
گــروه اقتصــادی - دبیــر کمیســیون 
واردکننــدگان و تامین کننــدگان مجمع عالی 
واردات برنج گفــت: اگر بانک مرکزی به دنبال 
حــذف صف ارز و واقعی کردن ثبت ســفارش 
هاست باید با شیوه دیگری به موضوع تخصیص 

ارز درخواست شده ورود کند.
بخشی از سپرده ریالی واردکنندگان هنگام 
ثبت سفارش تخصیص ارز مسدود خواهد شد. 
بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرده بخشی از 
ســپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز 
داشته باشــند مسدود خواهد شد. بانک مرکزی 

دلیل این امر را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان کرده در حالی که در این باره تأمین کنندگان تفاوت نرخ ارز نیمایی 
و ارز آزاد را دلیل این صف دانسته اند.

در بخــش کشــاورزی وابســتگی ارزی محصــوالت، کاال به کاال متفــاوت بوده و تولیــد روغن ۹۵ درصد 
وابســتگی ارزی دارد ایــن عــدد در حوزه ســموم به حدود ۱۷ درصد می رســد و ۸۳ درصد نیاز بــازار از داخل 
تأمین می شــود. حال پرســش این اســت که آیا ایــن تصمیم تأثیری در قیمــت مواد اولیــه وارداتی و محصول 
 نهایــی خواهد داشــت؟ تأمین اقالم اساســی از جمله برنــج برای بازار با اجرایی این طــرح چه وضعیتی خواهند 

داشت؟
مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج در این باره گفت: استدالل 
بانک مرکزی از طرح این مسئله، واقعی کردن بازار تقاضای ارز است. اما فریز کردن ۵ درصد معادل ریالی ارز مورد 

درخواست، عدد قابل توجهی برای سرمایه گذار بوده و منجر به خواب سرمایه او می شود.
وی افزود: افزایش این درصدها در ادامه منجر به آســیب به بخش ســرمایه گذاری شده و تأمین کنندگان را بی 

انگیزه می کند. از سوی دیگر باید پرسید سود چنین عملکردی به نفع چه نهاد و چه افرادی است؟
دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین کنندگان مجمع عالی واردات برنج تصریح کرد: اجرای این طرح دو مشکل 
در بخش تولید و تأمین بازار کشور به وجود می آورد؛ نخست اینکه بخشی از سرمایه تولیدکننده مستهلک می شود. 
دوم اینکه آیا بانک مرکزی با این نگهداشت سرمایه قرار است خدمات خاصی به سرمایه گذار بخش تولید ارائه دهد. 
آیا با سپرده گذاری این ۵ درصد، انجام امور مربوط به فعالیت واردات تسریع خواهد شد؟ یا این خواب سرمایه رخ 

می دهد تا فقط دغدغه و نگرانی نهاد دولتی مرتفع شود؟
کشاورز با بیان اینکه تأمین کنندگان و تولیدکنندگان کاالهای اساسی آنقدر درگیر بازار موجود و شب عید هستند 
که هنوز به این مســئله ورود نکرده اند، یادآور شــد: اگر بانک مرکزی به دنبال واقعی کردن ثبت سفارش ها و حذف 
ابطال آنهاست باید با شیوه دیگری به موضوع بپردازد؛ باید آسیب شناسی شود چرا درخواست کننده تخصیص ارز 
پس از ثبت سفارش کاال و موافقت با ارز درخواستی برای دریافت آن به بانک مراجعه نمی کند. چه اتفاقی افتاده که 

تأمین کننده نتوانسته معادل ریالی کاالی ثبت سفارشی خود را تهیه کند و ناچار به ابطال آن می شود؟
کشاورز گفت: در شرایط بحرانی نباید چالش ها را برای بخش تولید به ویژه فعاالن حوزه کاالهای اساسی بیشتر 
کرد. تصمیم گیران باید نگاه فرابخشی داشته باشند و به دنبال حل مسائل در کالن اقتصاد کشور باشند نه اینکه مشکل 

را برای خود رفع و رجوع کنند.

بخشنامه بانک مرکزی و تاثیر آن در بازار کاالی اساسی؛

از خواب سرمایه تا رفع دغدغه بانک مرکزی
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-گزارش ها  اقتصــادی  گروه 
حاکی از این اســت که کلیات تشکیل 
ســازمان بازرگانی و تنظیــم بازار به 
تصویب دولت رسیده و قرار است این 
سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد 

ریاست جمهوری باشد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان 
بازرگانــی گفته که پــس از تصویب 

دولت، الیحه تشکیل سازمان بازرگانی 
باید در مجلس بررسی شود و در دستور 
کار قــرار گیــرد. بنابراین تصمیم گیر 
نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی 

مجلس است.
بر این اساس به نظر می رسد، بعد 
از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت 
و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد 
دارد بــا روش دیگری اهداف خود را 

دنبال کند. ســخنگوی دولت، تیرماه 
امســال از جمله دالیل اعالم موافقت 
هیئت دولت با طرح تشــکیل وزارت 
بازرگانی را تقویت و تجمیع ابزارهای 
نظارتی دولــت بر بازار، کنترل مؤثرتر 
قیمت ها، تســهیل تجــارت و رونق 
تجــارت خارجی، سیاســت گذاری 
واحــد و چابکی در امــور بازرگانی و 
حمایت جدی تر از مصرف کننده عنوان 

کرده بود.
ماجــرای تفکیــک بخــش 

بازرگانی از کجا شروع شد؟
وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
در ســال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه 
صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای 
کوچک سازی دولت تشکیل شد،  اما 
بعد از هشــت ســال مجلس شورای 
اسالمی سرانجام در جلسه علنی روز 

چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با 
کلیات طرح تشــکیل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته 
در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از 
ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد 
وزارت بازرگانی بر ســر زبان ها افتاد 
و دولت نیز در ســال ۱۳۹۶ الیحه ای 
با موضــوع انفصال بخش بازرگانی از 
وزارت صنعت به مجلــس برده بود، 

اما مجلسی ها به این طرح روی خوش 
نشــان ندادند و با وجود اینکه مجلس 
شورای اسالمی ســه بار درخواست 
دولت مبنــی بر تفکیــک صنعت از 
بازرگانــی را رد کرد، در نهایت دولت 
پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را 

برای این طرح گرفت.
در نهایت ۲۱ اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح 

تشــکیل وزارت تجــارت و خدمات 
بازرگانی در  دســتور کار جلسه علنی 
مجلس شــورای اسالمی قرار گرفت. 
یکــی از ایرادات شــورای نگهبان به 
تبصــره ۱ ماده واحده این طرح بود که 
نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع 
این ایــراد را تصویب نکردند. مصوبه 
کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب 
این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر 
یک از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع 
و معادن مطابــق وظایف و اختیارات 
دســتگاه های تابع آنها قبــل از قانون 
تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و صنعت، معدن و تجارت 
مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت 
بعــد از این که این ماده رای نیاورد، این 
طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجــرای تفکیک در دولت 
دوازدهم تمام نشــد و در دولت جدید 
نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت 
شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر 
صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس 
مجلس شورای اسالمی از فرصت دو 
ماهــه مجلس به دولت برای ارســال 
الیحــه به مجلس بــه منظور تفکیک 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
اصالح ساختار در این وزارتخانه خبر 

داده بود. هرچند این استیضاح حواشی 
دیگری از جمله وضعیت خودروسازی 
و معادن هم داشــت و برخی معتقدند 
تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه ای برای 
اســتیضاح بود.در نهایت وزیر صمت 
استیضاح شد، اما وزیر ماند. سید رضا 
فاطمی امین چند روز بعد از جلســه 
استیضاح، در اواخر آبان ماه، در این زمینه 
تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت 

صمت منتفی شده است.
موافقــان و مخالفــان چه 

می گویند؟
عمدتــا مخالفان این طرح نگران 
بی توجهی به تولیــد و رونق واردات 
در پی تفکیک وزارت صمت هستند. 
همچنین برخی از مخالفان این طرح به 
این دلیل استناد می کنند در اکثر کشورها 
سیاست گذاری برای تولید و تجارت 
یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح 
می گوینــد در حال حاضــر تجارت 
خارجی و همچنیــن وضعیت تنظیم 

بازار مورد توجه کافی نیست.
در هر صورت همانطور که انتظار 
می رفــت، ماجــرای طوالنی تفکیک 
بخش صنعت و بازرگانی تمام نشده و 
این بار به شکل دیگری در حال پیگیری 

است که باید دید نتیجه چه می شود.

الیحه سازمان بازرگانی؛

اصرار دولت بر تفکیک 
صنعت و بازرگانی

در حالی که در اواخر آبان ماه، وزیر صمت تاکید کرده بود که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده، به نظر می رسد 
دولت این بار قصد دارد به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند.

 
گروه اقتصادی -  مجری پروژه 
کاالبرگ الکترونیکی اطمینان دارد 
که با اجرای این طــرح یارانه هیچ 
کســی قطع نخواهد شد و کاالبرگ 
الکترونیکی به منظــور حمایت از 
معیشــت و کمک به ســبد غذایی 

خانوار در حال اجراست.
حمید فرداد با اشاره به اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی در ســه 
استان مرکزی، قزوین و گیالن گفت: 
مردم در این ســه استان می توانند از 
تمام فروشــگاه های موجود خرید 
خــود را انجام بدهنــد.وی از تمام 
فروشــگاه ها در این ســه اســتان 
دعــوت کرد تا درصــورت تمایل 
برای عضویت در سامانه اپلیکیشن 
shoma.sfara. شما را از سایت

ir دانلود کنند.
به گفته مجری پروژه کاالبرگ 
الکترونیکی، ثبت نام و فعال سازی 
تمام فروشــگاه ها در این سه استان 
شروع شده و اعتبار افراد برای آنکه 
امــکان خرید پیدا کنند،  شــارژ می 

شود.

فــرداد با اشــاره بــه برخی 
ابهامــات از جانب مردم درباره این 
طــرح گفت: ممکن اســت برخی 
در مراجعه به ســامانه نگرانی داشته 
باشند ولی با اطمینان اعالم می کنیم 
که این طرح کامال اختیاری است و 
یارانه هیچ کســی قرار نیست قطع 
شــود و خانوارها می توانند یکماه 
 زودتر از مبلغ یارانه خودشان خرج 

کنند.
وی با اشــاره به لیســت اقالم 
مشــمول طرح درباره ارزش ریالی 
سبد، گفت: ســبد ۱۰ قلمی شامل 
ماســت، شــیر،  پنیر، قند و شــکر، 
ماکارونــی، روغن مایع، برنج، مرغ 
و تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان ارزش 
دارد که اگر ایــن مبلغ به دالیلی از 
جمله تــورم احتمالی به ۵۵۰ هزار 
تومــان افزایش یابد، ســهم مردم 
همــان ۲۳۵ هــزار و ۷۵۰ تومانی 
 اســت کــه در جدول ثابــت باقی 

می ماند.
خدمات  شــرکت  مدیرعامل 
فنــاوری رفــاه ایرانیــان دربــاره 

هدفگــذاری گســترش و اجرای 
طــرح در اســتان های دیگر اظهار 
کرد: تالش بر این است که سرعت 
و دقت کار با حفظ متناســب سازی 
کار در سراسر کشــور انجام شود. 
در طول این هفته ســه استان گیالن،  
قزوین و مرکزی عالوه بر هرمزگان 
فعال خواهند شد و پس از آن طرح 
 را در سطح کل کشور ارتقاء خواهیم 

داد.
فــرداد تاکید کرد: نــگاه ما در 
حال حاضر فراگیری صددرصدی 
طرح اســت تا کل کشور را به نقطه 
حداقلی خوب برســانیم ولی اینکه 
همه فروشگاه ها را فعال کنیم، الزم 
اســت که فرایندهای خاص خود را 

طی کند.
وی همچنیــن دربــاره اعتبار 
پیش بینی شــده برای اجرای طرح 

در ســال ۱۴۰۲ گفت: اینکه در سال 
آینده طــرح ادامه می یابد یا نه، باید 
سیاستگذاران پاســخ بدهند چون 
ما مجــری کار هســتیم ولی ظاهر 
قضیه این است که ادامه دار خواهد 
بــود. در حال حاضر گفت وگوهای 
تخصصــی در حال انجام اســت و 
امیدواریم مجلــس موفقیت طرح 
را بررســی کند و بــا دولت در میان 

بگذارد.
طــرح کاالبــرگ الکترونیکی 
در گام نخســت به شکل آزمایشی 
در اســتان هرمزگان به اجرا درآمده 
است. طبق گزارش ها آمار تراکنش 
در هرمــزگان به حدود ۴۰۰۰ مورد 
رسیده و ۱.۵ میلیارد خرید از طریق 
سامانه ظرف ۱۴ روز گذشته انجام 
شده است که نقطه قوت و موفقیتی 
درخــور برای اجــرای این طرح به 

شمار می رود.
در حاشیه جلسه هیات دولت، 
سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اعالم کرد که 
سه اســتان گیالن،  قزوین و مرکزی 
به طرح کاالبرگ الکتروینکی متصل 
شــده اند و طی هماهنگی صورت 
گرفته با فروشــگاههای زنجیره ای 
در آینده نزدیک به شــکل سراسری 
طــرح کاال بــرگ الکترونیکــی را 

اجرایی خواهیم کرد. 
وی تاکیــد کرد کــه این طرح 
حتمــا تا آخر ســال بــه صورت 
سراســری اجرا می شــود و  دولت 
بنایــی ندارد کــه یارانــه نقدی را 
حــذف کند امــا تکلیــف قانونی 
 اســت که کاالبــرگ  الکترونیکی 

هم باشد.
آنطــور کــه وزیــر کار گفته 

ایــن طرح اختیاری اســت و مردم 
می توانند یا کاالبــرگ  الکترونیکی 
را انتخــاب کنند یــا یارانه نقدی را 
و قیمت ها براســاس نرخ شهریور 
ســال ۱۴۰۰ اســت. دولت بنا دارد 
برای کاالهای اساسی از ارز نیمایی 
استفاده کند و افزایش قیمت در این 

زمینه معنا ندارد.
در حــال حاضر مردم در چهار 
اســتان هرمزگان،  گیــالن،  قزوین 
و مرکــزی می توانند بــا مراجعه به 
فروشــگاه های مجــاز و متصل به 
شــبکه شــما )شــبکه ملی اعتبار( 
نســبت به اســتفاده از ایــن اعتبار 
 در خرید اقالم اساســی اســتفاده 

کنند. 
الزم به ذکر است که این طرح 
برای فروشــندگان اختیاری است 
و فروشــندگان صنــف خواربار، 

لبنیــات، پروتئین، فروشــگاه های 
زنجیــره ای و تعاونی های مصرف 
می توانند با مراجعه به نرم افزارهای 
بــازار و مایکت یــا از طریق درگاه 
 shoma.sfara.ir الکترونیکــی 
نســبت به نصب برنامــه کاربردی 
»شــما« و ثبت نام از قســمت پنل 
 فروشــنده بــه این ســامانه متصل 

شوند.
تسویه حســاب و واریز مبالغ 
خریدهای اعتباری مشــابه تسویه 
با فروشــندگان از طریق کارتخوان 
اســت و بــه گفته مجــری پروژه 
کاالبــرگ الکترونیکــی، اتصال به 
این طــرح کامال رایگان بوده نیازی 
بــه پرداخت هیچگونــه هزینه ای 
توســط فروشــندگان نیست. پول 
خرید کاال نیز ۴۸ ســاعته به حساب 
 فروشــنده یــا مغــازه دار واریــز 

می شود.
نحــوه خرید ۱۰ قلــم کاالی 
کاالبــرگ  در  شــده  پیش بینــی 
الکترونیکــی به این نحو اســت که 
در این طرح، اعتبــار واریزی قابل 

برداشت به شــکل نقدی نیست و 
صرفا بــا آن می توان ۱۰ قلم کاالی 

اساسی را خریداری کرد. 
درواقع یک ماه قبل از پرداخت 
یارانــه نقدی ماهانــه، این اعتبار به 
حســاب فرد )سرپرســت خانوار( 
واریز می شــود تــا ۱۰ قلم کاالی 
مدنظــر در این طــرح را خریداری 
کند و امکان برداشــت نقدی ندارد. 
هر سرپرست خانوار به اندازه تعداد 
اعضای خانوار خود تا سقف یارانه 
نقدی می توانــد از کاالهای مذکور 
خریــداری کند که مانند خریدهای 
معمولــی بــا کارت بانکــی انجام 
می گیرد و بخشــی از یارانه کاال از 
محل اعتبار حســاب یارانه و مابقی 
از حساب بانکی سرپرست خانوار 
کم می شــود و در بیستم هر ماه باقی 
مانده اعتبار به حســاب سرپرست 

واریز می شود. 
چنانچه تمایل به خرید کاالی 
الکترونیکی نبــود، همچنان امکان 
برداشــت نقــدی یارانــه واریزی 

ماه های آینده وجود دارد.

گروه اقتصادی - درآمد دولت 
از محل عوارض خروج از کشــور 
همچنــان صعــودی اســت و طبق 
آمارها میــزان درامد از این محل در 
۱۰ ماهه سال جاری نسبت به ۹ ماهه 
سال جاری حدود ۱۳۹ میلیارد تومان 

افزایش داشته است.
پیش بینــی دولــت از محــل 

عوارض خروج از کشور برای سال 
جاری ۱۵۰۰ میلیــارد تومان بود اما 
آنچه که تاکنون محقق شــده از این 
رقم فراتر بوده اســت. به طوری که 
میزان درآمد دولت از محل عوارض 
خــروج از کشــور در شــش ماهه 
نخست ســال جاری بیش از  ۱۰۸۵ 
میلیارد تومان، در هفت ماه امسال به 

بیش از ۱۲۶۱ و در هشــت ماه سال 
۱۴۰۱ نیــز بــه ۱۴۱۳ میلیارد تومان 

رسیده بود. 
بر این اســاس دولت در ۹ ماهه 
ســال از محل مذکور ۱۵۶۳ میلیارد 
تومان درآمد کســب کــرده که این 
میزان با حــدود ۱۳۹ میلیارد تومان 
افزایــش بــه ۱۷۰۳ میلیــارد تومان 

 در ۱۰ ماهــه ســال جاری رســیده 
است.

شــاید به همین دلیل است که 
دولــت برای ســال اینده پــا از این 
ارقام فراتر گذاشــته و بر این اساس 
و طبــق الیحه بودجه ســال آینده، 
طبق جــدول تعرفه های درآمدهای 
دولــت، عوارض خروج از کشــور 

برای هر نفر در ســال آینده در سفر 
اول ۴۰۰ هــزار تومان تعیین شــده 
اســت. عوارض خروج از کشــور 
برای ســفر دوم به میزان ۵۰ درصد 
)۶۰۰ هــزار تومــان( و ســفرهای 
سوم و بیشــتر به میزان ۱۰۰ درصد 
 )۸۰۰ هزار تومــان( افزایش خواهد 

یافت.

همچنین درآمد دولت از محل 
عوارض خروج از مرزهای کشــور 
۳۴۳۱ میلیــارد تومان تعیین شــده 
است. رقمی که نسبت به سال جاری 
بیــش از ۱۲۸ درصد افزایش دارد در 
حالی که عــوارض پرداختی هر نفر 
برای ســال آینده مشابه سال جاری 

است.

گروه اقتصادی - ســخنگوی 
انجمــن صنایــع فرآورده های لبنی 
خاطر نشان کرد: در ۲۰ سال گذشته 
تعــداد واحدهــای لبنــی از حدود 
۱۸۰۰ کارخانــه و کارگاه امــروز به 
کمتــر از حــدود ۳۰۰ کارخانه لبنی 
رسیده است. بخشی از این موضوع 
ناشــی از همان روند کلی کســب و 
کار اســت و علل دیگــر را باید در 
اجرای هدفمندی یارانه ها در ســال 
۸۹ و کاهــش تقاضا بــرای تولید و 
نیز کاهش حاشــیه سود صنعت در 
اثر قیمت گذاری دســتوری طی یک 

دهه اخیر جست وجو کرد.
محمدرضــا بین طبا در پاســخ 
به این پرســش که برخی گزارش ها 
از تعطیلی واحدهــای تولیدی لبنی 
حکایــت می کند تا چــه میزان این 

موضــوع را تاییــد می کنید؟ گفت: 
در ۲۰ سال گذشته تعداد واحدهای 
لبنــی از حــدود ۱۸۰۰ کارخانــه و 
کارگاه امــروز به کمتر از حدود ۳۰۰ 
کارخانه لبنی رســیده است. بخشی 
از این موضوع ناشــی از همان روند 
کلی کســب و کار است و علل دیگر 
را باید در اجــرای طرح هدفمندی 
یارانه ها در ســال ۸۹ و کاهش تقاضا 
برای تولید و نیز کاهش حاشیه سود 
صنعت در اثر قیمت گذاری دستوری 
 طــی یک دهــه اخیر جســت وجو 

کرد.
وی بــا بیان اینکــه گاهی روند 
تعطیلــی واحدهــای تولیدات لبنی 
کند و گاهی با شــتاب انجام می شد، 
افــزود: به نظر می رســد تا زمانی که 
بــرای افزایــش ســرانه مصرف و 

همین طور پرهیز سیاســت مداران از 
قیمت گذاری دستوری فکری نشود، 
می توان شاهد ادامه این روند بود. در 
حال حاضر میانگین حدود ۶۰ درصد 
از ظرفیــت کارخانه ها زیر بار تولید 
اســت حدود ۴۰ درصد از ظرفیت 

خطوط خالی است.
بنی طباء با اشاره به تامین بودن 
بازار داخلی، تصریح کرد: در صورت 
تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان 
و آگاهی رسانی در خصوص مصرف 
محصوالت لبنی باز هم مشــکلی در 
تامین نخواهیم داشت اما بطور کلی 
رویکردها در صنعت نشــان می دهد 
که کشور ما متاثر از بسیاری از عوامل 
ازجملــه تحریم ها، بیــش از آنکه 
بر محصوالت نهایــی در صادرات 
متمرکز باشد در صادرات محصوالت 

اولیه مثل شیرخشــک، خامه و کره 
فله تمرکز دارد. این بدان معناســت 
که ما در بازارهای صادراتی، ســبد 
محصــوالت نهایی را به رقبا واگذار 
 کــرده و در حال تامین مواد اولیه آنها 

هستیم.
بــه گفتــه ســخنگوی انجمن 
صنایــع فرآورده های لبنــی؛ برای 
تقویت ســرانه مصــرف راهی جز 
فرهنگ ســازی از یک سو و از سوی 
دیگر اتخاذ سیاســت های حمایتی 
 ماننــد ســبد کاال یا شــیر مدارس 
بــازار  وضعیــت  وی  نداریــم. 
محصوالت لبنی را باثبات دانست و 
افزود: تغییر قیمتی اعمال نشده است 
اما افزایش هزینه های تولید مشــهود 
است؛ مســئوالن در خصوص لزوم 
ثبــات قیمت ها تاپایان ماه رمضان به 

تولیدکنندگان دســتوراتی را داده اند 
اما باید به این موضوع توجه کنند که 
هزینه های تولید در کشــوری که ۵۰ 
درصد تورم را تجربه می کند به معنی 
ماهانه حدود ۴ درصد هزینه بیشــتر 
برای تولید متحمل می شــود. درکنار 
این موضوع ســایر مولفه ها تولید از 
جمله حقوق و دســتمزد نیز افزایش 

پیدا کرده است. 
در این شرایط چطور مسئوالن 
می توانند انتظار داشــته باشــند که 
تولیدکننــدگان محصــوالت خود 
را تــا پایان ماه مبارک بــدون تغییر 
قیمــت عرضــه کننــد درحالی که 
خــود دولت عــالوه بــر افزایش 
هزینه تولید و نرخ دســتمرد، ســایر 
 خدمــات خــود را نیز گــران کرده 

است.

مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی:

یارانه هیچ کس با کاالبرگ الکترونیکی قطع نمی شود

عوارض خروج از کشور همچنان می تازد

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی:

ســخنگوی دولــت، تیرماه امســال از جمله دالیل اعــام موافقت هیئــت دولت با طرح 
تشــکیل وزارت بازرگانــی را تقویــت و تجمیع ابزارهــای نظارتی دولت بــر بازار، 
کنتــرل مؤثرتــر قیمت ها، تســهیل تجارت و رونــق تجارت خارجی، سیاســت گذاری 
واحــد و چابکــی در امور بازرگانی و حمایت جدی تــر از مصرف کننده عنوان کرده بود.

اقتصادی

گروه اقتصادی - وزیر اقتصاد 
گفــت: اگر ایرادات فنی و تخصصی 
در مصوبه مولدســازی وجود داشته 
باشد، شورای عالی هماهنگی سران 
قــوا آن را در مصوبه جدید خود در 
قالب اصالحیه لحــاظ خواهد کرد 
و تصمیم گیری هــا در شــفاف ترین 
 حــال ممکن اطالع رســانی خواهد 

شد.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه 
جلسه هیات دولت گفت: امیدواریم 
بــا ابالغیه بانک مرکزی، از این هفته 
شــاهد سرعت بخشــیدن به فرآیند 

وام های خرد باشــیم. وی با اشاره به 
مازاد تجاری ۲۰ میلیارد دالری کشور 
در ۱۰ ماهه امســال، اظهار داشت: با 
توجه به تراز تجاری مثبت کشــور، 
مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای 
تجارت و واردات رســمی نداریم و 
 تخصیص ارز بدون محدویت انجام 

می شود. 
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد 
که با تزریق این منابع به تولیدکنندگان 
و فعــاالن اقتصــادی تــا هفته های 
آینــده از دوره آشــوب اقتصــادی 
 حــوزه ارزی بــه دوره ثبــات قدم 

بگذاریم. 
خانــدوزی دربــاره مصوبــه 
مولدســازی دارایی هــای دولت در 
شــورای هماهنگی اقتصادی سران 
قــوا تصریــح داد: در کشــور ده ها 
هــزار پروژه نیمه تمــام وجود دارد 
 کــه می توان آنها را بــا تزریق منابع 

زنده کرد.
وی با بیان اینکــه در روزهای 
اخیر برخی در شــبکه های مجازی 
اقدام به فضاسازی در این خصوص 
کردند، خاطرنشــان کرد:  سه قوه در 
این مسیر فعال هستند و اساساً در این 

مســیر تحولی رو به پیشرفت و برای 
آینده ســرمایه گذاری و پروژه های 
عمرانی اســتان ها هیچ عقب نشینی 

صورت نخواهد گرفت. 
وزیر اقتصــاد ادامــه داد: اگر 
ایــرادات فنــی و تخصصی وجود 
داشته باشد، شورای عالی هماهنگی 
سران سه قوه آن را در مصوبه جدید 
خود در قالب اصالحیه لحاظ خواهد 
کرد و تصمیم گیری ها در شفاف ترین 
 حــال ممکن اطالع رســانی خواهد 

شد.
به گفتــه خاندوزی، ســال ها 

بود که دســتگاه ها و مدیران دولتی 
در برابــر واگــذاری زمین هــا و 
ساختمان های متروکه خود مقاومت 
می کردنــد و بــه همیــن دلیل این 
 مصوبه در ســران قوا بــه تصویب 

رسید.

وزیر اقتصاد:

ایرادات احتمالی مصوبه مولدسازی دارایی ها اصالح می شود

کاهش شدید واحدهای تولید لبنیات در دو دهه اخیر
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