
این هفته ۳۰ درصد دیگر سهام 
عدالت قابل معامله میشود

 مدیر برنامه ریزی و توس��عه شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار کش��ور با اش��اره به آزادسازی 
س��هام عدالت از اردیبهش��ت گفت: این هفته ۳۰ 

درصد بعدی سبد سهام عدالت قابل معامله است.
  س��ید محمدجواد فرهانیان افزود: در دور گذشته 
به دلیل آماده نبودن زیرس��اختها م��ردم به بانکها 
و کارگزاریه��ا مراجعه میکردن��د و در این مرحله، 
مراجع��ه به بانکها وج��ود دارد اما بانکه��ا از درگاه 

کارگزاری خود اقدام به فروش میکنند.
وی گفت: فروش س��بد س��هام عدال��ت محدودیت 

زمانی ندارد.
فرهانیان افزود: کس��انی که روش مستقیم را برای 
دسترس��ی به سبد س��هام خود انتخاب کرده و به 
کارگزاریهای بازار س��رمایه معرفی شده اند ممکن 
است به حساب برخی از آنها پول سهام واریز نشده 
باشد زیرا همه سفارشها تکمیل نشد و ناهماهنگی 

بین بازار پول و سرمایه اتفاق افتاد.
وی ب��ا بی��ان اینکه اکن��ون ای��ن ناهماهنگی رفع 
شده است گفت: کس��انی که روش غیرمستقیم را 
انتخاب کرده و سهامشان را نفروخته اند اما اکنون 
به فروش آن نیاز دارند میتوانند در س��امانه تغییر 

وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.
فرهانیان افزود: هفته آینده بانکها زیرساختهایشان 
برای قبول س��هام عدالت به عنوان وثیقه کارتهای 

اعتباری آماده میشود. صدا و سیما 

 گمانه زنی برای کاهش نرخ تورم 
در ماه های آتی  

درحال��ی که بانک مرکزی ه��دف گذاری تورم ۲۲ 
درص��دی را برای س��ال ۱۳۹۹ اعالم کرده اس��ت، 
برخی کارشناس��ان اقتصادی با دیده تردید به این 

هدفگذاری مینگرند.
 اگرچه بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ نرخ تورم را 
۲۲ درصد هدف گذاری نموده است، لیکن به دالیل 
زیر تحقق تورم هدف گذاری ش��ده حداقل در باقی 
مانده عمر دولت آقای روحانی محتمل نخواهد بود. 
کارشناس��ان اقتصادی معتقدن��د، انتظارات تورمی 
نق��ش تاثیرگذاری بر تورم واقع��ی فعلی ایفا نموده 
است. سیاست های اقتصادی دولت  نزد کارگزاران 
اقتصادی به ش��دت بی اعتبار ش��ده است. از سوی 
دیگر در س��ال پایانی دولت اصالح انتظارات بسیار 

دشوار است.
 نرخ رش��د حجم نقدینگ��ی در پایان خ��رداد ماه 
۱۳۹۹ نس��بت ب��ه اس��فند ۱۳۹8 )5/7 درصد( و 
نس��بت به خرداد ۱۳۹8 )۲/۳4 درصد( نشان می 
دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از 4 ماه از 
س��ال ۱۳۹۹ در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار 

آشفتگی در تصمیم گیری هستند.
عباس عل��وی راد تاکید دارد، ب��ا توجه به اهمیت 
رش��د تولید در کاهش فش��ارهای تورم��ی، دولت 
برنامه مش��خصی برای ریکاوری حتی نس��بی رشد 
اقتصادی منفی س��ال های ۹7 و ۹8 به سمت روند 
بلند م��دت آن در اقتصاد ایران در س��طوح ملی و 
اس��تانی ندارد.    به عقیده برخی کارشناس��ان که 
نمونه مش��هود آن در نامه ۲5 کارشناس اقتصادی 
دیده شد، دولت با سیاست گذاری های مستقیم و 
غیر مس��تقیم در بازار سرمایه از زمستان ۱۳۹8 تا 
کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس 
و بازدهی س��ایر داراییها رقم زده است. آثار تورمی 
این بازده��ی نامتوازن به مرور زم��ان بروز خواهد 

کرد.  تسنیم 

 رفع اشکاالت بازارگاه برای تسهیل 
توزیع نهادههای دامی

دبی��ر اتحادی��ه واردکنن��دگان نهادهه��ای دام و 
طیور گفت: اگر ایرادات س��امانه بازارگاه متناس��ب 
با ش��رایط کاربران برطرف ش��ود میتواند در مسیر 
تس��هیل توزیع نهادههای دامی عملکرد مطلوبتری 

داشته باشد.
عباس حاجی زاده با اش��اره به اینکه رفع اشکاالت 
سامانه بازارگاه منجر به ساماندهی توزیع نهادههای 
دامی میشود، اظهار داشت: سامانه بازارگاه در تاریخ 
۲5 اس��فند ۹7 به دس��تور وزارت جهاد کشاورزی 
ایجاد شد و تولید کنندگان و واردکنندگان کنجاله 
سویا موظف به عرضه و فروش محصول خود در این 
س��امانه شدند ضمن اینکه خریداران نیز با دریافت 
مجوز از وزارت جهاد کش��اورزی برای خرید و تهیه 

نیاز خود به این سامانه هدایت شدند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در نیمهه��ای س��ال ۱۳۹8 
واردکنن��دگان مکلف به عرضه ج��و وارداتی در این 
سامانه شدند، اضافه کرد: در خرداد ماه سال جاری 
نیز واردکنن��دگان ذرت دامی ملزم به عرضه کاالی 
خود در سامانه بازارگاه شدند و در حال حاضر قریب 
به ۱۶ ماه است که تمامی ذینفعان نهادههای دام و 
طیور با این سامانه امورات خود را هماهنگ میکنند. 
دبیر اتحادیه واردکنن��دگان نهادههای دام و طیور 
ایران ادامه داد: سامانه بازارگاه بازار به منظور ایجاد 
ش��فافیت در فعالیت اجزای زنجیره تأمین و تولید 

نهادههای دامی و نیز کنترل قیمت ایجاد شد.
حاج��ی زاده تصری��ح ک��رد: در تعاری��ف ه��دف 
راه ان��دازی ب��ازارگاه را مدیری��ت و برنامهری��زی 
فرآینده��ای تولی��د، تأمین، حمل و نق��ل، ذخیره 
سازی محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی و تسهیل 
نظارت دولت بر کل فرایند در هر مرحله دانستهاند 
به عبارتی تولید، توزیع و فروش و کنترل و نظارت 
و اس��تخراج آمارهای ملی نهادهها باید توسط این 

ابزار نرمافزاری انجام شود.  مهر

اخبار گزارش

5  ماه از آغاز سال ۹۹ میگذرد  و با وجود تمام بگیر وببند 
ه��ا و وعده های نظارتی که متولیان س��ر م��ی دهند،بازار 
خ��ودرو همچنان در ت��ب و تاب گرانی  نوس��ان می کند. 
گران��ی هایی ک��ه  به قول متولیان  ریش��ه دردالل بازی و 
واس��طه گری دارد و متولیان هرچ��ه تالش می کنند،نمی 
توانند مانعی برای آن ایجاد کنند اما تحلیلگرانبراین باورند 
که این نوس��انالت تا مادامی که  رویه و سیاس��ت دولت به 

همین شکل باشد ادامه خواهد داشت .   
  اگرچ��ه  معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اینگونه عنوان کرده اس��ت که » سیاس��ت ای��ن وزارتخانه 
منطقی سازی و واقعی سازی قیمت خودرو است « اما برآیند 
اتفاقات��ی که طی ماه های اخیر دراین حوزه رخ داده اس��ت 
حکای��ت های دیگری را روایت می کن��د. صادقی نیارکی با 
تاکید براینکه» به دنبال رهاسازی و آزادسازی قیمت خودرو 
و طرح هایی همچون تعیین آن در حاشیه بازار نیستیم« در 
تشریح اقدامات صورت گرفته به منظور ایجادآرامش در بازار 
خودرو می گوید:در حال حاضر قیمتهای جدید کارخانهای 
خودروها مشخص بوده و به خودروسازان ابالغ شده است، با 
این حال قیمتها در بازار متأثر از نوسانات اقتصادی، بازارهای 
موازی، نرخ ارز و غیره اس��ت که قیمتهایی منطقی نیستند. 
وی یک��ی از دالیل مهم در این نوس��انات را نگاه مردم و نه 
نظارت هایی که باید باش��د و نیس��ت عنوان کرده و مدعی 
است با وجود محدودیت های زیاد ایجاد شده از آنجایی که 
مردم به خودرو مانند یک کاالی سرمایه ای می نگرند چنین 

وضعیتی را در بازار آن شاهد هستیم.

 نگرانی از جنس غیر مردم 
نکت��ه جالب وقابل تامل در صحبت های این معاون وزارت 
صمت آن جاس��ت که بیش از آنک��ه نگران مردم و دغدغه  
های آنها باش��د ،بیش از هر چیز س��نگ خودروس��ازان را 
ب��ه س��ینه زده ومی گوی��د:» وزارت صنعت ب��ه دنبال آن 
اس��ت تا خودروس��از بدون زیان به تولید بپردازد، زیرا اگر 
قیمت خودرو واقعی و منطقی نباش��د زیان به شبکه تامین 
و قطعهس��ازان نیز س��رایت خواهد کرد و این صورت دیگر 

خودرویی تولید نخواهد شد.«
 وی در سخنان خود به تالش برای ایجاد تعادل در شورای 
رقابت اش��اره ک��رده و میگوید:» تالش کردی��م تا در یک 
فضای تعاملی و با ارائه مدارک و مستندات، افزایش قیمت 

کارخانهای خودروها را دنبال کنیم.«
بی ش��ک نمود این تعام��ل را در ابالغیه ودستورش��ورای 
رقابت مبنی برمجوز خودروسازان در اعمال افزایش قیمت 
هر۳م��اه یکبار به وضوح دید ،مجوزی که تمام فش��ارهای 
ناش��ی از گران��ی را ب��ر دوش مردم دو چن��دان کرده و در 
ش��رایطی اجرایی می شود که حقوق مردم اعم از کارگر و 
کارمند ساالنه وآن هم درصدی مشخص افزایش می یابد.

ورود رئیس جمهور
در وانفس��ای گرانی های بازار خ��ودرو که رئیس جمهور را 
مجبور به ورود به آن کرد به طوریکه در کمتر از یک هفته 
دو دستور را برای ساماندهی آن صادر کرد؛تولید کننذگان 
و اعضای ش��ورای رقابت برسر یک مساله به توافق رسیدند 
،توافقی که از دید متولیان بهترین حمایت ممکنه از تولید 
بود  اما این حمایت یک طرفه هیچ گاه نتوانست نظر مردم 

به عنوان گروه مصرف کننده در جامعه را تامین کند.
به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت ؛شورای رقابت به دلیل 
وضعیت تورمی موجود در کشور با افزایش قیمت خودرو توسط 

خودروسازان هر ۳ ماه یکبار موافقت کرده است، به این ترتیب 
ک��ه خودروس��ازان میتوانند هر ۳ ماه یکب��ار به بانک مرکزی 
مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا 
قیمت محصوالتشان تغییر کند. این روند بدین صورت خواهد 
بودکه با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل مالحظهای باشد 
خودروسازان میتوانند به همان میزان افزایش قیمت داشته 
باشند. به این ترتیب تولید کننده خودرو مجوز دارند تا  هر 
۳ ماه یکبار با توجه به تورم   از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام 

به افزایش قیمت محصوالت خود کنند.
 نکته جالب در صحبت های رئیس شورای رقابت آنجاست 
که وی در  پاسخ به این سوال که اگر خودروسازان افزایش 
قیمت داش��ته باشند، مجدد ش��اهد افزایش قیمت خودرو 
در ب��ازار خواهیم بود؟ می گوید:»زمان��ی که تورم داریم و 
نهادههای تولید افزایش پیدا میکنند، هزینه تمام شده هر 
کاالی��ی افزایش پیدا میکند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه 

تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است.«
کارشناس��ان و تحلیلگران با بررسی شرایط کنونی و تمایل 
دول��ت به حمای��ت از تولیدکننده به ج��ای مصرف کننده 
معتقدن��د که تصویب و ابالغ چنی��ن مصوبه ای به اینمعنا 
که خودروس��ازان بتوانند هر ۳ ماه یک بار نسبت به گرانی 
محصوالت خود اقدام کنند به  دو بهانه ش��کل گرفته است 
؛نخس��ت با بهانه نزدیک کردن قیمت بازار و کارخانه برای 
مقابله با جاذب بودن داللی و نیز باال بودن نرخ ارز است و 
تنها با وجود این دیدگاه اس��ت که گرانی بازار خودرو و باال 

بودن نرخ ارز این بهانه سه ماه یک بار را توجیه می کند.

گران فروشی مداوم؛ انحصار طلبی ابدی 
به اعتقاداین کارشناس��ان ج��اذب ماندن پیش فروش ها و 
طرح های مش��ارکت و کس��ب درآمد خودروسازان با این 
فاصله قیمت بازار و کارخانه  دلیل دیگری اس��ت که منجر 
به آن ش��ده تا متولیانو دس��ت اندرکاران به چنین اتفاقی 
رای مثبت دهند و از س��وی دیگر نبای��د فراموش کرد که 
خودروسازان  کشور در کنار لقب انحصارگران بازار خودرو 
کش��ور ؛لقب صندوق ذخیره کسری بودجه دولت را هم با 
خود دارند.  این گروه از کارشناس��ان براین باورهستند که 
رقابت خودروسازان با بورس و بازار سرمایه که این روزها با 
استقبال قابل توجه مردم همراه است  گزینه دیگری است 
که منجر به آن می شود تا شاهد جذب سرمایه های مردم 
ب��ه بازار خودرو و در پی آن  گرانی خودرو در بازار باش��یم 
که دست آخر این مهم هم مولفه ای برای رویکرد مردم به 

پیش فروش ها است.
ای��ن گروه از کارشناس��ان با ارزیابی افزای��ش واردات و  با 
ابراز تعجب ازاین مس��اله که چرا تولید کنندگان خودرو از 
دس��تاوردهای موتوری و فنی صنایع هواو فضا کشور بهره 
نمی گیرند می گویند:در صورت یکه متولیان تولید خودرو 
به این سمت حرکت کنند می توان به بحث واردات قطعات 
و موتور در کش��ور که ازآن به عنوان ریش��ه افزایش هزینه 
های تولید می ش��ود برای همیشه پایان داد اما اینکه چرا 
این مهم عملیاتی نمی ش��ود خود س��والی حاشیه برانگیز 
اس��تو البته بی پاسخ.  آنچه از برآیند نوع نگاه این گروه از 
کارشناسان حاصل می شود چیزی نیست جزانحصار طلبی 
خودروس��ازان و جلوگیری از واردات خودرو ارزان به کشور 
که دس��ت آخر راهی جز آنکه مردم را به ناچار  به س��مت 
خودرو ب��ی کیفیت و گران داخلی برون��د ؛پیش روی آنها 
نگذاشته است و اینجاست که اگشت اتهام را تنها به سوی 

این انحصار کنندگان بازار خودر می توان روانه گرفت.
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با هدف توسعه متوازن منطقهای انجام میشود؛
کسب ارزش افزوده بیشتر با تولید ساالنه 

۵ میلیون تن پروپیلن
 مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با اشاره به 
اینکه در س��ال ۱4۰4 ظرفیت تولید متانول ۲۳ میلیون 
ت��ن خواهد بود، گفت: 5 میلی��ون تن از این ظرفیت به 
س��مت تولید پروپیلن هدایت خواهد شد که به توسعه 

متوازن در کشور کمک شایانی میکند.
به��زاد محمدی با بیان به اینک��ه تکمیل زنجیره ارزش 
در صنعت پتروش��یمی همواره موضوع��ی بوده که جزو 
نگرانیهای این صنعت به شمار میرود،  ادامه داد: طرحی 
که از س��ال گذش��ته آغاز کردیم ط��رح تکمیل زنجیره 

و تکمی��ل طرحهای پیش��ران در چهار ش��اخه متانول،  
پروپیل��ن،  اتیل��ن و بنزن بوده اس��ت. وی اف��زود: این 
طراحی انجام شده و ما در شاخه پروپیلن که مهمترین 

شاخه توسعه صنعت است کار را آغاز کردیم.
محمدی با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۹5۰ هزار تن 
در س��ال پروپیلن در کشور تولید میشود که با توجه به 
نیاز داخلی، ناکافی اس��ت،  تاکید کرد: این ظرفیت را تا 

سال ۱4۰4 به 4 میلیون تن افزایش خواهیم داد.
وی گفت: این به معنای این اس��ت که از مسیر پروپیلن 
حداقل ۲۲ طرح پیش��ران تعریف خواهد شد و به سمت 
تکمیل زنجیره پیش خواه��د رفت و تنوع جذابی را در 

پایین دست پتروشیمی ایجاد میکند.
به گفته معاون وزی��ر نفت، در حال حاضر پروپیلنی که 
در پتروش��یمیها و پاالیش��گاهها تولید میشود از مسیر 
تبدی��ل پروپان اس��ت ام��ا در برنامه پیش رو از مس��یر 

متانول افزایش تولید پروپیلن را محقق خواهیم کرد.
وی افزود: این در حالی اس��ت که ایران در سال ۱4۰4 
ب��ه ظرفی��ت تولید ۲۳ میلیون تن متانول میرس��د و بر 
اس��اس برنامه جامعی که تدوین شده، 5 میلیون تن از 
این ظرفیت به سمت تولید پروپیلن هدایت خواهد شد. 
با این کار هم به نوعی مازاد متانول کنترل شده و هم به 

سمت محصول با ارزش پروپیلن میرویم.  ایرنا 

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی 
خبرداد؛

تداوم تعطیلی واحدهای تولید سیگار
و  واردکنن��دگان  تولیدکنن��دگان،  انجم��ن  رئی��س 
صادرکنن��دگان محص��والت دخانی از ت��داوم تعطیلی 
هفت یا هش��ت واحد تولید س��یگار خب��ر داد و گفت: 
بان��ک مرکزی یک فرص��ت ۱۱ روزه ب��رای واحدهایی 
که قبال برای ارز اش��خاص ثبت سفارش کرده بودند در 
نظر گرفت، اما به دلیل تعداد زیاد واحدها و کند ش��دن 
سیستمها برخی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند 

و منتظر بسته جدید بانک مرکزی هستند.
محمدرضا تاجدار اظهار کرد: از ۲8 تیر ماه بانک مرکزی 

تقریباً گواهی آماری همه صنایع را تایید کرد و اعالم کرد 
که تا هفتم مرداد ماه فرصت دارند ارز صادراتی پیدا کنند. 
در فاصله این یازده روز به دلیل هجوم واحدها برای خرید 
ارز صادرکنندگان، هم قیمت باال رفته و هم با کند شدن 
س��امانهها بانکهای عامل نتوانستند پروندهها را ببندند و 
خیلی از واحدها نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و 

هفت مرداد ماه هم گواهی این افراد باطل شد.
وی با بیان اینکه افرادی که نتوانستند از این فرصت ۱۱ 
روزه استفاده کنند، باید منتظر بسته جدید بانک مرکزی 
باشند، تصریح کرد: اوایل سال جاری بانک مرکزی اعالم 
کرده بود که تهاتر ارز صادراتی دیگر امکان پذیر نیس��ت 
و صادرکننده باید 8۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در 
سامانه نیما و ۲۰ درصد را به صورت نقدی در بازار عرضه 
کند. بنابراین دیگر ارز حاصل از صادرات برای واردکننده 
وجود نداش��ت که بتواند با صادر کنن��ده توافق کند، از 
او بخ��رد و رفع تعهد کند. ام��ا از ۲8 تیرماه یک فرصت 
۱۱ روزه برای کس��انی که قباًل برای ارز اش��خاص ثبت 
سفارش کرده بودند در نظر گرفته شد، چراکه مقداری از 
ارز حاصل از صادرات هم در دس��ت صادرکنندگان باقی 
مان��ده بود، اما بعد ازین دیگ��ر صادرکننده و واردکننده 
نمیتوانند مستقیم معامله کننده و باید منتظر بخشنامه 

جدید بانک مرکزی باشیم. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز استمرار بی سامانی در بازار خودرو را بررسی می کند؛

خودروسازان متهم ردیف اول 
گرانی خودرو

باز هم مقصر نرخ ارز شد!!
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اقدامات انجام شده در دو ماه گذشته بخصوص منطقی سازی 

قیمت کارخانهای خودروها و افزایش عرضه و کنترل نرخ ارز، بازار خودرو به تعادل نزدیک میشود.
بازگشت  برای  صنعت  وزارت  اقدامات  و  خودرو  بازار  روزهای  این  آشفتگی  خصوص  در  خیابانی  مدرس  حسین 

آرامش به بازار، افزود: شرایطی که امروز در بازار خودرو با آن مواجه ایم با دو ماه پیشتر متفاوت است.
به گفته این مقام مسوول، دو ماه پیش شورای رقابت هنوز اسناد و مدارک دریافتی از خودروسازان را به طور کامل 
بررسی نکرده و در قیمت تمام شده خودروها بازنگری نکرده بود، به همین دلیل فاصله زیادی بین قیمت کارخانه 

ای و بازاری خودروها افتاد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل تقاضای غیر واقعی در بازار وجود داشت و عده ای از این فاصله قیمتی ایجاد شده 
کاسبی میکردند. مدرس خیابانی، به طور نمونه به برنامههای پیش فروش دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که 
برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و خودروسازان در نهایت مجبور به 
قرعهکشی شدند. وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی دو اقدام به انجام رسید، یکی اینکه تقاضاها را واقعی کنیم تا 
افرادی که مصرف کننده واقعی خودرو هستند موفق به ثبت نام شوند و اقدام دوم، ارائه قیمتهای واقعی خودرو بود. این 
مقام مسوول با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شورای رقابت به این منظور، تشریح کرد: بخشی از مواد اولیه مورد 
نیاز تولید خودرو از جمله ورق های فوالدی، محصوالت پتروشیمی، فلزات اساسی و غیره تابع شرایط بورس است. وی 
با بیان اینکه خودروسازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید میکنند، به زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد 
تومانی ایران خودرو و سایپا اشاره و خاطرنشان کرد: با اقدامهای انجام شده اکنون فاصله قیمتی بازاری و کارخانه 
کمتر شده و عطش افراد برای ثبت نام کاهش یافته است. مدرس خیابانی ادامه داد: شرایطی که امروز در بازار خودرو 

مشاهده می شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند.
وی در خصوص خودروهای خارجی نیز گفت: قیمت این خودروها به دلیل ممنوعیت واردات افزایش یافته است، 

زیرا امروز کشور انتخاب کرده که واردات خودرو خارجی نداشته باشد و از توان داخل خود استفاده کند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی نیز متاثر از نرخ ارز شده است، 
تاکید کرد: اگر با تالش های بانک مرکزی نرخ ارز کنترل شود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد 
شد. وی خاطرنشان کرد: ما برای متعادل کردن بازار، عرضه خودرو را افزایش داده ایم، به طوری که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد تحویل خودرو به مشتریان افزایش یافته، همچنین تعداد 

خودروهای ناقص خودروسازان ۷۱ درصد کاهش یافته و میزان تعهدات معوق در اکثر خودروها صفر شده است.
مدرس خیابانی تاکید کرد: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است وگرنه افزایش قیمت روی همه کاالها از جمله 

خودرو اتفاق خواهد افتاد.

نمای نزدیک

س��الیانه حدود ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید ش��یر خشک 
وج��ود دارد که به دلیل ممنوعیت صادرات حجم تولیدات 

به ۱۲۰ هزار تن رسیده است.
ش��یر خش��ک به عنوان یکی از ف��رآورده ه��ای لبنی، جزو 
ارزشمند ترین محصوالت داخلی در صحنه تجارت خارجی 
است که از ظرفیت تولید زیادی نیز در کشور  برخوردار است. 

کش��ورهای محدودی در جهان از تولی��دات دامی و فرآورده 
های دامی برخوردارند و درصد اندکی از این کش��ورها دارای 
فناوری تولید ش��یر خشک هس��تند و با وجود نیاز شدیدی 
که به این محصول در دنیا وجود دارد، مش��تری برای ش��یر 
خشک در بازارهای جهانی زیاد است.  همانطور که اشاره شد، 
ظرفیت تولید شیر خشک مازاد بر نیاز داخل در کشور وجود 
دارد و با وجود نیازی که در بازارهای جهانی به این محصول 
احساس می شود، سالیانه حجم قابل توجهی از صادرات شیر 
خشک عاید کشور خواهد شد. اما با این وجود متاسفانه چند 
س��الی اس��ت که به دالیل غیر منطقی صادرات شیر خشک 
محدود و به صورت قاچاق انجام می گیرد که این موضوع می 

تواند ضربه شدیدی به این صنعت وارد کند.
س��یاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک 
در خصوص وضعیت صادرات ش��یر خشک اظهار کرد: پس 

از برداشته شدن محدودیت صادرات به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، دوباره مجوز صادرات ۱۰ هزارتن ش��یر خش��ک به 

انجمن داده شد.
وی افزود: این حجم از صادرات هم اکنون انجام گرفته است 
و با این وجود بازهم با مازاد تولید در کشور مواجه شده ایم و 
حجم زیادی از شیر خشک در کشور انبار شده است. رئیس 
انجمن تولیدکنندگان ش��یر خش��ک با ذکر این مطلب که 
س��الیانه در حدود ۱۲۰ هزار تن تولید در کشور داریم، بیان 
کرد: ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن ش��یر خش��ک در 
کشور وجود دارد که حدود ۶۰ درصد از آن استفاده میشود.  
سلیمی ادامه داد: نیاز بازارهای داخلی به شیر خشک سالیانه 
بین ۶۰ تا 7۰ هزار تن است که در مقایسه با وضعیت تولید 
کنونی، بیش از 5۰ هزار تن مازاد تولید در کشور داریم. وی 
تصریح کرد: ممنوعیت صادرات شیر خشک موجب شده تا 

حجم زیادی از این محصول در انبارهای کش��ور دپو شود و 
عدهای در قالب قاچاق این منابع را به کش��ورهای همسایه 
صادر کنند و باعث آش��فتگی در بازار شوند. سلیمی عنوان 
کرد: افرادی که به صورت قاچاق ش��یر خش��ک را از کشور 
خ��ارج میکنند، از این وضعی��ت ممنوعیت صادرات رضایت 
دارند و سود زیادی عایدش��ان میشود که دولت باید هرچه 
س��ریعتر در جهت جلوگیری از فعالیت این افراد اقدام کند. 
رئیس انجمن تولیدکنندگان ش��یر خشک با اشاره به دلیل 
ممنوعی��ت صادرات، ابراز کرد: در س��الهای ۹5 و ۹۶ حجم 
زیادی از ش��یر خشک به کش��ورهای مقصد صادر شد و در 
همین راس��تا قیمت شیر خام در کش��ور افزایش یافت و به 
همین دلیل وزارت صمت در یک تصمیم یک طرفه و بدون 
مش��ورت با انجمنها و تشکلها دس��ت به ممنوعیت صادرات 

شیر خشک زد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

   رئیس انجمن تولیدکنندگان

شیر خشک

 صنعت شیر خشک 
تشنه صادرات


