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 عدم استقبال بخش خصوصی
 از تعرفه ارز های دیجیتال

دبیر س��ندیکای صنع��ت برق گفت: تعرفه ۷ س��نت 
معادل ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلووات رضایت بخش 
خصوصی را برای سرمایه گذاری در استخراج ارز های 

دیجیتال جلب نکرده است.
س��پهر برزی مهر با اش��اره به اس��تخراج ارز دیجیتال 
در کشور اظهار کرد:اس��تفاده از دستگاه های ماینر به 
منظور اس��تخراج ارز دیجیتال در کشور مانند تیغ دو 
لبه است که از یک سو می تواند فرصت مناسبی برای 
احیای صنعت در رکورد رفته برق باش��د و از س��وی 
دیگ��ر در صورت ع��دم مدیریت می تواند مش��کالت 

فراوانی را برای شبکه توزیع برق به بار آورد.
دبیر سندیکای صنعت برق تصریح کرد: باتوجه به عبور 
از پی��ک مصرف د رتابس��تان می توان با قیمت گذاری 
منطقی و ایجاد صرفه اقتصادی برای فعاالن این حوزه 

نسبت به جذب سرمایه در این حوزه اقدام کنیم.
وی با اش��اره به مصوبه وزارت صمت بیان کرد: وزارت 
صمت آیین نامه استخراج ارز های دیجیتال در کشور 
را تهی��ه کرده اس��ت و تعرفه برق ب��رای این بخش را 

معادل نرخ صادراتی در نظر گرفته است.
برزی مهر ادامه داد:تعرفه ۷ سنت معادل ۹۰۰ تومان 
به ازای هر کیل��ووات رضایت بخش خصوصی را برای 
س��رمایه گذاری در اس��تخراج ارز های دیجیتال جلب 
نکرده اس��ت و بس��یاری از فعاالن این ح��وزه بر این 
باورن��د که با وجود نرخ ه��ای درنظ گرفته، فعالیت در 

این حوزه توجیه اقتصادی ندارد.
دبیر س��ندیکای صنع��ت برق گفت:پیش��نهاد بخش 
خصوصی برای تعرفه استخراج ارز های دیجتال حدود 
۵۰۰ تومان معادل ۴ سنت به ازای هر کیلووات است 
ک��ه می تواند به افزایش س��رمایه گذاری در این حوزه 

منجر شود.  میزان

کاهش بدهی خارجی ایران  
بدهی ه��ای خارجی ای��ران در پایان خردادماه س��ال 
جاری نس��بت به نخستین سال ماه پنج درصد کاهش 

داشته است.
بر اس��اس آمار بانک مرکزی ای��ران، حجم بدهی های 
خارجی کشور در خردادماه سال جاری هشت میلیارد 
و ۶۷۸ میلیون دالر رسید که از مجموع این رقم، یک 
میلی��ارد و ۷۰۸ میلیون دالر آن مربوط به بدهی های 

کوتاه مدت است.
ب��ه این ترتی��ب بدهی های خارجی بلندمدت کش��ور 
در پایان خردادماه س��ال جاری شش میلیارد و ۹۶۹ 

میلیون دالر برآورد شده است.
همچنی��ن بدهی ه��ای خارجی ایران بر اس��اس یورو، 
هف��ت میلی��ارد و ۷۰۰ میلی��ون یورو اس��ت که یک 
میلیارد و ۵۱۶ میلیون یورو از آن کوتاه مدت و ش��ش 

میلیارد و ۱۸۴ میلیون یوروی آن بلند مدت است.
ای��ن در حالی اس��ت که میزان بده��ی خارجی ایران 
در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری بر اساس برآوردهای 
بانک مرکزی هشت میلیارد و ۸۱۶ میلیون دالر بوده 
اس��ت.میزان بدهی های کوتاه م��دت خارجی ایران در 
اردیبهش��ت ماه نیز یک میلیارد و ۷۳۵ میلیون دالر و 
بدهی ه��ای بلندمدت هفت میلیارد و ۸۲ میلیون دالر 

بوده است.
به ای��ن ترتیب می ت��وان گفت که حج��م بدهی های 
خارج��ی ایران در خردادماه س��ال جاری ۱.۵۷ درصد 
نس��بت به اردیبهش��ت ماه کاهش یافته اس��ت.میزان 
بدهی خارج��ی ایران در فروردین ماه س��ال جاری ۹ 
میلی��ارد و ۱۲۴ میلیون دالر معادل هش��ت میلیارد و 
۱۱۴ میلیون یورو بوده که به این ترتیب بدهی خارجی 
ایران در پایان خردادماه نسبت به ماه نخست سال نیز 

حدود پنج درصد کاهش یافته است.  ایسنا 

سقوط ۱۳ پله ای آزادی اقتصادی ایران  
موسس��ه تحقیقات��ی فریزر از اف��ت ۱۳ پله ای آزادی 
اقتص��ادی ایران خبر داد و اعالم ک��رد در میان ۱۶۲ 
کش��ور جهان، ای��ران در رتبه ۱۴۳ از ای��ن نظر قرار 

گرفته است.
موسس��ه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود 
با بررسی ۱۶۲ کشور جهان از کاهش آزادی اقتصادی 

در ایران طی سال ۲۰۱۷ خبر داده است.
بر اس��اس این گزارش که برپایه آمار مربوط به س��ال 
۲۰۱۷)۱۳۹۶(، تهیه ش��ده اس��ت ایران از نظر آزادی 
اقتص��ادی نمره ۵.۷۲ را بدس��ت آورده اس��ت. نمره 
آزادی اقتص��ادی ایران در س��ال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶.۰۳ 

اعالم شده بود.
شاخص آزادی اقتصادی بر پایه ۵ محور حجم و اندازه 
دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، 
آزادی تجارت بین المللی، و قوانین اعتبارات، بازار کار 
و تجارت تعریف ش��ده است. نمره صفر تا ۱۰ برای هر 
کش��ور در این ش��اخص در نظر گرفته شده است که 
هر چه بیشتر باش��د داللت بر آزادی اقتصادی بیشتر 
آن کش��ور دارد.بر اس��اس این گزارش در رتبه بندی 
جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی افت قابل 
توجه داش��ته اس��ت. ایران از نظر آزادی اقتصادی در 
سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۰ را بدست آورده بود اما در سال 
۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله ای به رتبه ۱۴۳ سقوط کرده 

است. تسنیم

اخبار

عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی خام  
 مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزیر صمت گفت: از اول مهرماه امس��ال، 

صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی می شود.
جعفر س��رقینی با اعالم این خبراظهار داش��ت: این دس��تور با تصویب کارگروه 
موضوع بند یک دس��تورالعمل مدیریت صادرات و در راس��تای حمایت از تولید 

داخل صادر شده اس��ت. وی تصریح کرد: صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن 
نیز مشمول عوارض ۲۵ درصدی خواهد بودو این تصمیم به منظور جلوگیری از خام 

فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی می شود.
تا پیش از این وزیرصنعت به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن دستورالعملی را ابالغ 
کرد که براس��اس آن صادرات محصوالت سنگ آهن صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده 
سنگ آهن مطابق با روال جاری برای محصوالت فوالدی پس از تایید دفتر صنایع معدنی 

در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با سازوکارهای دقیق 
معاون س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت: مالیات بر عایدی س��رمایه یک نظام 
مالیاتی جدید اس��ت که باید با ساز و کارهای دقیق اجرا شود و به همین جهت 

این طرح تا کنون به طول انجامیده است.
احم��د زمانی با بیان اینکه موضوع مالیات بر عایدی س��رمایه بیش از هفت ماه 

پیش در س��ازمان امور مالیاتی مطرح ش��د، گفت: یک پیش نویس اولیه در این 
خصوص آماده ش��ده و همزمان طرحی را نیز مجلس آماده کرده و جلس��اتی هم در 

این زمینه برگزار شده است. وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است این نوع مالیات 
بای��د ب��ا جمیع جهات از جمله مالحظات اجرایی به عنوان الیحه آماده کند و یک پیش 
نویس اولیه به وزارت اقتصادارائه شده و با توجه به فوریت این کار، یک پیشنویسی هم 
در خصوص رفتارهای س��وداگرانه در بازارها آماده و تقدیم دولت شده است که موضوع 

مقابله کوتاه مدت و سریع با آن صورت بگیرد.  تسنیم 

 ۶ عامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۹۸ 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عالئم و نش��انه ها در س��ال ۹۸ مثبت است و 
امیدواریم این روند به گونه ای مدیریت ش��ود که در رش��د اقتصادی به خصوص 

رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم.
فرهاد دژپس��ند گفت: سال گذش��ته رش��د اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل 

قبول نبود. نهادهای تخصصی و بین المللی برای سال جاری نیز برآوردهایی انجام 
داده اند که بر اساس آن ممکن است رشد اقتصادی مورد انتظار ما تحقق پیدا نکند.

وی اف��زود: ب��ا این وج��ود می دانیم که این نهادها بر اس��اس اطالعات گذش��ته برآورد 
می کنند؛ یعنی آخرین اطالعات آن ها مربوط به پایان سال ۹۷ است و بر اساس آن رشد 
اقتصادی سال جاری را برآورد کرده اند، بنابراین باید تغییرات اتفاق افتاده در این مدت 
را نیز در نظر گرفت؛ به عنوان مثال تا پایان سال گذشته، چند سال متوالی خشکسالی 

داشتیم و برآوردها بر همان منوال انجام می شود.  مهر 

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به بهبود 
عملکرد تولیدی، گفت: در ۵ ماه سال جاری موفق به فروش 
۸ هزار ۴۶۰ میلیارد تومانی شدیم که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است.
 اردش��یر سعدمحمدی اظهار داشت: شرکت مس با افزایش 
۲۶ درصدی نس��بت به برنام��ه، موفق به تولید ۱۱۰ هزار و 

۳۹۰ تن کاتد تا پایان مردادماه امسال شد.
وی با بیان این که در مجموع عملکرد تولیدی ش��رکت مس 
تا پایان مردادماه نش��ان دهنده روند روبه جلو و موفقیت آمیز 
در تحقق برنامه تولید است، ادامه داد: تولید آند شرکت مس 
در این بازه زمانی به ۱۴۰ هزار تن رسید که نسبت به برنامه 

۱۱۰ هزار تنی نشان دهنده افزایش ۲۷ درصدی است.
س��عدمحمدی افزود: همچنین تولی��د مس محتوی معدنی 
ش��رکت مس هم در این بازه زمانی ب��ا افزایش ۴ درصدی 

نسبت به برنامه به بیش از ۱۲۴ هزار تن رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ۵ ماهه 
امسال در مجموع ۷۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تن سنگ معدن 

استخراج شده است که نسبت به برنامه ۷۶ میلیون و ۲۱۳ 
هزار تنی امسال ۴ درصد افزایش داشته است.

س��عدمحمدی ادامه داد: همچنین شرکت مس در ۵ ماهه 
۱۳۹۸، ۵۶ میلیون و ۷۱۲ هزار تن سنگ سولفور برداشت 
کرده اس��ت که ۴ درصد از برنامه در نظر گرفته ش��ده برای 
برداشت سنگ سولفور )۵۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تن( جلوتر 

است.
وی با اش��اره به افزایش ۴ درصدی تولید کنس��انتره، گفت: 
تولید کنسانتره مس نیز در این مدت، افزایش خوبی داشته 
اس��ت؛ به طوری که در این مدت، ش��رکت م��س با افزایش 
تولی��د ۵ هزار تنی نس��بت به برنامه، موف��ق به تولید ۱۱۹ 

هزار ۶۷۹ تن کنسانتره شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به فروش 
یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی ش��رکت مس در مرداد ماه، 
گف��ت: با این میزان فروش در مرداد ماه، موفق به فروش ۸ 
هزار ۴۶۰ میلیارد تومانی ش��دیم که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. مهر

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس اعالم کرد؛
تولید ۱۱۹ هزار تن کنسانتره

  رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
روزانه هفت میلیون لیتر س��وخت از کش��ور به همسایگان 
غربی و ش��رقی قاچاق می ش��ود و در این بین احیای کارت 

سوخت می تواند تا حدی این موضوع را کنترل کند.
حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت 
نحوه مصرف بنزین و گازوییل را مشخص می کند،  گفت:  با 
این ح��ال مهمترین عامل و ابزار کنت��رل مصرف و کاهش 

قاچاق،  مساله قیمت و واقعی شدن آن است.
وی اضافه کرد:  برای جلوگیری از قاچاق، نباید فاصله قیمت 
در داخل و خارج مرزها زیاد باش��د و واقعی ش��دن قیمت ها 
همانگون��ه که در بازار ارز موثر ب��ود و باعث کاهش قاچاق 

واردات شد،  در مورد سوخت نیز می تواند کارآمد باشد.
صالحی افزود: درباره واقعی ش��دن قیمت حامل های انرژی 
نیازمند حرکت های اصولی و هدفمند هس��تیم تا به سمت 
کاهش قاچاق و بهینه ش��دن مصرف انرژی در داخل کشور 

کمک کند.
وی با اش��اره به مص��رف روزانه ۱۰۰ میلی��ون لیتر بنزین 

در کش��ور تاکید کرد:  با توجه به جمعیت و س��رانه خودرو 
در کش��ور، میزان مصرف بنزین باید ب��ه ۶۰ تا ۶۵ میلیون 
برس��د. این عضو اتاق بازرگان��ی ایران با بیان اینکه نیمی از 
خانوارها در کشور خودرو ش��خصی ندارند ، گفت:  با فروش 
ارزان بنزین، نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه حامل های 
انرژی محروم می کنیم زیرا این یارانه تنها به ماش��ین دارها 
می رس��د که به معن��ای بی عدالتی و از دس��ت رفتن منابع 

کشور است.
به گفته صالحی،  س��االنه ۴۵ میلیارد دالر منابع کش��ور در 
قال��ب یارانه نفت ، گاز و برق پرداخت می ش��ود که نش��ان 
می دهد ایران رتبه اول را در این زمینه در جهان داراس��ت.

وی تاکید کرد:  بنابراین روی هزینه کرد منابع  خود  کنترل 
نداریم و شاهد از بین رفتن آنها هستیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه 
دو نرخی شدن هر کاالیی فسادآفرین است،  گفت:  به جای 
س��همیه بندی و دو نرخی شدن بنزین باید با شیب منطقی 

به دنبال واقعی کردن قیمت ها باشیم.  ایرنا 

روزانه صورت می گیرد؛
قاچاق ۷ میلیون لیترسوخت به همسایگان شرقی و غربی

در حال��ی مس��ئوالن تاکی��د دارند می��زان فرار 
مالیات��ی در کش��ور حداکثر ۴۰ ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت که صرفا میزان کل ف��رار مالیاتی 
گروه مشاغل در کش��ور حدود ۷۰ هزار میلیارد 

تومان تخمین زده می شود.
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی 
از نقاط ضعف اساس��ی اقتصاد کشور است. زیرا 
در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با 
کس��ری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام 
اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. پس از 
اعمال فاز دوم تحریم های نفتی در اردیبهش��ت 
امسال و لغو تمامی معافیت های خریداران نفت 
ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیت های 
جدی مواجه ش��ده است و از مقدار ۲.۵ میلیون 
بشکه در اردیبهشت ماه سال گذشته به زیر ۳۰۰ 

هزار بشکه در روز رسیده است.
افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحوالت 
ب��ازار جهانی نف��ت نش��ان میدهد ک��ه تقریبا 
نمی ت��وان روی ف��روش نف��ت و تامی��ن بودجه 
حس��اب باز کرد و باید ب��ه دنبال راهکار دیگری 
برای کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه 
دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی 
تامی��ن بودجه دولت جلوگی��ری از فرار مالیاتی 
و اصالح قوانی��ن مربوط به معافیت های مالیاتی 
اس��ت. در حال حاضر در بس��یاری از کشورهای 

دنیا، مالیات های درآمدی، مهمترین منبع دولت 
برای تامین بودجه اس��ت. اخذ مالیات عالوه بر 
تامین بودجه دولت، وابس��تگی به خام فروشی را 
کاه��ش داده و باعث رش��د اقتصادی و برقراری 

عدالت اجتماعی خواهد شد.
تاکن��ون درب��اره رق��م ف��رار مالیات��ی در ایران 
اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختالف 
نظر مس��ئولین در مقدار فرار مالیاتی ناش��ی از 
ش��فاف نبودن فعالیت های اقتصادی در کش��ور 
اس��ت. در واقع بر خالف کش��ورهای پیش��رفته 
دنیا در ایران س��ازوکار مش��خصی ب��رای رصد 
جری��ان پول و کاال وج��ود ن��دارد و همین امر 
باعث می ش��ود که نتوان مقدار واقعی مالیات را 
مش��خص کرده و از مودی��ان مالیاتی اخذ کرد. 
در ادامه با بررس��ی برخ��ی گزاره های اقتصادی 
س��عی می شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور 

تخمین زده شود.
به عقیده ی بس��یاری از مس��ئولین دولتی میزان 
فرار مالیاتی در کش��ور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد 
تومان است. در این راستا فرهاد دژپسند وزیر امور 

اقتص��ادی و دارایی گفت: »بی��ن ۲۵ تا ۴۰ هزار 
فرار مالیاتی داریم که مبلغ بس��یار بزرگی اس��ت. 
برای مس��دود کردن راه های فرار مالیاتی نیازمند 
بسیج عقالنی جمعی هستیم«. همچنین امیدعلی 
پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: 
»بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است 
و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های 
الکترونیکی و انتقال اطالعات اقتصادی همه افراد 
حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است«. 
هرچند ارقام اعالم شده توسط مسئولین نیز عدد 
بزرگ��ی به حس��اب می آید اما برخ��ی گزاره های 
اقتصادی حاکی از این اس��ت که رقم فرار مالیاتی 

در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.
به طور کلی مالیات های درآمدی به س��ه دسته 
مالیات از ش��رکت ها، مالیات از مشاغل و افراد و 
مالیات از حقوق و دس��تمزد تقسیم می شود. از 
مقدار ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض 
در قانون بودجه ۹۸، ح��دود ۱۵۳ هزار میلیارد 
توم��ان از طریق اخذ  مالی��ات و مابقی از طریق 

عوارض تامین می شود. از این ۱۵۳ هزار میلیارد 
تومان نی��ز ۱۲ هزار میلیارد توم��ان آن مربوط 
به مالیات گروه حقوق و دس��تمزدی ها و ۹ هزار 
میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مش��اغل و 

مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت ها است.
مقایس��ه اعداد و ارقام ذکر ش��ده نشان میدهد؛ 
گ��روه مش��اغل ک��ه ش��امل پزش��کان، وکال، 
طالفروشان، آهن فروش��ان، رستوران ها، هتل ها 
و.... می ش��ود و درآمد بس��یار باالی��ی نیز دارند 
مالی��ات کمی پرداخ��ت می کنند. ب��ه طوریکه 
مجم��وع مالیات پرداختی آنه��ا حتی از مالیات 
کارمن��دان دول��ت ک��ه ذی��ل دس��ته حقوق و 

دستمزدی ها قرار میگیرند نیز کمتر است.
طبق گزارش مرکز آمار، س��هم گروه مشاغل از 
کل تولی��د ناخال��ص )مجموع گ��ردش مالی در 
اقتصاد ایران( حدود ۳۶ درصد اس��ت. در نتیجه 
س��هم مالیاتی این گروه نی��ز از کل مالیات باید 
حدود ۳۶ درصد باش��د. اما طب��ق قانون بودجه 
۹۸ تنه��ا ۶ درصد از کل مالیات )۹هزار میلیارد 
تومان( از گروه مش��اغل اخذ می شود. در نتیجه 
اگر با یک جدول تناسب مقدار ۶ درصد را به ۳۶  
درصد رس��انده ش��ود مقدار واقعی فرار مالیاتی 
گروه مشاغل مشخص می شود. این مقدار حدود 

۷۰ هزار میلیارد تومان است.
در نتیجه تنها رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل ۷۰ 

هزار میلیارد تومان اس��ت. در صورتی که شواهد 
میدانی نشان میدهد در گروه شرکت ها نیز فرار 
مالیات��ی زیادی وج��ود ندارد اما ب��ه دلیل نبود 
شفافیت پولی این رقم قابل محاسبه نیست. رقم 
۷۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل 
نیز در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از 
کل تولید ناخالص ملی ۳۶ درصد باشد نه بیشتر. 
زیرا بس��یاری از گردش مالی در حوزه مش��اغل 
نیز ش��فاف نبوده و به اصطالح اقتصاد زیرزمینی 
اس��ت و در تولید ناخالص محاسبه نمی شود. در 
نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ۷۰ هزار 
میلیارد تومان نیز بیش��تر بوده و عدد ذکر شده 
حداقلی تری��ن میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از 

گروه های ذکر شده است.
در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که 
هست رقم بسیار بزرگی است که میتواند بخش 
بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان 
معتقدند نخس��تین گام ب��رای جلوگیری از فرار 
مالیات��ی در کش��ور، راه ان��دازی س��امانه جامع 
اطالع��ات بوده ت��ا بتوان جریان پ��ول و کاال در 
کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده ۱۶۹ 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم س��ازمان امور 
مالیاتی موظف اس��ت این س��امانه را راه اندازی 
کن��د. امری ک��ه تاکنون ب��ه دلی��ل غفلت این 

سازمان به سرانجام نرسیده  است.  فارس

سیاست روز تبعات بحران گرانی سبوس را بررسی می کند؛

سایه گرانی چند باره  برسر شیر وگوشت 
گزارش

س��الها قبل  درس��ت زمانی که نرخ تورم به ارق��ام باالی ۵۰  
و ۶۰ درصد نرس��یده بود؛ کلیه محصوالت معیش��تی مردم به 
ویژه کاالهای اساس��ی مانند گوشت و لبنیات به شکل ساالنه 
با افزایش قیمت روبرو می ش��دند به این ترتیب که هر ساله با 
افزایش قیمت بنزین در ابتدای سال فعاالن و  تولید کنندگان 
متناس��ب با نرخ تورم ناش��ی از افزایش قیمت بنزین اقدام به 

افزایش قیمت می کردند. 
این مس��اله اما  در ماههای اخیر ش��کل متفاوت تری به خود 
گرفت��ه به این ترتیب که در طول یکس��ال  محصوالتی مانند 
گوش��ت و شیر رشد قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده اند  و 
درحال حاض هم به واس��طه افزایش قیمت سبوس ،فعاالن و 
دس��ت اندرکاران این بازارها از افزایش قیمت سبوس خبر می 
دهند و همین مس��اله بی شک رشد قیمتی دوباره ای را برای 

کاالهای اساسی مانند گوشت و لبنیات متصور هستند. 

گرانی همیشگی
 براساس آمار و ارقام منتشر شده ، قیمت گوشت قرمز اعم از 
گوسفند و گاو سال  گذشته نسبت به اسفند سال ۹۶ حداقل 
۱۲۰ درصد رشد داشته اس��ت.به این ترتیب که درفصل بهار 
نوس��ان قیمت گوشت از نرخ ۸۶ هزار ۷۳۰ تومان تا  ۸۷ هزار 
و ۷۲۰ تومان رس��ید. این نوسان هزار تومانی در حالی طی ۳ 
ماه گذش��ته به ثبت رسید که بررسی روند رشد قیمت گوشت 
قرمز در بازارها طی س��ال های گذشته نشان از افزایش قیمت 

بیش از ۱۰۰ درصدی دارد.
در همی��ن راس��تا و همزمان با آغاز ماه مح��رم رئیس اتحادیه 
گوش��ت گوس��فندی با اعالم مجدد نرخ ها اعالم کرد؛ هر کیلو 
شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۶ تا ۹۷ هزار تومان به مغازه 

دار و ۱۰۵ تا ۱۰۶ هزار تومان به مشتری عرضه می شود. 
 افزایش قیمت گوش��ت به باالی ۱۰۰ هزار تومان در ه رکیلو 
منجر به آن ش��ده تا تعداد قابل توجهی از خانوارها نس��بت به 
حذف این کاال از سبد خانوار خود اقدام کنند. براساس آمارهای 
وزارت جهاد کش��اورزی  مصرف روزانه پروتئین حیوانی برای 
هر ایرانی با احتس��اب محصوالت ش��یالتی و گوشت وارداتی، 

۳۶ گرم و بدون در نظر گرفتن محصوالت شیالتی، ۲۹.۵ گرم 
اس��ت. این در حالی است که سرانه مصرف گوشت قرمز برای 
هر ایرانی طی یکس��ال بین ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم است اما رشد 
بی رویه قیمت این محصوالت به خصوص طی س��ال گذشته 
و همزمان با افزایش قیمت تمام کاالهای اساس��ی کمتر از ۱۲ 

کیلوگرم گوشت مصرف کرده اند.  
همراس��تا با این محصول اما قیم��ت محصوالت لبنی از جمله 
ش��یر نیز از این رش��د قیمت بی نصیب نمانده و طی یکسال 
اخیر بیش از ۳ بار به ش��کل رس��می و غیر رس��می با رش��د 
قاب��ل توجه مواجه ش��ده اند.۲۲ خردادماه س��الجاری بود که 
برای س��ومین بار در طول یکسال  سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان با افزایش قیمت هر کیلوگرم ش��یر موافقت و قیمت 
آن را ۲۳۹۰ توم��ان اع��الم ک��رد و به این ترتی��ب قیمت هر 
کیلوگرم شیر در طول یکسال با رشد  ۵۲ درصد مواجه شد و 

همین مساله در کنار سایر مشکالت تورمی منجر به آن شد تا 
بسیاری از مردم نسبت به حذف این محصول از سبد معیشتی 
خود اقدام کنند.     براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت همراستا 
با افزایش قیمت ش��یر و لبنیات، میزان مصرف س��رانه شیر و 
فرآورده ه��ای لبنی که تا پیش از این  ۱۹۰ گرم در روز عنوان 
شده بود به شدت کاهش یافت به طوریکه در حال حاضر ۹۰ 
درصد از مردم ایران کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت می کنند 
به طوریکه هم اکنون ۴۰ درصد زنان بالغ و ۳۵ درصد مردان 
بالغ کاهش تراکم استخوان دارند و حداقل دو میلیون و ۲۰۰ 

هزار نفر از مردم کشور دچار پوکی استخوان هستند.

گرانی سبوس چالشی دوباره 
طی هفته های اخیر گفته های ضد و نقیضی در خصوص افزایش 
قیمت س��بوس ب��رای فروش به دامداران مطرح ش��ده  که خود 

این مس��اله به یک چالش اساس��ی میان دامداران، وزارت جهاد 
کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تبدیل شده است.

داستان از آنجا نشات می گیرد که سازمان حمایت معتقد است 
که افزایش قیمتی  صورت نگرفته و اگر وزارت جهاد کشاورزی 
اصرار بر کاهش قیمت س��بوس دارد، بایس��تی بهای شیرخام 
ه��م کاهش یابد، ام��ا در طرف مقابل، دام��داران معتقدند که 
محاسبات نرخ شیرخام در خردادماه امسال، بر مبنای سبوس 
۸۴۰ تومان و نرخ نهایی ۱۱۰۰ تومان درب دامداری ها اس��ت 
و اگر نرخ جدید س��تاد تنظیم ب��ازار یعنی ۱۲۵۰ تومان ابالغ 
شود، بهای تمام شده سبوس درب دامداری، ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ 

تومان افزایش خواهد داشت. 
در کن��ار برخ��ی تحلیلگ��ران و فعاالن اقتص��ادی ؛وزیر جهاد 
کش��اورزی نیز در مورد افزایش قیمت س��بوس توس��ط ستاد 
تنظی��م ب��ازار، براین اعتقاد اس��ت که این اتف��اق به مصلحت 
نیس��ت که در ط��ول هفت ماه  قیمت س��بوس دوبار افزایش 
قیمت داش��ته  و ۱۲۰ درصد رش��د کند.  به گفته حجتی در 
حال حاض��ر بیش از ۸۰ درصد گندم توس��ط دولت با قیمت 
۶۶۰ تومان ب��ه کارخانجات تولید آرد تحویل داده می ش��ود، 
بنابراین نمی توان سبوس گندمی که با قیمت دولتی در اختیار 
تولیدکنن��دگان آرد قرار می گیرد را با قیمت یک هزار و ۲۰۰ 

تومان به دامداران تولید کننده گوشت و شیر بازگرداند.  

بحرانی در انتظار سالمت جامعه 
این تناقضات و چالش های قیمتی فراتر از این مساله که  کسب 
و کار فعاالن این عرصه را تحت الش��عاع قرار می دهد ؛معیشت 
و س��بد غذایی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را متاثر می کند 
به این ترتیب که همراستا با حذف ماهی و گوشت قرمز ،شیر و 
لبنیات را به عنوان آخرین محصول استراتژیکی در سبد غذایی 
مردم  حذف خواهد ش��د. حذف این قبی��ل محصوالت فراتر از 
اینکه سفره مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را کوچک کرده است 
؛سالمت افراد را تحت الشعاع قرار داده است و ادامه این روند جدا 
از تبعات منفی که برای بازارهای اقتصادی کشور دارد از بحرانی 

خبر می دهد که سالمت جامعه را هدف قرار داده است.

در مشاغل پردرآمد رخ داد؛

فرار مالیاتی ۷0 هزار میلیارد تومانی


