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تولید سیگار همچنان صعودی
جدیدترین آمار منتشر ش��ده از سوی وزارت صنعت،  
معدن و تجارت حاکی از افزایش ۴۲.۴ درصدی تولید 

و کاهش ۶۰.۳ درصدی قاچاق سیگار است.
طب��ق این آم��ار در چهار ماهه نخس��ت امس��ال ۱۸ 
میلیارد نخ س��یگار تولید شده که نسبت به تولید ۱۲ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ سیگار در مدت مشابه سال 

گذشته، ۴۲.۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین آمارها نش��ان می دهد واردات سیگار که در 
دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به صفر 
رس��یده بود، همچن��ان انجام نمی ش��ود، اما صادرات 
س��یگار در چهار ماهه نخس��ت امس��ال معادل ۱۵۰ 
میلیون نخ بوده است. این در حالی است که در مدت 

مشابه سال گذشته صادرات سیگار انجام نمی شد.
برآورد وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از میزان قاچاق 
س��یگار نیز در چهار ماهه نخس��ت امسال سه میلیارد و 
۷۰۰ میلیون نخ بوده که نس��بت به برآورد ۹ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون نخی این وزارتخانه از میزان قاچاق در مدت 

مشابه سال گذشته، ۶۰.۳ درصد کاهش داشته است.
این در حالی اس��ت که ب��رآورد مصرف در چهار ماهه 
نخس��ت س��ال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مش��ابه و معادل ۲۱ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ بوده است.
طبق آمار قبلی نیز تولید س��یگار در سه ماهه نخست 
س��ال جاری نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته، 
۳۳.۷ درص��د افزایش و میزان قاچاق در همین مدت، 

۴۹.۳ درصد کاهش داشته است.  ایسنا

تا پایان شهریورماه؛
مشاغل پزشکی و۲۰ صنف دیگر مشمول 

سامانه مودیان می شوند
 رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با اشاره به اینکه 
تمام حرف و مش��اغل پزشکی تا ۱۵ شهریور مشمول 
س��امانه مودیان قرار خواهند گرفت؛ گفت: بر اس��اس 
برنامه ریزی ها، تا پایان ش��هریورماه عالوه بر پزشکان 
۲۰ صن��ف دیگ��ر زیر پوش��ش این س��امانه قرار می 

گیرند.
امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه به منظور ایجاد عدالت 
مالیات��ی و اجتماعی تم��ام مردم باید تحت س��امانه 
مودیان یا پایانه فروش��گاهی قرار بگیرند، اظهارداشت: 
این در حالی اس��ت با وجود حکم قانونگذار در تبصره 
۶ قانون بودجه، این کار برای حرفه پزش��کی با تاخیر 

انجام شد.
وی ادامه داد:عالوه بر حرف و مش��اغل پزشکی مابقی 
حرف هم مشمول این قانون خواهند شد و پیش بینی 
می ش��ود تا قبل از پایان شهریور ماه ۲۰ صنف دیگر 

در مشمول این سامانه قرار گیرند.
معاون وزیر اقتصاد و دارائی ادامه داد: امیدوارم قاطبه 
پزش��کان کش��ور قانونمند عمل کنند درحقیقت این 
گام، حرکت��ی در جه��ت عدالت مالیات��ی و اجتماعی 

است و در این راستا با مشکلی مواجه نیستیم.
پی��ش از ای��ن صاحب��ان حرف و مش��اغل پزش��کی، 
پیراپزش��کی، داروسازی و دامپزشکی تا ۳۱ مرداد ماه 
مهلت داش��تند در نظام س��امانه فروش و استفاده از 
پایانه فروش��گاهی )کارتخوان بانک��ی( ثبت نام کنند. 
این مهلت ، به دلیل نبود برخی زیر ساخت ها  تا ۱۵ 

شهریور افزایش تمدید شده است.  ایرنا 
 

پروژه مشترک بازار سرمایه ایران و عراق
جانش��ین رئیس س��ازمان بورس در امور بین المل با 
اش��اره به همکاری های مش��ترک بازار سرمایه ایران و 
عراق، گفت: هیاتی از بازار س��رمایه ایران و عراق قرار 
است در پروژه ای مشترک با هم همکاری داشته باشند 
ک��ه در این پروژه، هیات ایرانی تجربیاتش از س��اختاِر 

تامین مالی را در اختیار هیات عراقی قرار می دهد.
به��ادر بیژنی درباره اقدامات س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در حوزه بین الملل، اظهار کرد: به تازگی میزبان 
هی��ات عالی رتبه ۱۰ نفره عراقی بودیم که برای اولین 
بار در چنین س��طح و تعدادی برگزار شد. در راس این 
هیات، عال عبدالحس��ین الس��اعدی - رئیس نهاد ناظر 
بازار سرمایه عراقبود که به اتفاق ۹ نفر از همکاران شان 
با سازمان بورس، شرکت اطالع رسانی، چهار بورس و 

شرکت سپرده گذاری مرکزی جلساتی داشتند.
وی درباره مسائل مطرح شده در این جلسات مشترک 
گفت: قرار اس��ت دو کارگروه تش��کیل ش��ود؛ یکی از 
طرف بازار س��رمایه ایران و یکی از طرف عراقی ها که 
این کارگروه ها روی پروژه هایی کار و آن ها را به حالت 
عملیاتی شدن نزدیک تر کنند تا آن پروژه ها در سفری 
که قرار اس��ت در ماه بعد، هیات ایرانی به عراق داشته 
باشد عملیاتی ش��وند. این اتفاق برای بازار سرمایه دو 
کش��ور بسیار مهم است و با توجه به ارتباط دو کشور 

می تواند در بازار سرمایه نمود خوبی داشته باشد.
بیژنی در پاسخ به اینکه آیا قرار است پروژه های عراق 
توس��ط بازار س��رمایه ایران تامین مالی ش��ود، اظهار 
کرد: بازار س��رمایه ما این توانایی را دارد که »ساختاِر 
تامی��ن مالی پروژه ها« را بدهد ولی اینکه ما بخواهیم 
منابع مالی را تامین کنیم بحثی است که باید طرفین 
درباره اش صحبت کنند. ما پیش��نهاد دادیم که صرفا 
در س��اختار تامی��ن مالی به آن ها کم��ک کنیم تا به 
بازس��ازی عراق کمک شود. ما تجربیات مان را با آن ها 

به اشتراک می گذاریم.  ایسنا 

اخبار

زمان واریز سود سهام عدالت 98
به گفته مشاوِر سازمان خصوصی سازی، سود مربوط به سهام عدالت تا پایان آذر 

و اوایل دی امسال به حساب مشموالن واریز می شود.
جعفر سبحانی مشاوِر سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت مربوط به 
سال ۹۷ در اواخر پاییز امسال خبر داد و گفت : سود سهام عدالت مربوط به سال 

گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است به طوری که هم اکنون این میزان سود 
از سود سال ۹۶ عبور کرده است این در حالیست که هنوز چند شرکت سهامدار سهام 

عدالت از جمله هلدینگ خلیج فارس مجمع عمومی خود را برگزار نکرده اند.
مش��اور س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: پ��س از پای��ان مجامع عمومی ش��رکت های 
زیرمجموعه س��هام عدالت، ۲ گروه تخفیف دار که مش��مول اعضای کمیته امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی هستند اولین گروه دریافت سهام عدالت خواهند بود. قطعا سود 

سهام عدالت سال گذشته بیش تر از ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود.  فا رس

 افتتاح ۲5 پروژه فرودگاهی در هفته دولت
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به افتتاح ۲۵ پروژه به 
ارزش ۱۶۰ میلیاردتومان در فرودگاه های کشور در هفته دولت، گفت: ۶۸ درصد 

درآمد شرکت فرودگاه ها از محل پروازهای عبوری است.
س��یاوش امیرمکری اظهار داشت:  صنعت هوانوردی نقش مؤثری در اشتغال، تجارت، 

ارتباطات و گردش��گری در دنیا دارد و به صورت ش��اهراه حیاتی در بالیای طبیعی نیز 
نقشی مؤثر ایفا می کند.  وی با بیان اینکه صنعت هوانوردی به چهار بخش هوانوردی تجاری،  

هوانوردی عمومی،  فرودگاه و ناوبری هوایی تقسیم می شود، گفت:  طبق آمار یاتا در سال ۲۰۱۸ 
تعداد ۲۸ هزار فروند هواپیما در قالب ۱۵ هزار ش��رکت هواپیمایی در بخش هوانوردی فعال 

هستند که سهم ایران ۳۱۰ فروند هواپیما است که ۱۵۳ فروند آن عملیاتی است. 
امیرمکری افزود: در سال ۲۰۱۸ تعداد ۴۴۸ فروند هواپیمای سبک و فوق سبک در حوزه 

هوانوردی عمومی و ویژه فعالیت دارند که سهم ایران ۲۶۶ فروند است.  فارس

ایجاد ۱۲۰۰ اقامتگاه گردشگری با حمایت صندوق کارآفرینی امید
 مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان تس��هیالت 

برای ایجاد اقامتگاه های گردشگری و بوم گردی خبر داد.
اصغر نوراله زاده اظهار کرد: یکی از اولویت های اصلی ما در پرداخت تس��هیالت، 
گردش��گری و بوم گردی اس��ت که جدا از اش��تغالزایی باالیی که دارد در توسعه 

محلی و درآمدزایی برای خانوار و محیط مناطق گردشگری اهمیت بسزایی دارد 
چون گردش��گران عالوه بر خوراکی های محلی از محصوالت و صنایع دس��تی آنها را 

ه��م خریداری می کنند و از این جهت به اقتصاد خانوار و درآمدزایی و اش��تغالزایی در 
این مناطق کمک می کنندو هیچ روستای گردشگری در کشور نیست که صندوق آن را 

مورد حمایت مالی قرار نداده باشد.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید گفت: ای��ن مناطق و اقامتگاهها ب��ا مجوز میراث 

فرهنگی و حمایت مالی صندوق ایجاد شده است.  ایسنا 

مع��اون توس��عه و کارآفرین��ی وزارت  كار و  تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گفت: كس�ب 
ش��رایط تحریم بهترین فرصت برای رونق کس��ب وکارهای 
منطق��ه ای اس��ت؛ در ای��ن ش��رایط بای��د ت��الش کنی��م 
کس��ب وکارهای خرد و متوس��ط را به ش��رکت های بزرگ 

داخلی یا بین المللی متصل کنیم.
تح��والت پیچیده و س��ریع چن��د دهه اخیر و نیز ش��تاب 
روند جهانی ش��دن موجب ش��ده اس��ت تا جوامع گوناگون 
تالش کنن��د تا بیش از پیش خود را ب��رای پذیرش تحول 
آم��اده کنند. آنچه تا چند دهه پیش ب��ه عنوان یک امتیاز 
اقتص��ادی تلق��ی می ش��د، عبارت ب��ود از برپای��ی و فعال 
نگهداشتن کس��ب وکارهای بزرگ و اس��تدالل این بود که 
هرچ��ه این کس��ب وکارها بزرگتر باش��د، اقتص��اد پویاتر و 
قدرتمندتر می شود. اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق 
گرفت و براس��اس آن ش��رکت های غول پیکری هم پدیدار 
ش��دند، ولی تحوالت اخی��ر به ویژه فش��ارهای جمعیتی و 
نوآوری های لحظه به لحظه و تجارب حاصل از فعالیت های 
کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط اهمیت این بنگاه ها را 

نمایان ساخته است.
تعریف کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط از س��ازمانی به 
س��ازمان دیگر فرق می کند و تعریف واحد و مش��ترکی در 
این خصوص وجود ندارد؛ شاخص تعداد کارکنان در تمامی 
تعاریف مشترک است و براساس طبقه بندی اداره آمار بانک 
مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ پرسنل »خرد«، ۱۰ تا ۴۹ 
پرس��نل »کوچک«، ۵۰ تا ۹۹ پرسنل »متوسط« و باالتر از 

۱۰۰ پرسنل »بزرگ« نامیده می شوند.

امروزه برای حمایت و مرتفع س��ازی مشکالتی که این گونه 
کسب وکارها با آنها روبه رو هس��تند، در کشورهای مختلف 
قوانین و تس��هیالت گوناگونی برای حمایت از آنها به وجود 
آمده اس��ت و ایجاد فضای مناس��ب برای کمک به رش��د و 
توس��عه آنها یکی از مس��ئولیت های اصلی دولت هاست. در 
کشور ما نیز برای نیل به اهداف مورد نظر اهتمام ویژه ای بر 

حمایت از این گونه واحدها در پیش گرفته شده است.
در این ارتباط، معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ۸۵ درصد اشتغال 
کش��ور در بخش کس��ب وکارهای خرد، کوچک و متوس��ط 
است و در سال های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، شاهد آن 
بودیم بخش صنعت کارخانه ای و بزرگ تعطیل شده است.

عیس��ی منصوری افزود: سال گذشته خالص اشتغال بخش 
صنعت منفی ۳۰ هزار ش��غل بود و به عبارتی ریزش نیروی 
کار داش��تیم بنابرای��ن ض��روری اس��ت که توج��ه  ویژه به 
بنگاه های خرد و کوچک داش��ته باشیم و ابزارهای حمایتی 
ب��رای آنها در نظر بگیری��م. وی تصریح کرد: عالوه بر توجه 
عام باید برای توسعه و حمایت از این بنگاه ها به طور خاص 
برنامه ریزی کنیم؛ بنابراین سال گذشته و امسال روش های 
جدی��د تامین مالی و ارائه تس��هیالت ب��ه بنگاه های خرد، 
کوچک و متوس��ط را راه اندازی کردی��م و برخی از بانک ها 

را وارد میدان کردیم و آموزش دادیم.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: هم اکنون تامین 
مالی و تس��هیالت بانک ها اجرا می شود و رئیس جمهوری بر 
پایه گزارش��ات ارائه شده به رئیس کل بانک مرکزی دستور 

دادند که همه بانک ها از این روش استفاده کنند.  ایرنا 

معاون وزیر كار مطرح كرد؛
اتصال  كسب وكارهای خرد  به شركت های بزرگ 

وزیر ارتباطات:
محدودیت و فیلتر آسیب زا است

آنت�ن وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  اظه��ار ک��رد ک��ه اعتق��ادی ب��ه روی 
محدودسازی یا فیلتر کردن شبکه های اجتماعی ندارد.

محمدج��واد آذری جهرم��ی گفت: محدودس��ازی و 
فیلترین��گ ش��بکه های اجتماعی راه حل نیس��ت و با 
فیلترین��گ، جلوی حضور جریان س��از و اثرگذاری بر 

جامعه بین المللی گرفته می شود.
وی با اش��اره به فعالیت اس��تارت آپ های ایرانی، اظهار 
ک��رد: واقعا ما ایرانی ه��ا مردم فوق العاده ای هس��تیم  و 
تاکنون کارهای بس��یار بزرگی انجام دادیم. به خصوص 
استارت آپ ها و ش��رکت های ایرانی که در دنیا بهترین 
هستند و توانستند با کاهش اثر تحریم ها، غیرممکن ها 
را ممکن کنند. برای چنین مردمی هر چه خدمت کنیم 
باز هم کم اس��ت. وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
همچنین خاطرنش��ان کرد: ما در دنیایی متصل به هم 
زندگ��ی می کنیم و دیگ��ر جزایر منزوی وج��ود ندارد. 
ترامپ با تحریم هایش اول به آمریکا ضربه می زند نه ما!

جهرمی درب��اره فعالیت ماهواره ه��ای فضایی نیز بیان 
ک��رد: ماهواره های مخابراتی ناهی��د ۱، پارس و ظفر تا 
آخر امس��ال آماده می شوند. هدف ما مقابله با تهدیدات 
زیست محیطی و پایش سیل و زلزله است. در این زمینه 
آماده همکاری با کش��ورهای مختلف از جمله اتحادیه 

اروپا، کشورهای همسایه، چین و روسیه هستیم.
وی افزود: اس��تفاده خیلی خوب من از توییتر نش��ان 
می ده��د که من اعتق��ادی به محدودس��ازی یا فیلتر 

کردن شبکه های اجتماعی ندارم.  ایسنا 

تا پایان سال انجام می شود؛
راه اندازی  سامانه امالک در کالنشهرها 

وزیر راه و شهرسازی از راه  خونه به  اندازی سامانه ملی امالک و خونه 
اسکان در کالنشهرها و شهرهای بزرگ تا پایان 

امسال خبر داد و گفت: ۸ پایانه سیستمی اطالعات 
به سامانه امالک متصل خواهند شد.

 محمد اسالمی اظهار کرد:سامانه ملی امالک و اسکان 
ب��ا یک تغییر رویکرد و با اس��تفاده از دیتا ماینیگ به 

صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس در این سامانه از اطالعات 
ش��هرداری ها، صدور پروانه س��اختمانی و پایان کار که 
الکترونیکی اس��ت، استفاده خواهد ش��د. وی ادامه داد: 
همچنین اطالعات اداره ثبت و سیستم ردیابی معامالت 
مسکن، وزارت نیرو در بحث انشعابات واحدهای مسکونی 
و... در مجموع ۸ پایانه سیستمی اطالعات در سامانه ملی 

امالک و اسکان نقش به سزایی خواهند داشت.
وی ب��ا بیان اینکه ۸ پایانه سیس��تمی برای پایتخت و 
شهرهای بزرگ صادق است، گفت: در خیلی از شهرها 
این مس��ئله صادق نیس��ت چراک��ه ۱دور پروانه های 
س��اختمانی و پایان کار به صورت دس��تی صورت می 

گیرد و نمی توان اینها را به یک سامانه متصل کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: بنابراین راه اندازی 
سامانه ملی امالک و اسکان کار دشوار و سختی است 

و نخواستن یا تعلل در آن تعریف نمی شود.
اس��المی بیان کرد: تا پایان امسال سامانه ملی امالک 
و اسکان برای کالنشهرها و شهرهای بزرگ راه اندازی 

خواهد شد. تسنیم 

سیاست روز تبعات نبود نظارت در بازار كاالهای معیشتی را بررسی می كند؛

استخوان بی مدیریتی الی زخم قیمت گوشت
گروه معیشت  داس��تان س�بد خان�وار ک��ه  ماههاس��ت 

نوسانات نرخ ارزی در حال تکرار شدن در تک تک 
بازار کاالهای اساس��ی است اما نبود نظارت جدی 
و شاید عدم اقدام درست دراجرای قوانین موجب 
ش��ده تا دومینوی این آش��فتگی در بازار کاالهای 
معیش��تی مردم  تکرار ش��ود و روز به روز این کم 
مردم باش��د که در برابر این حجم فشار خمیده تر 

و خمیده تر شود.
داس��تان دنباله دار بازار ارز در طول سالهای اخیر 
به این ش��کل بود ک��ه  با تالش و فش��ار متولیان 
بانک مرکزی نوس��انات ایجاد ش��ده دراین بازار تا 
حدودی کنترل می ش��د اما هنوز عرق خس��تگی 
این مجاه��دات ها از تن مس��ئولین بانک مرکزی 
در نیامده بود مج��دد ماراتن دیگری برای کاهش 
ن��رخ ارزی که به گفته متولیان  حبابی بیش نبود 
آغاز می ش��د . این جدال و جنگ های میان نرخ 
ارز مدنظر متولی��ان و دالالن بازار کار را به جایی 
رس��اند که  ن��رخ دالر رقم ۲۰ ه��زار تومان را نیز 
لمس کرد ام��ا دراین بین متولی��ان هرچه تالش 
م��ی کردند راه ب��ه جایی نمی بردند ت��ا اینکه در 
ی��ک مصوبه یک ش��به  از س��وی نهادهای دولتی 
ارز۴۲۰۰ برای واردات کاالهای اساسی و ضروری 
تصوی��ب و ف��ردای صبح آن نیز اجرای  ش��د و به 
تدری��ج کاالهایی ک��ه در رده ه��ای پایین تر این 
نوع محصوالت قرار گرفتندمش��مول ارز نیمایی و 
... ش��دند و به این ترتیب متولیان با تدوین ۳ نرخ  

بازار تالش کردند تا بازار ارز را مدیریت کنند.

اقدام جهادی
فراز و فرودهای جدال میان دالالن بازار ارز و بازار 
هفته ها و ماه ها ادامه داش��ت ت��ا اینکه یک عزم 
جهادی و برنامه ریزی منسجم و البته دستورالعمل 

ه��ای ابالغی کار را به جایی رس��انده که نرخ دالر 
این روزها در مرز ۱۱هزار و ۸۰۰ و ۱۲ هزار تومان  
نوسان می کند و می توان مدعی بود که این بازار 

به اندکی ثبات مدنظر متولیان رسیده است .
اما مساله نوس��انات و فراز و فرودهای قیمتی تنها 
مربوط به دالر نشده وبازارهای اقتصادی ایران هر 
روز ای��ن التهابات را به ش��کلی خ��اص تجربه می 
کنن��د به طوری که یک روز دامن گوش��ت را می 
گیرد و روز دیگر دامن مرغ و برنج و لبنیات و ... .
بازار گوش��ت قرمز بیش از یکسال است که دچار 
این قبیل نوسانات شده  و همچنان با این التهابات 

قیمتی دست و پنجه نرم می کنند.
 داس��تان این گرانی از آنجا شروع شد که به گفته 
کارشناس��ان  کمبود عرضه وتقاضا کار را به جایی 
رس��اند که قیمت گوش��ت از رقم های  ۴۰تا ۵۰ 
ه��زار تومان به یکباره به ن��رخ ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومانی رس��ید و همین گران��ی ها  کار را به جایی 
رس��اند که برخی از مردم به ویزه اقشار ُآیب پذیر 
مجبور به حذف این محصول از س��بد معیش��تی 
خود ش��دند و ع��ده دیگری که ت��وان خرید هنوز 
برای آنها باقی مانده بود،رهسپار صف های عریض 
و طویلی ش��دند که در فروش��گاه های زنجیره ای 
برای دس��تیابی به یک تا دوکیلوگرم گوش��ت یخ 

زده شکل می گرفت. 
التهابات و رش��د قیمتی گوش��ت قرم��ز  کار را به 
جایی رس��اند که متولیان به این باور رس��یدند که 
باید وارد بازار ش��وند و با تقویت نظارت های خود 
اندک��ی از التهابات این ب��ازار بکاهند . در نهایت با 
ورود دولت و نظارت های پی در پی و البته واردات 
پی در پی متولیان توانستند اندکی از این التهابات 
بکاهن��د ام��ا همه داس��تان به اینجا ختم نش��د و 
روند روبه رش��د قیمت گوشت قرمز تا ماهها ادامه 
داشت و دس��ت آخر کار به جایی رسید که اقشار 

آس��یب پذیر این محصوالت را از سبد خرید خود 
حذف کردند و آن دس��ته که همچنان اندکی توان 
خرید داش��تند ،با جایگزین ک��ردن مرغ به تداوم 
حی��ات خود ادامه دادند اما پای��ان این جایگزینی 
ها آن ط��ور که پیش بینی می ش��د ؛خوش نبود 
به طوریکه حضور دالالن ودس��ت های پشت پرده  
و البته تقاضا های منتقل ش��ده از س��وی اقش��ار 
متوس��ط روبه پایین جامعه ک��ه دیگر توان خرید 

نداشتند با رشد یکباره قیمت مرغ روبرو شدند.
ای��ن ف��راز و فرودهای در ماهه��ای اخیر به کرات 
تکرار ش��ده  و هر بار که ش��رایط به لحظه بحرانی 
خود می رس��د متولیان دس��ت به کار ش��ده و با 
عملیاتی ضربتی تالش می کنند تا از رشد قیمتی 
۱۰۰ درصدی ایجاد ش��ده اندکی بکاهند و  قیمت 
ها را تاح��دودی کاهش دهند غاف��ل از آنکه این 
اقدامات مقطعی و زود گذر است و هر گاه متولیان 
دست از کنترل شدید این بازار بر می دارند ،مجدد 
ش��اهد رشد قیمت ها و نوس��انات بیش از حد آن 

هستیم.

گرانی دوباره 
 طی روزهای اخیر و همزمان با نزدیکی ماه محرم 
بار دیگر این اتفاقات درمورد گوش��ت قرمز و مرغ 
در حال تکرار ش��دن اس��ت و  با وجود وعده های 
مس��ئوالن برای کاه��ش قیمت گوش��ت قرمز اما 
قیمت گوشت گوسفندی نه تنها ارزان نشده بلکه 
گرانتر هم ش��ده است؛ به طوری که هرکیلوگرم از 
ای��ن محصول ۱۰۲ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان 
به فروش می رس��د در حالی ک��ه این محصول تا 
۸۵ هزار تومان نیز طی ماه های گذش��ته کاهش 

یافته بود.
براس��اس آمار و اخبار موجود در حال حاضرقیمت 
هر کیلوگرم گوش��ت قرمز سردست گوسفندی در 

میادی��ن میوه و تره بار ۱۰۲ هزار تومان، گوش��ت 
گوساله سردس��ت)لخم( ۸۲ هزار تومان و گوشت 
گوساله ران)لخم( ۸۵ هزار تومان مبادله می شود 
وگوشت ران در بازار آزاد نیز ۱۱۶ هزار تومان است 
ه��ر چند که ای��ن محصول در برخی از فروش��گاه 
ه��ا  تا ۱۳۰ هزار تومان توم��ان نیز به فروش می 
رسد. همچنین قیمت هرکیلوکرم گوشت مرغ در 
میادین میوه و تره بار ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در 
س��طح ش��هر نیز از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۵ 

هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد. 

نظارت فراموش شده  
نگاهی گذرا به تمام اتفاق��ات رخ داده دراین بازار 
به خوبی نش��ان می دهد که  دولت نه تنها اقدامی 
ب��رای بهبود ش��رایط اقتصادی و کالهای اساس��ی 
مردم نکرده بلکه نتوانس��ته اقدام مش��خصی برای 

جب��ران کاهش قدرت خرید مردم انجام دهد و بی 
ش��ک تداوم این روند   نه برای کش��ور و نه برای 

مردم جامعه مطلوب نخواهد بود.  
به ب��اور کارشناس��ان نبود یک برنامه منس��جم و 
مطل��وب که قابلیت اجرا داش��ته باش��د  ودر کنار 
آن نبود نظارت قوی و درس��ت و در نهایت اجرایی 
نش��دن درس��ت قوانین تدوین شده از عمده ترین 
مس��ایلی هستند که به مشکالت کنونی دامن زده  
و کار را به جایی رساندند که نه تنها معیشت مردم 
بهب��ود نیافته بلکه روز به روز  قدرت خرید آنها را 
کاهش می دهد و بی ش��ک اگر فکر چاره ای برای 
این مس��ایل نشود و دس��ت از این اقدامات ضرب 
االجلی برداشته نش��ود ؛آینده بازارهای اقتصادی 
کش��ور مطلوب پیش بینی نمی شود و عن القریب 
بای��د منتظر بح��ران های جدی ت��ری در اقتصاد 

کشور و البته معیشت مردم باشیم. 

از  قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت  برای ب����ازار روز دول��ت  تکلی��ف جدید 
واردکنندگان کاالهای اساس��ی خب��ر داد و گفت: 
۵۰ درص��د ب��ار وارداتی و کش��تی های ش��رکت 
پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران باید در 

چابهار تخلیه شوند.
حسین مدرس خیابانی گفت: امروز ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و نیز س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، بر روی توس��عه بندر چابه��ار متفق القول 
هس��تند؛ به این معنا که با توجه به زیرساختهای 
قاب��ل توجهی که در این بندر به کار گرفته ش��ده 
اس��ت، توس��عه آن از جمله اقدامات ضروری برای 
کش��ور اس��ت؛ به خصوص اینکه از منظر عملیات 
تج��اری و تخلی��ه و بارگیری کاالهای اساس��ی و 
سایر کاالهای مورد نیاز کشور، باید همچون بنادر 
جنوبی کش��ور، توس��عه را در س��ایر نقاط بندری 

شاهد بود.
قائم مق��ام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت افزود: بر 
این اس��اس، به دو ش��رکت مباشر دولت در تامین 

کاالهای اساس��ی یعنی ش��رکت بازرگانی دولتی 
ایران و پش��تیبانی امور دام ابالغ ش��ده تا حداقل 
۵۰ درص��د از محموله ه��ا و کش��تی های آنها، در 
بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند؛ ضمن اینکه 
همزمان با این دو شرکت دولتی، به سایر مباشران 
تامی��ن کاالهای مورد نیاز کش��ور و تش��کل های 
مرتبط با آنها ک��ه تامین کننده نیاز خوراک دام و 
طیور و نهاده های دامی مورد نیاز کش��ور هس��تند 
نیز ابالغ ش��ده ت��ا از ظرفیت های این بندر به نحو 

شایسته ای بهره گیرند.
برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور 
مقرون به صرفه ش��ود و کامیون ها عالوه بر مسیر 
برگش��ت، در مس��یر رفت به چابهار نیز دارای بار 
باش��ند مقرر شده بخشی از محموله های صادراتی 
م��واد معدنی به چابهار حم��ل و از بندر چابهار به 

مقاصد صادراتی ارسال شود

وی تصری��ح کرد: ب��ر این اس��اس وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��رای اینکه حمل ب��ار از بندر 
چابه��ار به داخل کش��ور مقرون به صرفه ش��ود و 
کامیون ها عالوه بر مس��یر برگشت، در مسیر رفت 
به چابهار نیز دارای بار باشند، هماهنگی های الزم 
را با س��ازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران 
به عمل آورده تا بخش��ی از محموله های صادراتی 
م��واد معدنی به چابهار حم��ل و از بندر چابهار به 

مقاصد صادراتی ارسال شود.
م��درس خیابانی گف��ت: در عین حال، بس��یاری 
از قطع��ات خ��ودرو مرب��وط به ش��رکتهای بزرگ 
خودروسازی داخلی که واحدهای تولیدی مرتبط 
با آن در اس��تان خراس��ان جنوبی اس��ت، از بندر 

چابهار حمل خواهند شد .
وی اظهار داش��ت: ب��ا توجه به انباره��ای موجود 
در بن��در چابه��ار، هماهنگی ه��ای الزم با گمرک 

جمه��وری اس��المی ای��ران صورت گرفت��ه تا این 
انبارها زیر کلید گمرک قرار گیرند و تجار کش��ور 
بتوانند با خیال آس��وده تری از این انبارها استفاده 
ک��رده و از مزیت ه��ای تخلیه و بارگی��ری در این 
بندر بهره مند شوند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه 
کاالهای اساس��ی در مسیر سبز گمرک قرار دارد؛ 
گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز همکاری خوبی 
را از باب��ت تخلی��ه و ترخیص کاالهای اساس��ی با 

حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
ب��ه گفته قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، 
مقام معظم رهبری و س��ایر مقامات ارشد نظام بر 
این باورند که س��واحل مکران باید توس��عه یابد و 
بر این اس��اس، با توجه به دسترس��ی بندر چابهار 
به آبه��ای اقیانوس هند و نی��ز ظرفیت های ایجاد 
ش��ده در این بندر، ستاد توس��عه چابهار تشکیل 
شده و به زودی مقام مسئولی برای انجام اقدامات 
هماهنگی دستگاههای دولتی در توسعه این بندر 
انتخاب خواهد ش��د؛ چراکه موقعیت بندر چابهار 
به لحاظ توسعه مراودات تجاری ایران بسیار حائز 

اهمیت است و می تواند اثرگذاری مناسبی در رشد 
فعالیت های تجاری ایران داشته باشد.

بن��در چابه��ار ای��ن پتانس��یل را دارد ک��ه بخش 
عم��ده ای از مبادالت تجاری در بنادر کش��ور را به 
عهده گیرد.س��تاد توسعه چابهار تشکیل شده و به 
زودی مقام مسئولی برای انجام اقدامات هماهنگی 
دس��تگاههای دولتی در توس��عه این بندر انتخاب 

خواهد شد
وی تصری��ح ک��رد: بن��در چابهار این پتانس��یل را 
دارد ک��ه بخش عم��ده ای از مب��ادالت تجاری در 
بنادر کش��ور را به عهده گی��رد؛ به خصوص اینکه 
امروزه بن��ادر بخش عمده زیرس��اختهای تجاری 
کش��ور به شمار می روند و نیاز دارند که به صورت 
مرتب، ش��رایط خود را به لحاظ توس��عه و فراهم 
سازی زیرس��اختها بهبود بخشند؛ به این معنا که 
به موازات توس��عه ای ک��ه در بخش های تولیدی و 
صنعتی کش��ور رخ می دهد، بنادر کش��ور هم باید 
در بخش ه��ای صادراتی و تامین قطعات نیز نقش 

آفرینی بیشتری داشته باشند. مهر 

قائم مقام وزیر صمت خبر داد
تکلیف جدید دولت برای واردكنندگان كاالهای اساسی


