تامین حداکثری نیاز بازار روغن نباتی ،تاکید
ک��رد ،مواد اولیه مورد نیاز ب��رای عرضه حداکثری ،از
محل ذخایر استراتژیک تامین شود.
بر این اساس ،در راستای کاهش هزینه تولیدکنندگان
تصمیماتی به منظور تامین مواد اولیه بستهبندی روغن
اعم از ورق مورد مصرف در بس��تهبندی  petاتخاذ شد.
این گزارش حاکی اس��ت ،مقرر شد واردات ورق مصرف
در بستهبندی به منظور کاهش هزینه تولید با ارز 4200
تومانی وارد شود.
در این نشس��ت اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار
مقرر کردند کمیتهای ،سناریوی کاهش تعرفه واردات
انواع روغن خام برای پوشش هزینههای تبعی تولید را
با هماهنگی وزارت جهاد کش��اورزی تدوین کنند .این
سناریو الزم است به شکلی تدوین شود که مزیت تولید
دان��ه داخلی و واردات دانه س��ویا بر روغن خام س��ویا
ارجحیت داش��ته باش��د .همچنین در راستای پوشش
هزینه محاس��باتی س��ازمان حمایت ب��رای نرخ روغن
خانوار ،مقرر ش��د ،گزارشی در راس��تای تامین ضرر و
زیان مربوطه تدوین و به ریاس��ت رئیسجمهور و وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ارائه شود.
در ادام��ه این جلس��ه وضعیت تولید و بازار ش��کر
نیز مورد بررس��ی قرار گرفت .اعضای ش��ورا با اشاره به
افزای��ش ضری��ب خودکفایی در تولید ش��کر و کاهش
وابس��تگی به واردات این کاال مقرر کردند ،در راستای
حمایت از کارخانههای تولید شکر ،قیمت شکر تولیدی
در س��الجاری ب��ا توجه ب��ه حمای��ت از خودکفایی و
همچنین لحاظ شدن حقوق مصرفکننده بررسی شود.
پیشبینی میشود با تصمیم اتخاذ شده افزایش عرضه
شکر به رقابتی شدن بازار منجر شود .فارس

بیش از  ۳هزار تن دارو به کشور وارد شد

گم��رک ایران از واردات بیش از  ۳هزار تن انواع
دارو ط��ی چهار ماهه نخس��ت س��الجاری خبر داد و
اعالم کرد :واردات انواع دارو از گمرکات بدون معطلی
در ح��ال انجام بوده و آمار واردات دارو در مقایس��ه با
مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
ای��ن آم��ار صرف��ا مش��مول واردات دارو بوده و
واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را شامل
نمیش��ود .گفتنی اس��ت انواع دارو ط��ی چهار ماهه
نخست سال گذشته  ۳هزار تن به ارزش  ۴۴۲میلیون
و  ۱۲۱هزار دالر بوده است.
فرود عس��گری رئیس کل گمرک ایران در رابطه
اقدامات گمرک جهت تسریع در ترخیص انواع دارو در
ش��رایط فعلی گفت :ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی
نی��ز با هم��کاری وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش
پزشکی بدون معطلی از گمرکات انجام میشود.
وی ب��ا بیان این مطلب ادام��ه داد :پیش اظهاری
کاالهای س�لامت محور فراهم ش��ده و واردکنندگان
میتوانند این کااله��ا را قبل از ورود کاال به گمرکات
اظهار و نسبت به انجام تشریفات گمرکی با اخذ مجوز
از وزارت بهداش��ت اقدام کنند تا در زمان ورود بدون
معطلی کاال را به انبار شرکتهای خود انتقال دهند.
رئی��س کل گمرک ای��ران همچنین درخصوص
ترخیص کاالهای ضروری تاکید کرد :ترخیص کاالهای
ضروری به ویژه دارو از گمرکات بدون معطلی در حال
انجام است .براساس تفاهمنامه جدید با وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی عملیات ترخیص این کاالها
پس از ص��دور مجوز این وزارتخانه در اس��رع وقت به
صورت حمل مستقیم انجام میشود .میزان

تولید  ۳اتوبوس متوقف شد

تیرم��اه امس��ال تولی��د  ۳م��دل اتوب��وس در
خودروسازان داخلی متوقف شد.
در ای��ن مدت تولید اتوبوس بینش��هری یوتونگ
ش��رکت ایران خودرو دیزل ب��ا کاهش  ۱۰۰درصدی
همراه بوده و از  ۴۱دس��تگاه در تیرماه س��ال گذشته
به صف��ر رس��ید .تولید اتوبوس س��ه محور ش��رکت
عقابافش��ان نی��ز  ۱۰۰درصد کاه��ش یافته و از ۳۲
دستگاه در تیرماه  ۱۳۹۶به صفر کاهش یافت .تیرماه
امسال تولید اتوبوس مان  R۰۷شرکت یاوران خودرو
شرق نیز متوقف ش��ده و از  ۴دستگاه در تیرماه سال
ایسنا
گذشته به صفر رسید.

وفور کاال در بازار

عضو ش��ورای رقاب��ت با بیان
ا تـــــ�و ل
اینکه ش��ورای رقابت کماکان
در قیمتگ��ذاری دخالت میکند،گفت :ش��ورای
رقابت هر زمان احساس کند شرایط بازار ،انحصار
به وجود آورده است دخالت میکند.
محسن بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه هنوز
بحثی درباره قیمتگذاری جدید در شورای رقابت
مطرح نش��ده است ،اظهار کرد :خودروهایی که به
تش��خیص ش��ورای رقابت بازار آنها در اختیار دو
خودروساز بزرگ کشور است و تقریبا تمرکز جدی
در ب��ازار دارند به ویژه پ��س از ممنوعیت واردات
خودرو ،یکبار براس��اس افزایش هزینه سرباری که
داشتند بررسی شده و مجوز حدود هشت درصدی
را به آنها دادیم.
عضو ش��ورای رقاب��ت افزود :ب��ا تغییراتی که

در بازار ارز صورت گرفت و س��هم واردات قطعات
یدکی در تولید خودروها قیمتگذاری ش��ده و هم
خودروهایی که از ش��مول قیمتگذاری ش��ورای
رقابت خارج هستند ،خودرسازان درخواست جدی
ب��رای تعدیل ن��رخ ارز دادند که در ش��رایط فعلی
هنوز دولت تصمیمی نگرفته که به قطعات یدکی
خودرو ارز دولتی اختصاص دهد.
وی گفت :اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و
خودروسازان موظف باشند ارز موردنیاز را در بازار
ثانویه تامین کنند متناس��ب با اثرگذاری سهم آن
در خودروه��ای تولید داخل ،نیازمند یک بازنگری
در قیمتهای تمام شده این خودروسازیها است
که فعال ب��ه دلیل قطعی نش��دن و تعیین تکلیف
نش��دن نرخ ارز خودروس��ازان داخلی ،در شورای
رقابت طرح موضوع صورت نگرفته است.

عضو شورای رقابت خبر داد

قیمتگذاری خودرو همچنان زیر نظر شورای رقابت
بهرامی ارض اقدس تاکید کرد :همچنان منتظر
هس��تیم تا بازار ثانویه ارز به یک ثباتی برسد و هم
دول��ت تکلیف واردات خودرو را مش��خص کند که
زمینههای ضدرقابتی را فراهم میکند و هم تکلیف
نرخ ارز قطعات یدکی تولید داخلی مش��خص شود
که آیا باید از بازار ثانویه تامین ش��ود یا ارز دولتی
ب��ه آن اختصاص مییابد و ب��ه دلیل اثرگذاری که
این موضوع در قیمتگذاری خودرو دارد تا تعیین
تکلیف نشود تصمیمگیری مقدور نیست.
وی درباره درخواست خودروسازان برای حذف
ش��ورای رقاب��ت از قیمتگذاریها گف��ت :نه تنها

خودروسازان بلکه برخی دیگر تولیدکنندگان چنین
تقاضایی دارند اما ،شورای رقابت براساس خواست
خودروس��ازان که ذینف��ع هس��تند تصمیمگیری
نمیکنند بلکه ش��رایط مداخله ش��ورای رقابت در
مورد فعالیتهای ضدرقابتی ،بازارس��ازی و تبانی و
هر زمان احساس کند شرایط بازار برای برخی افراد
حقیقی و حقوقی شرایط انحصار با شرایط باال را به
وجود آورده است دخالت میکند و منتظر تایید و
یا تکذیب افراد و اشخاص نیست.
بهرامی ارض اقدس تصریح کرد :در حال حاضر
با توجه به ش��رایط کامال انحصاری که وجود دارد

مخصوصا پس از ممنوعی��ت واردات خودرو که بر
روی خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است ،شورا
همانند گذش��ته در قیمتگ��ذاری دخالت خواهد
ک��رد .وی ادام��ه داد :افزایش قیم��ت خودروهای
شمول خارج از قیمتگذاری شورای رقابت ،موجب
افزایش قیمت خودروهای مش��مول قیمتگذاری
هم شده است و این روند نسبت به مرحله قبل که
شورا دخالت کرده ،تشدید شده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :خودروس��ازها مدعی
هس��تند اگر مل��زم ش��وند خودروها را ب��ا قیمت
دستوری عرضه کنند اختالف چشمگیری که بین
قیمت مص��وب و قیمت بازار به وج��ود میآید به
جیب دالالن میرود اما ،این موارد دلیل نمیشود
ما اجازه دهیم تولیدکننده با قیمتهای غیرواقعی
میزان
خودرو را بفروشد.

رئیس اتحادیه بنکداران گفت :کاال به اندازه مورد
نیاز و به وفور در بازار وجود دارد و از بابت تامین اقالم
موردنیاز مردم جای نگرانی وجود ندارد.
محمد آقاطاهر درباره وضعیت کاال در بازار اظهار
کرد :اقالم و کاال به اندازه مورد نیاز و به وفور در بازار
وج��ود دارد و از بابت تامین اقالم موردنیاز مردم جای
نگرانی وج��ود ندارد .وی درباره قیم��ت کاالها افزود:
طی چند وقت گذش��ته قیمت برنج  ۵درصد ،حبوبات
 ۱۷درصد و ش��کر  ۱۰درصد افزایش یافت اما ،اکنون
قیمتها به ثبات رسیده و افزایش قیمتی نداریم.
رئیس اتحادیه بنکداران درباره وضعیت برنج گفت:
موج��ودی برنج به اندازه کاف��ی وجود دارد ،همچنین
محمولههای برنج از خارج از کش��ور بارگیری ش��ده و
میزان
جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.

