
آغاز جشنواره پذیرندگان پایانه های 
فروش بانک ایران زمین

 )POS (جش��نواره پذیرندگان پایانه های ف��روش
بان��ک ایران زمین، با جوایز ارزنده از تاریخ یک دی 

1399 الی 31 فروردین 1400 آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی: طرح جشنواره پایانه های 
فروش��گاهی برای تمامی دارندگان و عالقمندان به 
تهیه پایانه های فروش��گاهی بانک ایران زمین، به 
م��دت چهار م��اه از یک��م دی 1399 لغایت پایان 

فروردین 1400 آغاز شد.
ش��رایط ش��رکت در این قرعه کشی به این صورت 
خواهد بود که:حداقل مبلغ مانده سپرده متصل به 
پایانه به میزان 100 میلیون ریال برای ش��رکت در 
این قرعه کشی الزامی است که معادل 200 امتیاز 
در ماه است.به ازای هر یک میلیون ریال افزایش در 
موجودی سپرده، 2 امتیاز محاسبه می شود.حداقل 
مبلغ تراکنش ماهانه پایانه فروش برای ش��رکت در 
قرعه کشی به میزان 300 میلیون ریال خواهد بود 
که معادل 300 امتیاز در ماه اس��ت.به ازاء هر یک 
میلیون ریال افزایش در مبلغ تراکنش نیز 1 امتیاز 
محاس��به می شود. جوایز این مس��ابقه شامل:یک 
جای��زه یک میلیارد ریال��ی-10 جایزه صد میلیون 
ریالی-100 جایزه 10 میلیون ریالی ضمنا با توجه 
به اینک��ه امتیازات به صورت ماهانه محاس��به می 
ش��ود، دارندگان پایانه های فروشگاهی می توانند 

امتیاز خود را در همراه بانک مشاهده کنند.

بازدید عضو هیأت مدیره بانک مهر 
ایران از شعب استان سمنان

حس��ن تلیکان��ی، عضو هی��أت مدی��ره بانک مهر 
ایران، در س��فري یک روزه ضمن بازدید از ش��عب 
اس��تان سمنان به بررسي ش��اخص هاي عملکردي 
ش��عب پرداخت و عبور از مرز ۷000 میلیارد ریال 
مناب��ع در ای��ن اس��تان را به مدیری��ت و کارکنان 
ش��عب تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران، صمدی مدیر شعب بانک 
در اس��تان س��منان گ��زارش از وضعیت ش��اخص 
هاي بانک در اس��تان ارائه کرد.در این س��فر، بهزاد 
مومیوند سرپرس��ت اداره کل مبارزه با پولش��ویی 
بانک نیز تلیکان��ي را همراهي مي کرد. عضو هیأت 
مدیره بان��ک و هیأت همراه، در مجموع ۶ ش��عبه 
از 9 ش��عبه اس��تان را بازدید کردند. در خالل این 
بازدیدها، تلیکاني از زحم��ات کارکنان در ماه هاي 
چالشي قبل تشکر کرد و عبور استان از مرز ۷000 
میلیارد ریال منابع را به مدیریت و کارکنان تبریک 

گفته و از این کارنامه قابل قبول تقدیر کرد.

نکات قابل توجه درخصوص دسته 
چک های جدید

وفق دس��تورالعمل اجرایی ماده )۶( اصالحی قانون 
صدور چک، در مورد دس��ته چک ه��ای جدید که 
مقرر اس��ت از ابتدای س��ال آت��ی در طرح، قطع و 
رنگ جدید در اختیار اش��خاص قرار گیرد، مراتب 
الزم االجرا توسط بانکها، به منظور آگاهی مشتریان 

عزیز، اطالع رسانی می شود:
- ل��زوم درج تاریخ انقضای اعتب��ار چک و عبارت 
»حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج: ...« بر روی 
برگ چ��ک. - ل��زوم درج عبارت »کارس��ازی این 
چ��ک منوط ب��ه ثبت صدور، دریاف��ت و انتقال آن 
در س��امانه صیاد است« بر روی برگ چک. - لزوم 
ثبت علت صدور چک در قسمت »بابت« در سامانه 
صیاد حس��ب مورد در زمان ص��دور یا انتقال چک 
برای چک های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد 
ریال  برای اش��خاص حقیقی دارای حساب جاری 
غیرتجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص 
حقوقی و حقیقی دارای حس��اب تج��اری. - لزوم 
تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از 
اشخاص حقیقی دارای حساب غیرتجاری، اشخاص 
حقیق��ی دارای حس��اب جاری تجاری و اش��خاص 
حقوقی، بر اساس ش��یوه نامه ای که پس از تصویب 
در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابالغ 
می شود و توسط سامانه صیاد محاسبه خواهد شد. 
نکته حائز اهمیت آن که، تا قبل از ابالغ ش��یوه نامه 
یادش��ده، بانک باید صرفا رتبه اعتباری و یا امتیاز 
اعتباری متقاضی دس��ته چ��ک را در زمان اعطای 

دسته چک به وی اعالم دارد.

رشد 100 درصدی تسهیالت اعطایی 
اگزیم بانک به دانش بنیان ها نسبت 

به سال گذشته
براس��اس گزارش اداره صادرات کاالی بانک توسعه 
صادرات ای��ران تس��هیالت اعطایی بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران در بخش دانش بنیان ها در س��ال 
جاری نس��بت به س��ال قبل افزایش 100 درصدی 

داشته است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران بر اس��اس بررس��ی های انجام شده از سوی 
بانک توس��عه صادرات در ح��وزه دانش بنیان، این 
ش��رکت ها طی یک دهه اخیر حض��ور موفقی در 
محی��ط رقابت بین المللی داش��ته ان��د و با توجه 
به س��رعت تبدی��ل ایده دانش بنیان ه��ا از مرحله 
آزمایشگاهی به تولید انبوه و ظرفیت تجاری سازی 
مطلوب این محصوالت، مشخص شد که این حوزه 
بستر مساعدی برای س��رمایه گذاری است؛ از این 
رو بانک توس��عه ص��ادرات ایران ب��رای متقاضیان 
تس��هیالت در این حوزه با همکاری معاونت علمی 
و فن��اوری و صن��دوق پژوهش و ش��کوفایی برنامه 

منسجمی را تدارک دید.

اخبار گزارش

24 دی م��اه یعن��ی حدود یک هفته پیش بود که حس��ن 
روحانی، در جلس��ه هی��ات دولت اعالم ک��رد که در حال 
حاضر دس��ت بانک مرکزی در اعمال سیاس��ت بر نرخ ارز 
بس��ته است اما در آینده ش��رایط بهتر می شود و اگر منابع 
بلوکه شده ایران در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت 

دالر به 1۵ هزار تومان نیز خواهد رسید.
رس��یدن دالر ب��ه 1۵ هزار تومان آن هم در ش��رایطی که 
ت��ورم مرزهای باالی ۵0 درص��د را در نوردیده اما متولیان 
همچنان برکاهش آن اصرار دارند منجر به آن ش��د تا این 
گفته ه��ای رئیس جمه��ور واکنش های زی��ادی را از مردم 
کوچه و خیاب��ان تا فعاالن بازارهای ارز و س��هام به دنبال 
داش��ته باش��د. تعداد اندکی این موضوع را محتمل دانسته 
و برخ��ی دیگر آن را یکی دیگر از وعده های محقق نش��ده 

رئیس جمهور بر شمردند. 
رقم��ی که رئیس جمهور از آن به عنوان نرخ دالر در آینده 
نزدیک یاد می کند  دقیقا همان دالری است که در بهمن 

ماه 98  روی تابلو صرافی ها نقش بسته بود.
در آن زمان نه گوش��ت قرمز کیلویی 120 هزار تومان بود 
و ن��ه مرغ ب��ه کلیویی 3۵ هزار تومان  رس��ید و به راحتی 
می توانس��تیم برنج را با نرخ ه��ای ارزانتر از 40 هزار تومان 

تهیه کنیم.

 نرخ تعادلی دالر 
 محسن عباسی استاد دانشگاه و کارشناس بازار در خصوص 
این نوع  اظهار نظر و رس��یدن دالر به نرخ 1۵ هزار تومان 
معتقد اس��ت که دالر جایی بین 21 الی 23 هزار تومان به 
تعادل خواهد رس��ید و هرگونه فش��ار مصنوعی به کمتر از 
حد پایین این دامنه، سریعا باعث افزایش تقاضا و برگشت 
دالر به درون این محدوده خواهد ش��د.   به باور وی گفتار 
درمانی در بازار در میان مدت و بلند مدت جواب نمی دهد 
و بعد از گذشت مدتی بازارها به نقطه ی تعادلی باز خواهند 
گش��ت. وحید هالالت دیگر کارش��ناس اقتص��ادی دراین 
زمینه می گوید: در بودجه 1400 با مفروضات دولت یعنی 
فروش 2 میلیون بشکه نفت و دالر اعالمی در بودجه، تورم 
23  درصد را ش��اهد خواهیم بود و از س��وی دیگر مجلس 

معتقد است تورم 3۵ درصد را تجربه خواهیم کرد. 

 درآمد از دست رفته 
محمد نوربخش از کارشناس��ان اقتصادی  با اشاره به مفاد 
الیح��ه بودجه دولت و بحران درآمدی که دولت در س��ال 
آینده با آن  روبروست می گوید: دولت کسری بودجه دارد 
و مخارج خود را بر اس��اس صادرات دو میلیون بشکه نفت 
همانند سالهای 89 و 90 که درآمدی معادل 120 میلیارد 
دالر داشته است، ترسیم کرده است و اکنون این درآمد را 

از دست داده است. 
 ب��ه اعتقاد وی در افق پیش رو حتی اگر از لحاظ مقداری 
بتوانی��م به اندازه دو میلیون بش��که نفت ص��ادر کنیم اما 
قیمت نفت به اندازه ای نیس��ت که بتواند هزینه های دولت 
را پوشش دهد و از این محل بر درآمدهای دولت در بودجه 

فشار وارد است. 

به باور این کارش��ناس اقتصادی دولت به صورت مستقیم 
و غیرمس��تقیم به هش��ت ونیم میلیون نفر حقوق پرداخت 
میکند. حدود س��ه میلیون نفر کارمند دولت و سه میلیون 
نف��ر نظام��ی و لش��کری هس��تند و دو میلیون نف��ر بیمه 
شده های تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی هستند 
که متأسفانه به دلیل س��وء مدیریت در تأمین اجتماعی و 
صندوقهای بازنشس��تگی عماًل بخش بزرگی از حقوق را از 

بودجه دولت می گیرند.   نوربخش می افزاید: با این تفاسیر 
سمت هزینه های دولت تقریبا غیرقابل انکار و کاهش است. 
بنابرای��ن دولت با یک چالش جدی به خصوص در س��مت 

درآمدها رو برو است.
دولت به فکر پوشش کسری بودجه احتمالی خود در سال 
آتی اس��ت و اگر بخواهد پول بیشتری چاپ کند نتیجه آن 
تورم و کاهش ارزش پول ملی اس��ت ک��ه از لحاظ امنیتی 

ممکن است وارد فاز بحران شویم بنابراین انتخاب درستی 
نیست.

 دالر 15 هزار تومانی از رؤیا یا واقعیت 
 رس��یدن دالر به مرز 1۵ هزار تومان آن هم در ش��رایطی 
که ارقام باالی 30 هزار تومان را نیز در سال جاری به خود 
دیده اس��ت در کنار کس��ری بودجه دولت در سالجاری و 
سال آتی و همچنین فشاری دیگری که به وضوح دیده می 
ش��ود بیش از آنکه با اقتصاد کشور و شرایط آن همخوانی 
داشته باش��د برگرفته از اقداماتی اس��ت که متولیان بانک 
مرکزی و رئیس جمهور چش��م انتظار تحقق آن هس��تند.
اقداماتی از این دست که کره جنوبی پول بلوکه شده ایران 
را باز پس دهد . اتفاقی که بعد از این همه  سال و برگزاری 
جلسات متعدد هنوز به سر منزل مقصود نرسیده و به نظر 
هم نمی رسد عزم جدی دراین خصوص وجود داشته باشد 

که اگر داشت تا امروز محقق شده بود. 
برخی کارشناسان در ارزیابی تبعات روانی و غیر روانی این 
مساله که دالر 1۵ هزار تومانی با اقتصاد تورمی امروز ایران 
چه خواهد کرد براین باورند که تحقق این مس��ئله اگرچه 
در مذاق بس��یاری از مردم خوش آم��ده و نوید بخش یک 
آرام��ش ویا اتفاق مثبت خواهد بود اما آنچه از ش��واهد امر 
بر می آید با  دالر 1۵ هزار تومانی هم شاهد کاهش قیمت 
کاالهای مصرفی و معیش��تی مردم نبوده و درکنار آن نیز 
این باور ش��کل می گیرد که دارایی های مردم به ویژه اقشار 
آس��یب پذیر که به واسطه رش��د نرخ دالر اندکی بها یافته 
ب��ود مجدد به هم��ان  ارزش قبلی خود و بعضاً کمتر از آن 
باز خواهد گش��ت که این مهم به م��ذاق هیچ کس خوش 
نخواه��د آمد.  این گروه از کارشناس��ان با ارزیابی این نگاه 
مردم از رش��د دالر مبنی ب��ر اینکه رش��د دالر؛ پراید 20 
میلیون تومانی آنها را به 100 میلیون تومان رس��اند و این 
خود نوعی دارایی برای این افراد تلقی می شود می گویند؛ 
در کنار این رشد قیمت خودرو،ملک و ... این گروه از مردم  
براین باور بودند که اگرچه کاالهای معیش��تی و مورد نیاز 
آنها گران ش��ده و ت��ورم  فزاینده ای را تجرب��ه کرده اند اما  
درمقابل دارایی های آنها  نیز رش��د خوبی را تجربه کرده و 
این مس��ئله تا حدودی  از فشار تورمی موجود بر معیشت 

آنها حتی به شکل ذهنی می کاست. 
به ب��اور منتق��دان اقتصادی ب��روز این تفکر ک��ه در کنار 
گرانی های موجود، دارایی های افراد رشد کرده  تا حدودی 
ب��اور منفی این گرانی را کاهش م��ی داد اما در صورتی که 
دالر ارزان شود و دارایی این قبیل افراد  هم به تبع کاهش 
ن��رخ دالر ارزان ت��ر ش��ود و همچنان کااله��ای مصرفی و 
معیش��تی مردم گران باقی بماند بی شک تبعات بحرانی را 
هم در اقتصاد و هم در جامعه رقم خواهد زد. اما مسئله ای 
که درای��ن میان محل تب��ادل نظر کارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادی اس��ت آن است که اگر متولیان مدعی هستند که  
بازارها را تحت کنترل دارند و در مسیر نظارت و دقت نظر 
آنها بازار مسیر آرامش را طی خواهد کرد؛  این حجم فشار 
در منفی ماندن بازارها و رکود تولید از چه  فش��اری نشأت 
می گیرد که هنوز دس��ت اندرکاران نتوانس��ته اند با آسیب 

شناسی درست آن را  بازبینی و اصالح کنند؟!

از آبان 1۴01رقم می خورد ؛
آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا 

 مع��اون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز 
تجارت آزاد را به س��ازمان توسعه تجارت داد، گفت: در 
این راس��تا،مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجارت 

آزاد با این اتحادیه آغاز می شود.
حمید زادبوم در مورد موافقتنامه اوراس��یا اظهار داشت: 
ای��ن موافقتنامه اولین بار در س��ال 1999 بین بالروس، 
قزاقستان، تاجیکستان و روسیه امضا شد و اولین بار فکر 
تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 1994 توسط 
رئیس جمهور قزاقستان اعالم شد که 20 سال بعد یعنی 
در س��ال 201۵ این اتحادیه آغاز به کار کرد که در ابتدا 

فقط بالروس، قزاقستان و روسیه عضو این اتحادیه بودند 
و در ادامه ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن اضافه شدند. 
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: هدف از تشکیل 
این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی و ترویج رقابت 
س��الم بود. نرخ بیکاری این اتحادیه ۵.4 درصد و س��رانه 
درآمد آن 2۷ هزار دالر است که رتبه اول استخراج نفت 
و گاز و تولی��د ان��رژی برق را دارا اس��ت. همچنین رتبه 
پنج تولید فوالد نیز برای این اتحادیه است البته اتحادیه 
اوراسیا را نمی توان با اتحادیه اقتصادی اروپا مقایسه کرد 

چرا که هنوز اوراسیا به آن تکامل نرسیده است.
زادبوم اف��زود: اتحادیه اقتصادی اوراس��یا 8۵0 میلیارد 
دالر با کشورهای دنیا تجارت دارد که ۵18 میلیارد دالر 
صادرات و 331 میلیارد دالر واردات را شامل می شود و 
سهم ایران 2.۵ میلیارد دالر است که از این میزان، یک 
میلی��ارد و ۶00 میلیون دالر ص��ادرات به ایران و 823 

میلیون دالر صادرات از ایران است.
وی گفت: 80 درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصوالت 
کش��اورزی به ویژه غالت و ۶8 درصد صادرات ایران به 
اوراس��یا، محصوالت کش��اورزی به ویژه میوه و خشکبار 
است. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به 
تجارت آزاد گفت: ترکیه فقط با ما موافقتنامه ترجیحی 

دارد اما با بقیه به دنبال تجارت آزاد است. مهر 

وزیر نیرو اعالم کرد؛
 مصرف گاز خانگی ۴ برابر مصرف 

نیروگاه ها  
وزیر نیرو گفت: برای پاسخگویی به نیاز همه مشترکان 
در تم��ام بخش ه��ا در صورت مص��رف گاز، حدود 180 
میلیون متر مکعب گاز نیاز اس��ت اما ب��رای تامین گاز 
خانگی حدود 4 برابر این رقم مصرف می ش��ود که رقم 

باالیی است.
  رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اش��اره به پرداخت رسانه ها 
در خصوص مشکالت ناشی از گاز برای تامین برق اظهار 
داشت: در گاز کمبودی وجود ندارد اما مصرف گاز کشور 
به ش��دت زیاد است، مشکل اصلی در الگوی مصرف گاز 

اس��ت و ما وظیفه داریم به مرور و به شکل های مختلف 
اطالع رس��انی کنیم و همه مصرف کنندگان نس��بت به 
آنچه اتف��اق می افتد آگاهی پیدا کنند و جامعه مس��یر 

صحیح را انتخاب کند.
وی با اش��اره به 3۷ میلیون مشترک برق اعم از خانگی، 
 تجاری، عمومی، صنعتی،  معدنی و کش��اورزی در کشور 
گفت: برای تامین برق این تعداد مش��ترک نیروگاه های 
ما نیاز به سوخت دارند و این سوخت به اشکال مختلف 

عمدتا گاز تامین می شود.
وزیر نیرو افزود: برای پاسخگویی به نیاز همه مشترکان 
در تم��ام بخش ه��ا در صورت مص��رف گاز، حدود 180 
میلی��ون متر مکعب گاز نیاز اس��ت ک��ه 33 درصد این 
برق در بخش خانگی مصرف می شود؛ در حالی که برای 
تولی��د و تامین برق مورد نیاز همه مصارف کش��ور اگر 
فقط از گاز اس��تفاده کنیم ک��ه حدود 180 میلیون متر 
مکعب در شبانه روز اس��ت،  تنها برای تامین گاز خانگی 
ح��دود 4 برابر این رقم مصرف می ش��ود که رقم باالیی 
است. اردکانیان گفت: نباید چنین تصوری به هموطنان 
منتقل کنیم که گاز یک منبع الیتناهی اس��ت. اینگونه 
نیس��ت و حتما باید این مس��ئله را با اس��تفاده از همه 
تکنیک ها،  روش ها و هنرمندی ها متوجه بش��ویم و هم 

آن را به مردم منتقل و اصالح کنیم. پاون 
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نمای نزدیک

انتقاد از سخنان رئیس جمهور 
درباره نرخ ارز

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سخنان مسئوالن درباره نرخ ارز، گفت: انتظار داریم مسئوالن اظهارات 
کارشناسی داشته باشند و تأثیر سخنان خود را در واردات و صادرات بسنجند.

مس�عود خوانساری با بیان اینکه در س�ال ۹۷ با افزایش قیمت ارز انتظار می رفت که صادرات کشور افزایش 
یابد، اظهار داشت: درحالی که ارزش پول ملی چهار و پنج برابر کاهش یافته بود، اما صادرات به جای افزایش، 

کاهش یافت که تصمیمات عجوالنه متولیان، علت این امر بود.
رئی�س ات�اق بازرگانی تهران با اش�اره به تس�هیل صادرات افزود: س�ه ماه پیش س�ران ق�وا مصوب کردند 
صادرکننده می تواند با ارز حاصل از صادرات خود کاال وارد کند یا آن را در اختیار دیگری قرار دهد، که این 

مسئله موجب شد صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای صادرات داشته باشند.
وی به کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: طی سه هفته گذشته نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می رسد که قرار 
اس�ت به زیر ۲0 هزار یا حتی زیر 15 هزار تومان برس�د؛ این موضوع صادرکننده را س�ردرگم کرده است، به 
شکلی که نمی تواند برای صادرات برنامه ریزی دقیقی داشته باشد؛ درواقع صادرکننده نمی داند کاال را با چه 

قیمتی در داخل بخرد و با چه قیمتی صادر کند.
خوانس�اری تصریح کرد: انتظار داریم مسئوالن اظهارات کارشناسی داشته باشند و تأثیر سخنان خود را در 

واردات و صادرات بسنجند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به فرآیند قیمت گذاری کاالها اش�اره کرد و گفت: این نحوه قیمتگذاری 
در مجموعه فوالد و بازار سهام مشکالتی ایجاد کرد. می خواستند تجربه ۴0 ساله قیمتگذاری را دوباره تجربه 

کنند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و مشکل رفع شد.

نای��ب رئیس اتحادیه واردکنن��دگان نهاده های دام وطیور 
ایران، گفت: سیاس��ت گذاری در راستای توزیع و تخصیص 
ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی کشور موجب شد 
تا اقتصاد ایران دولتی تر شود و سهم شرکت های دولتی در 

فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کند.
  محمدعل��ی ضیغمی ب��ا تاکید بر ض��رورت اصالح توزیع 
یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای 
اساس��ی، اظه��ار ک��رد: تخصی��ص ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاالهای اساس��ی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی 

دهک ه��ای پایین جامعه کمک نکرد، بلکه منجر به ایجاد 
عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت های تجاری شد.
وی اف��زود: تفاوت قیمت ارز در ب��ازار آزاد با  ارز ترجیحی 
موجب ش��ده تا بخش دولتی به س��مت دولت��ی تر کردن 

اقتصاد حرکت کند.
نایب رئیس اتحادی��ه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران، ادامه داد: بخش دولتی با اس��تناد به اینکه در توزیع 
ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی 
ش��رکت های بخش خصوصی وج��ود دارد، حضور خود در 

فعالیت های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده تر کرده 
اس��ت، به عنوان مثال در بازار واردات نهاده های دامی در 
س��ال 9۶ سهم شرکت پش��تیبانی امور دام بین 13 تا 14 
درصد بود که این رقم در س��ال ه��ای 98-99 به بیش از 
30 درصد رس��ید. ضیغمی تصریح کرد: این رویکرد رو به 
توس��عه شرکت های دولتی، نهاده های عمومی غیر دولتی 
و ش��رکت های خصولت��ی در واقع تجربه ن��وع دیگری از 
انحراف در عرصه فعالیت های اقتصادی اس��ت زیرا س��هم 
بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی بر خالف سیاست 
ه��ای کلی ابالغی اصل 44 قانون اساس��ی از س��وی رهبر 
معظ��م انقالب در ارتباط با واگذاری فعالیت های اقتصادی 

به بخش خصوصی کاهش پیدا می کند. 
وی با درخواس��ت از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
ب��رای  حذف ارز ترجیحی و یا کاه��ش حداکثری نرخ ارز 

ترجیحی با ارز آزاد، خاطرنش��ان کرد: اگر این اقدام صورت 
بگیرد امکان فعالیت های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده 
و بس��یاری از ش��رکت هایی که با رویکرد سوء استفاده از 
فرص��ت هایی که ممکن اس��ت در توزی��ع ارز ترجیحی به 
وج��ود بیاید، وارد ب��ازار نهاده های دامی ش��ده اند از این 
بازار خارج می ش��وند. نایب رئی��س اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام وطیور ایران، خاطرنش��ان کرد: الزم به ذکر 
اس��ت جهت جلوگیری از ایجاد فش��ار به مصرف کنندگان 
ناش��ی از تغییر نرخ ارز و اث��رات انتقالی آن به محصوالت 
لبنی و پروتیینی، ضروری است پیش بینی های الزم برای 
پرداخ��ت مابه التفاوت حاصل از ف��روش ارز به نرخ واقعی 
با نرخ ترجیح��ی 4200 تومانی به مصرف کنندگان نهایی 
صورت پذیرد تا فش��ار ب��ه خانواده ه��ای جامعه هدف به 

حداقل برسد. ایسنا 

  نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران مطرح کرد:

۱۰درصد؛تفاوتارزآزادوترجیحی


