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احتمال واريز مابهالتفاوت قيمت
ال به كارت خانوار
كا 

رييسكميسيوناقتصاديمجلسبابياناينكهسرانههر
فرد در مابهالتفاوت تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني مشخص
بوده و ميتواند در قالب كارت اعتباري به خانوار پرداخت
ش��ود ،گفت :قيمت كاالهاي وارداتي با ارز رسمي در بازار
متناسبباارز ۴هزارو ۲۰۰تومانيتخصيصنيافتهاست.
محمدرضاپورابراهيميبابياناينكهحدود 14ميليارددالر
امسال و نيز سال آينده به كاالهاي اساسي اختصاص يافته
است،گفت:قيمتاينكاالهادربازارمتناسبباارز 4هزارو
صيافتهنيست.درنشستيكهسهشنبه
200تومانيتخصي 
هفته گذشته اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با وزير
صنعت ،معدن و تجارت و مسووالن دستگاههاي نظارتي
برگزار كردند راهكارهايي ب��راي افزايش نظارت دولت بر
قيمت كاالهاي اساسي در نظر گرفته شد و اگر در كاهش
اينكاالهااتفاقينيفتدنشاندهندهرانتدراقتصادكشور
استواستمراراينمسالهبههيچوجهنميتواندادامهيابد.
رييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميافزود:
اولويت نخست ما اين است كه دولت بتواند با سياستهاي
نظارتيومديريتوتنظيمبازارقيمتكاالهاياساسيرابر
اساسارز 4هزارو 200تومانيقراردهدامادرغيراينصورت
پيشنهادكميسيوناقتصاديمجلستخصيصماب هالتفاوت
يارانه بين قيمت ارز تخصيصيافته به كاالهاي اساسي و
قيمتاينكاالهادربازاراست.
وي اظهار داش��ت :حدود 100هزار ميليارد تومان منابع
مابهالتفاوت قيمت كاالهاي اساسي بر اساس ارز  4هزار و
 200تومانيوقيمتاينكاالهادربازاراست.اينرقممعادل
يكچهارم بودجه كل كشور در سال  98است و بايد براي
آن تصميمگيري شود .اگر نظارت بر قيمتها انجام نشود
مابهالتفاوتاينقيمتكهبخشعمدهايازآناكنونبهرانت
تبديلودرواسطهگريازجيبمردمخارجميشودبايدبه
جيب مردم بازگردانده شود .پورابراهيمي با اشاره به ساز و
كاريكهبراياينكاردرنظرگرفتهشدهاست،گفت:سرانه
هر فرد در مابهالتفاوت مشخص است و اين سرانه در قالب
كارتاعتباريبهخانواردادهميشود.همچنينبراساساين
طرحقيمتكاالييكهمردمپرداختميكنندهمانقيمت
ترجيحي اس��ت و مابهالتفاوت آن بر اساس سرانه از كارت
اعتباري پرداخت ميش��ود .رييس كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه كاالهايي كه اكنون
با ارز  4هزار و  200توماني وارد ميشود با ارز آزاد در مرزها
صادر ميشوند ،افزود :با اجراي طرح كارت اعتباري جلوي
قاچاقكاالهاياساسيكهاتالفمنافععموميملتاست،
گرفتهميشود.بادولتسهشنبههفتهآيندهدركميسيون
اقتصاديبرايتنظيمبازاررايزنيميكنيم.ازفروردينماه
سال جاري سياست اول ارزي دولت در خصوص تامين ارز
كليهكاالهايوارداتيبانرخ 4200توماندردستوركارقرار
گرفت 5.ماهبعدازمردادماهباتغييررييسكلبانكمركزي،
سياستتعميقبازارثانويهارزيدرسامانهنيمادردولتكليد
خورد.برايناساسازنيمهمردادماهتامينارزكاالهايگروه
 2و 3باارزبهقيمتسامانهنيماازمحلارزحاصلازصادرات
تامينشد.اينسياستتاامروزادامهپيداكردهوبرايواردات
كاالهاياساسيبانرخدالر 4200تومان 18ميليارددالردر
نظرگرفتهشدهاست،ايندرحالياستكهبهعقيدهبسياري
ازكارشناسانبينتخصيصارز4200تومانيوقيمتنهايي
كاالهاياساسيدربازاراختالفچشمگيروجوددارد.
بر همين اس��اس دولت تصميم گرفته با س��از و كارهاي
حمايتي و نظارتي فاصله قيمت نهايي كاالهاي اساسي در
بازارراكاهشدهد.همچنينبرايسالآيندهنيزدراليحه
بودجهحدود 14ميليارددالربرايوارداتكاالهاياساسي
و 2ميليارد دالر براي واردات كاالهاي واسطهاي مورد نياز
صنايعبهنرخنيمالحاظشدهاست.ازهفتهگذشتهنيزگروه
 3كاالييعمالحذفشدهودرحالحاضرتنهابرايدوگروه
كاالي اساسي و قطعات و كاالي واسطهاي تامين ارز انجام
ميشود.تسنيم

تسهيل روابط تجاري

نمايندهمردمماليردرمجلسشوراياسالميگفت:اليحه
بودجه  98كه هفته گذشته توس��ط رييسجمهوري به
مجلستقديمشدباتوجهبهحساسيتوشرايطويژهكشور
قابل دفاع است .حجتاالسالم احد آزاديخواه روز يكشنبه
اظهار داش��ت :پيشبيني ميكنم كه اليحه بودجه  98با
تغييراتحداقليتصويبميشود.
وي افزود :بودجه  98متناس��ب با تحريمها و فروش كم
نفت بسته ش��ده و تغيير قيمت ارز در بودجه مشخص و
قابل لمس است .سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس
دهم بيان كرد :با توجه به اينكه تحريمهاي ظالمانه و يك
طرفه عليه ما اعمال شده است ،باز هم روزانه يك ميليون
و 500هزار بشكه نفت به فروش ميرسد و اين بدان معني
اس��ت كه بخش قابل توجهي از بودجه عمومي كش��ور
وابسته به نفت است.
حجتاالسالمآزاديخواهگفت:هنوزهمكماكانحدود150
هزار ميليارد تومان از بودجه كشور وابسته به فروش نفت
است .وي خاطرنشان كرد :پس از گذشت  40سال از عمر
انقالبوابستهبودنبودجهكشوربهفروشنفتيكنقص
استكهايناشكالبههمهدولتهاوارداست.
رييس كميته برنامه ،بودجه و اصالح ساختار كميسيون
فرهنگيمجلسادامهداد:دراليحهبودجه 98اتفاقجدي
دربنيهدفاعيكشورنيفتادهوبايدتقويتشود.
حجتاالسالمآزاديخواهگفت:برايواكسينهكردنانقالب،
دورزدنتحريمهاوبهزانودرآوردندشمنبايدبنيهدفاعي
كشورتقويتشود.بهگفتهويدولتبودجه 98رامتناسب
با چالشهاي اقتصادي طراحي نكرده است ،در حالي كه
حداكثر تالش بايد براي ايجاد اشتغال و رونق توليد انجام
شود .حجتاالس�لام آزاديخواه با اش��اره به برداشت 1.5
ميليارددالرازصندوقتوسعهمليبرايايجاداشتغالبيان
كرد:باوجودتالشهايصورتگرفتهبرايتوسعهاشتغال،
سامانهكارابستهاستواشكالجديبهبانكهايعاملدر
ارايهتسهيالتاشتغالزاييوارداست.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد:
دولتبايددرحوزهاشتغالو مبارزهبا تورموگرانيجديتر
ورودپيداكند.
اليحه بودج��ه  98با رقم يكه��زارو  703ميليارد تومان
سهشنبه چهارم ديماه توسط رييسجمهوري به صحن
مجلسشوراياسالميتقديمشد.ايرنا
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همراهي پنج نهاد مختلف با دولت در قيمتگذاري كاالها

آيا قدرت دولت براي كنترل بازارها كم شده است

امير جديدي  /اعتماد

هزينههايتحميليبهدولت
در سالهاي اخير بنا به داليلي هزينههاي اقتصادي
دولت بهشدت افزايش يافته است .ورشكستگي برخي
از صندوقهاي بازنشستگي ،ورشكستگي موسسات
مالي ،تحمي��ل يارانههاي نقدي و غي��ر نقدي ،عدم
اصالح قيمت حاملهاي ان��رژي ،و ...عمال ابزارهاي
افزاي��ش رفاه اجتماع��ي و تمركز بر ارتقاي س��طح
كيفي زندگي ش��هروندان را كم اثر كرده اس��ت .اگر
به موارد فوق نوس��انات نرخ ارز و منابعي كه دولت و
بانك مركزي براي بازگرداندن آرام��ش به بازار ارز،
هزينه كردند ،اضافه ش��ود متوجه ميش��ويم كه نه
تنها دولت از وظايف حاكميتي خود كه افزايش رفاه،
كمك به تامي��ن اجتماعي و ،...عقب مانده بلكه براي
كاهش نوسانات بايد وارد گو ِد بازار شود .ورود به گود،
سلسله اقداماتي را ميطلبد كه عالوه بر توان مضاعف،
منابع مالي زيادي نيز براي آن نياز اس��ت كه با وجود
عدم تحقق بخش��ي از درآمدهاي مالياتي و ش��روع
تحريمهاي نفتي و بالطبع كاهش درآمدهاي نفتي،
به نظر ميرس��د هزينههاي بيشتري را سر بار دولت
ميكند كه ممكن است به نتايج مورد نظر نيز نرسد.
به بيان ديگر با شكل گرفتن نوسانات ،دولت مجبور
ميشود برخالف ميلش به آن ورود كند و با اختصاص
منابع مالي تع��ادل و ثبات را به آن بازگرداند .به طور
مش��خص وضعيت اقتصاد ايران و پيچيدگيهاي آن
موجب شده وظايف حاكميتي و نظارتي دولت تغيير
كند .اين اجبار كفه ترازو به س��مت وظايف نظارتي
را سنگين كرده اس��ت .سايه دولت به حدي سنگين
شد كه در حال حاضر براي بسياري از مسائل قيمتي
پاي وزار يا رييسجمهور به ميان كشيده ميشود.
اما به واقع وظيفه دولت چيس��ت؟ آيا وظيفه دولت
اين است كه بر وظايف حاكميتي خود تمركز كند و
نظارت حداقلي نيز بر بازارها داشته باشد تا بتواند هر
حركتي كه گروههاي ذي نفع براي منحرف كردن
بازار انجام ميدهند ،در نطفه خفه كند تا در سايه آن
نهادهاي مدني نيز به خوبي شكل بگيرند يا بدون در

آويده علمجميلي
بعد از نوسانات قيمت ارز ،به نظر ميرسد شرايط
براي برخي بازارها به سختي پيش ميرود و عالوه
برافزايشهزينههايتوليدي،كاهشتوانوقدرت
خريدخانوارهانيزكالفبازارمحصوالتداخليرا
سردرگمتر كرده است.
اغل�ب كارشناس�ان و صاحبنظ�ران اقتصادي
دخال�ت دول�ت را ب�راي بازگردان�ي آرامش به
اقتصاد ض�روري ميدانند و در ط�رف ديگر نيز
كارشناساني هس�تند كه دخالت دولت را عامل
بيثباتكنندهت�ري در اي�ن اوض�اع و اح�وال
ميدانند .از آنجايي ك�ه قيمت مهمترين متغير
اقتصادياستكهرفتاربنگاههاراتنظيمميكند،
هر گونه دخالت دولت در اين مكانيزم ،اختالل در
كاركرد طبيعي قيمتها اس�ت .به اعتقاد برخي
كارشناسان س�ردرگمي در نحوه قيمتگذاري
قيمت خودرو يا لوازم خانگي به مثابه مشت نمونه
خروار است .بنابراين دولت را از هر گونه دخالت
در قيمتگذاري بر حذر ميدارند.
پيچيد هشدناقتصادداخلي
پربيراه نيس��ت اگر بگوييم قدرت اثرگذاري دولت در
اقتصاد در س��الهاي اخير رو به افول گذاش��ته است.
بس��ياري معتقدند كه اي��ن اتفاق تابع��ي تاريخي از
تحوالت اقتص��اد جهاني و پيچيده ش��دن اقتصاد در
داخل است .به عنوان مثال بخش بزرگي از بنگاههاي
اقتصادي و توليدي در سالهاي اخير واگذار شدهاند و
با كمتر شدن نفوذ دولت در اين بنگاهها ،قدرت دولت
براي قيمتگذاريها كمتر ش��ده اس��ت .همچنين با
كمتر ش��دن نقش دول��ت در تجارت خارج��ي ،روند
قيمتگذاريها تحت مكانيزم بازار و قيمتهاي جهاني
قرار گرفته است .از طرف ديگر ،بخش نامههاي يكشبه،
تصميمگيريهاي آني ،تاثيرپذيري فعاالن اقتصادي
و بخشهاي خصوصي از دولت را كاهش داده است.

نظر گرفتن ش��رايط نهادي جامعه ،به توزيع و نه باز
توزيع ثروت در جامعه بپردازد؟
شكست در قيمتگذاري
در تاريخ بعد از انق�لاب نهادهايي كار قيمتگذاري
كاالها در بازار را در اختيار داشتند .صندوق حمايت
از مصرفكننده ،مركز بررس��ي قيمتها كه البته در
سال  1354تاسيس شد و قيمتگذاري بر كاالهاي
بخش دولتي و خصوصي را ش��امل ميشد ،سازمان
نظارت و بازرس��ي بر قيمت و توزيع كاال و خدمات و
سازمان تعزيرات حكومتي ،س��تاد بسيج اقتصادي
كه در مهر  1359تشكيل شد و با پايان يافتن جنگ
عمال فعاليتش به حاش��يه رفت ،سازمان حمايت از
مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،ستاد پشتيباني
برنامه تنظيم بازار و البته شوراي رقابت از اين جمله
هستند .اما اگر كمي در صفحات مجازي و سايتهاي
خبري جس��توجو كنيم ،متوجه ميشويم كه اين
نهادهاي قيمت گ��ذار كه درص��دد متعادل كردن
بازار هس��تند ،تا به امروز عمال نتوانس��تند گام رو به
جلويي بردارند و هر زمان كه ناكاميش��ان بيش��تر
ش��د ،با نامهاي به رييسجمهور خواس��تار دخالت
مس��تقيم او بر بازارهاي هدف ش��دند .مدعاي اين
گزاره ،نامه ش��وراي رقابت به روحاني براي ورود به
قضيه قيمتگ��ذاري محصوالت انحصاري اس��ت.
براساس اين نامه كه در اول هفته جاري منتشر شد
شوراي رقابت دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهاي
انحصاري را ارسال كرد تا رييسجمهور در مورد آن
تصميمگيري كند .اينكه تصميمگيري در خصوص
جزييترين مس��ائل قيمتگذاري به رييسجمهور
وابسته باشد ،مدعاي اين گزاره است كه توان دولت
براي مداخله در قيمتها كاهش يافته است.
از طرف ديگر سازمان تعزيرات نيز به وسيله ابزارهاي
تنبيهي و قهري ،س��عي در جلب نظر توليدكنندگان
در جهت كاهش قيمتها دارد .در اين راستا با دخالت
در بازار لوازم خانگي س��عي بر تنزل قيمتها بود كه

اظهارنظر اخي��ر رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم
خانگي نش��ان ميدهد كه سياس��تهاي دخالتي در
بازار در ش��رايطي كه هزينهها به ش��كل فزايندهاي
افزايش يافته و بازارها نيز آبس��تن نوس��انات بيشتر
هس��تند ،نهتنها شكس��ت ميخورد بلكه منابع مالي
را كه ب��راي بازگرداندن ثبات به بازارها در نظر گرفته
شده ،منحرف ميكند.
نقشه راه
براي ارايه هر راهحل��ي بايد به اين نكته توجه كرد كه
دخالت بيش از ان��دازه دولت در هر صنعتي ،منجر به
بروز تكانههايي ميشود ،حال اگر شدت تكانهها زياد
باشد ،انرژياي كه براي بازگشت به آرامش ميگيرد،
بسيار زياد خواهد بود.
اگر نهادهاي قيمت گذار مفيد نيس��تند ،چرا منحل
نميش��وند تا دولت و بازار با هم به يك تعادل پايدار
برسند اگر هم وجودشان براي كشور ضروري است چرا
مقاومتها براي تعيين قيمتها همچنان وجود دارد.
اصليتري��ن ،س��ريعترين و ضروريترين را ه حل
دولت ب��راي افزايش اثرگ��ذاري خ��ود در اقتصاد
بدون افزايش هزينهها ،اصالحات اقتصادي اس��ت.
با حمايت از آزادي نهادهاي اقتصادي ،سياس��ي و
مدني ميتوان اعتماد فع��االن اقتصادي را تا حدي
بازگرداند .اما اصالحات اقتصادي در ايران به مانند
گنج است .گنج به راحتي قابل حصول نيست .نقشه
نياز دارد .دولت در تبيين استراتژيهاي اقتصادي
مشكالت عديدهاي دارد .دولت بايد بپذيرد اقتصاد
مانن��د حلقههاي يك زنجير اس��ت ،يك حلقه آن،
سياستهاي ارزي است و حلقه ديگر سياستهاي
پولي و ...هر ش��وك در هر حلقه ،حلقههاي ديگر را
نيز تحت تاثير قرار ميدهد .وظيفه اصلي دولت بايد
در جهت كس��ب اطمينان خاطر از كاركرد درست
حلقهه��ا و جلوگيري از هر گون��ه انحراف احتمالي
باش��د نه اينكه با دخالت بيجا اسباب تكانهاي را در
حلقهها ايجاد كند.

سرمايهگذاريخارجي

يك شركت دانشبنيان چيني به سرمايهگذاري در ايران دست زده است

چشم باداميها در راه ورود به بازار حمل و نقل خرد

گروه اقتصادي| در حالي كه بس��ياري از شركتهاي
خارجي و از جمله ش��ركتهاي ايراني از ادامه همكاري
ب��ا ش��ركاي ايراني خود س��ر ب��از زدند و س��عي كردند
فعاليتهاي تجاري را به س��مت و سويي ببرند كه كمتر
ب��وي س��رمايهگذاري در ايران بدهد ،ب��ه تازگي يكي از
ش��ركتهاي چيني با حضور در بازار استارتآپي ايران،
قصد دارد س��امانه حمل و نقل خرد ايران را برقي كرده و
روالي نو راهاندازي كند.
به اين ترتيب و طبق اطالعاتي كه مديران اين ش��ركت
استارتآپي عنوان ميكنند با مشاركت سرمايهگذاران
ايراني و چيني بزرگترين اس��تارتآپ حمل و نقل بين
شهري مرسوالت پس��تي آغاز به كار كرده است و طبق
پيشبينيها باتوجه به اقبال خوشي كه دولت به حضور
اس��تارتآپها در برنامههاي حمل و نقلي خ��ود دارد،
ميتوان پيشبين��ي كرد كه در آينده اين گپ موجود در
بازار حمل و نقل خرد سامان خواهد يافت.
ن باره��ا دولت ب��ا حمايته��اي مختلف از
پي��ش از اي 
استارتآپها از آنها خواسته بود كه وارد بازارهايي شوند
كه ميتواند با كاهش هزينهها ،س��رعت انجام فعاليت و
همچنين حفظ امنيت بازارهاي مغف��ول مانده را رونق
دهد و شايد براس��اس همين حمايتهاست كه چندي
است شاهد گسترش بازار استارتآپي در كشور هستيم.
در بازار سنتي جابهجايي كاال ،همچون ساير بازارهاي
اقتصادي حضور داللها يا همان دادزنهاي معروف
موجبشدهتابازارحملونقلكااليبينشهريداراي
گعدههاي خاص باشد و اين روال حاكم اجازه ندهد تا
قيمتگذاري در اين سيستم به سمت يكپارچهسازي
و منطقي شدن پيش برود .در عين حال حمل بارهاي
خرد كه تاكنون در اختيار چند بخش بوده نيز نيازمند
سامانهاي اس��ت كه بتواند منسجمتر و با برنامهريزي
بيشتر فعاليت كند .روالي كه چندي پيش در يكي از
نشستهايمعاونتفناورياطالعاترياستجمهوري
به آن اشاره شد و متوليان امر از استارتآپها خواستند

رويكردهايعلمي جايگزين روشهايسنتي
همچنين منصور مرتضوي از فعاالن حمل و نقل خرد
در كشور گفت :در حال حاضر شركت پست جمهوري
اس�لامي ايران بزرگتري��ن مجري نق��ل و انتقاالت
مرسوالت محسوب ميشود ،اما با وجود اين همچنان
چالشهاي متعددي براي بهبود كيفيت خدمات اين
بخشوجودداردكه ميتوانبارويكردهاينوينوعلمي
والبتهباحضوربخشخصوصيوسرمايهگذاريخارجي
آن را برطرف كرد.
وي با بيان اينكه با اين رويكردهاي نوين كاربران در هر
زم��ان كه بخواهند ،ميتوانند س��فارش خود را آنالين
ثبت كنند ،افزود :در اين حالت كاربران از درب منزل يا
محل كار خود مرسوالت را در سريعترين زمان ممكن
و با هزينهاي بس��يار كمتر به شهرهاي مختلف ارسال
ميكنند.

تا با ورود به اين بخش اين بازار را نيز سامان دهند.
برهميناساسوبنابهگفتهرضاگلويمجريسامانهحمل
و نقل خرد كش��ور ،با توجه به مشكالت پيش روي حوزه
حمل و نقل و روند سنتي جابهجايي مرسوالت و كاالها،
تالش شده تا با تكيه بر دانش روز دنيا سامانهاي اجرا شود
تا بتواند حمل و نقل خرد را وارد سيستمي منظم ،سريع
و ايمن كن��د و در عين حال ب��راي مصرفكننده از نظر
اقتصادي نيز صرفه داشته باشد.
وي ادام��ه ميدهد :بر همين اس��اس به دنب��ال توافق با
سرمايهگذار چيني مقرر شد تا براي ساماندهي بازار حمل
و نقل خرد تا دو سال آينده دو هزار دستگاه موتوسيكلت
برقي به اين سامانه اضافه شود و ميزان پوششدهي اين
سامانه از 70شهر فعلي به 110شهر افزايش يابد.
گل��وي تنها س��امانه فعلي حم��ل و نقل خرد را پس��ت
خوان��د و اف��زود :باتوج��ه به ن��گاه دولت ب��راي حضور
اس��تارتآپها و همچني��ن كاه��ش هزينههاي حمل

كاال و ب��ار ،س��امانه جدي��د اي��ن قابلي��ت را دارد كه با
س��رعت بيش��تر و با هزينه كمتر امكان حمل بار خرد تا
 120كيلوگرم را به سراس��ر كش��ور و تا دو سال آينده به
كشور چين فراهم كند.
وي اظهار داش��ت :رهبري بازار حمل و نقل خرده بار و
تاثيرگ��ذاري در حوزه حمل و نقل با افزايش مديريت
زمان ،هزينه و كيفيت زندگي مردم و حركت به سمت
هوشمندسازي شهرها از رويكردهاي اصلي يارباكس
بوده و در تالش هس��تيم تا خدمات جابهجايي كاال را
از روش س��نتي و كند ،و به رويكردهاي مدرن و سريع
تغييردهيم.
اينمديراستارتآپايرانيبابياناينكهفضاياستارتآپي
در ايران بس��يار طاليي بوده و همين امر سرمايهگذاران
خارجي را ترغي��ب ميكند ،افزود :دسترس��ي بيش از
70درصد مردم به اينترنت باعث افزايش استفاده مردم از
دستاوردهاي استارتآپها شده است.

انتقال دانش و امكانات به ايران
لي چونگ سرمايهگذار چيني اين استارتآپ نيز اعالم
كرد :رويكرد اصلي ما در مش��اركت با طرفهاي ايراني
انتقال تجربيات و پش��تيباني در زمينه ارتقاي كيفيت
خدمات در اين زمينه و ديگر حوزههاي فعاليت خواهد
بود.وي با بيان اينكه ايران از ظرفيتهاي بسيار بااليي
براي فعاليتهاي اس��تارتآپي برخوردار است ،افزود:
كش��ور چين نيز طي س��الهاي اخير پيش��رفتهاي
خيرهكنن��دهاي در اين زمينهها داش��ته ،بهطوري كه
حتي س��ايت عليبابا با ثبت ركورد فروش يك ميليارد
دالر در روز توانس��ت نگاههاي جهاني را به سمت خود
خيره كن��د.وي گفت :حوزه حمل و نقل كاال در ايران با
خألهاي گس��تردهاي مواجه است و بهطور حتم با آغاز
فعاليت يارباكس ،كاربران به سرعت متوجه ويژگيها و
تمايز اين نوع خدمترساني خواهند شد و همين روند
ميتواند نقش مهمي در توسعه فعاليتهاي اقتصادي
آنها ايفا كند.

رشد تراز تجاري بخش كشاورزي

مديركل دفتر توس��عه صادرات وزارت جهاد كشاورزي
گفت :تراز تجاري بخش كش��اورزي در  8ماهه نخست
امسال با 60درصد افزايش نسبت به دوره مشابه پارسال،
به  3.5ميليارد دالر رس��يد« .شاهرخ شجري» ديروز در
نشست مشترك كميسيونهاي «كشاورزي» و «فناوري
اطالعات» ات��اق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي
ايران ،به تشريح آمارهاي صادراتي و وارداتي محصوالت
كش��اورزي پرداخت و گفت :تراز تجاري بخش بازرگاني
در  8ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت زمان مشابه
سال قبل از نظر وزني8.7درصد و از نظر ارزشي35درصد
رش��د داش��ت .به گفته وي ،در  8ماهه نخست امسال4 ،
هزار و  580هزار تن انواع محصوالت كشاورزي به ارزش
 4.6ميليارد دالر صادر شد كه از نظر وزني 20درصد و از
نظر ارزشي 19درصد رشد داشت .مديركل دفتر توسعه
صادرات وزارت جهاد كشاورزي ،اضافه كرد :در اين دوره
زماني12 ،هزار و  806تن انواع محصوالت كش��اورزي به
ارزش 6.8ميليارد دالر به كشور وارد شد كه از نظر وزني
1.2درصد و از نظر ارزشي 7درصد كاهش داشت.
«حسين سالحورزي» ،نايب رييس اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادنوكشاورزيايراندرايننشستبهجايگاهاقتصادي
ايران در بازارهاي بينالمللي پرداخت و گفت :س��هم ما
در بازارهاي صادراتي متناس��ب با س��هم ما از جمعيت
و جغرافي��اي دنيا نيس��ت؛ در حالي ك��ه جمعيت ايران
يكدرصد از جمعيت كل دنيا را تشكيل ميدهد ،سهم ما
از بازارهاي صادراتي حدود  24دهم درصد است.

 33ميليارد دالر

صادرات غيرنفتي

گمرك جمهوري اس�لامي ايران اعالم كرد :در دوره
زماني  9ماهه (ابتداي امسال تا پايان آذر) 86ميليون
و  940ه��زار تن كاالي غيرنفتي به ارزش  33ميليارد
و  358ميليون دالر صادر ش��د كه از نظر ارزش نسبت
به مدت مشابه پارسال 5.4درصد رشد داشت .تا پايان
آذرماه امسال  23ميليون و  871هزار تن كاال به ارزش
 32ميلي��ارد و  620ميليون دالر كاال نيز وارد كش��ور
شده اس��ت .واردات ايران در اين مدت نسبت به مدت
مشابه سال گذش��ته به لحاظ وزني 13.27درصد و از
نظر ارزش��ي 15.9درصد كاهش يافت .براساس اين
گزارش ،مازاد تراز تجارت خارجي كش��ور در  9ماهه
امسال 738 ،ميليون دالر شد .در اين دوره  2ميليارد
و  77ميليون دالر ميعانات گازي ،يك ميليارد و 815
ميليون دالر گاز طبيعي ،يك ميليارد و  356ميليون
دالر پروپان مايع شده ،يك ميليارد و 142ميليون دالر
متانول و يك ميلي��ارد و  113ميليون دالر روغنهاي
سبك و ساير فرآوردهها صادر شده است.
سهم ارزش��ي صادرات ميعانات گازي ،گاز طبيعي و
پروپان مايع شده در 9ماه امسال به ترتيب8.32درصد،
5.44درصد و 4.07درصد است.

 72هزار تومان

قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي

رييس اتحاديه گوش��ت گوسفندي از افزايش قيمت اين
نوع گوش��ت در بازار خبر داد و گفت :قيمت هر كيلوگرم
ش��قه بدون دنبه براي مصرفكنندگان به  ۷۱تا  ۷۲هزار
تومان رس��يده اس��ت .علياصغر ملكي از افزايش مجدد
قيمت گوشت گوسفندي خبر داد و گفت :قيمت گوشت
گوس��فندي امروز نيز مقداري افزايش داش��ته و نرخ هر
كيلوگرمشقهبدوندنبهبرايمصرفكنندگانبه ۷۱هزار
تومان تا ۷۲هزار تومان رسيده است .وي افزود :همچنين
قيمتهركيلوگرمشقهبدوندنبهبرايمغازهدارانبين۶۵
هزار تومان تا ۶۶هزار تومان است كه با ۱۰درصد سود آن
رابهمصرفكنندهعرضهميكنند .رييساتحاديهگوشت
گوسفندي درباره اينكه برخي دليل كمبود دام را قاچاق و
برخيكاهشتوليدعنوانميكنند،اضافهكرد:بحثقاچاق
در اين زمينه مطرح اس��ت ،قاچاق دام با افزايش نرخ دالر
بسيار افزايش داشته و در كمبود بازار تاثيرگذار بوده است.

 ۳۲۰۰مادهاوليهوقطعاتتوليدي

معافيت براي ثبت سفارش واردات
معاون امور صنايع وزارت صمت اعالم كرد كه ۳۲۰۰مورد
مادهاوليهوقطعاتموردنيازتوليدبرايوارداتبهمناطقآزاد
وويژهاقتصاديازثبتسفارشمعافشدند.
مع��اون ام��ور صناي��ع وزارت صم��ت گف��ت:
درراستايتسهيلفرآيندتوليدملي،فهرستيازكاالهايي
كهنيازبهثبتسفارشندارند،بهشورايعاليمناطقآزادو
گمركارايهشد.فرشادمقيميبااشارهبهمصوبهاخيرهيات
وزيرانواعمالسياستهايحمايتيبرايحفظوصيانت
از توليد گفت :ب ه منظور تسهيل در فرآيند توليد داخلي در
كشور،وارداتمواداوليهوقطعاتموردنيازتوليدبهمناطق
آزادتجاري-صنعتيوويژهاقتصاديدرچارچوبفهرست
اعالمي وزارت صمت ،براساس مقررات اين مناطق و بدون
ثبت س��فارش در وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت مجاز
اعالم شده است .وي تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع را از
دغدغههاياصليصاحبانصنايعبرشمردوگفت:تسهيل
فرآيند توليد در ش��رايط كنون��ي از مهمترين برنامههاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده و در اين راس��تا ،عالوه
برشناساييمشكالتگمركيواحدهايتوليدي،تدابيري
براي تس��ريع در ورود مواد اوليه به كش��ور انديشيده شد.
معاون امور صنايع وزارت صمت خاطرنشان كرد :كنترل
پنلالكتريكيمخصوصلوازمخانگي(يخچال،لباسشويي،
لوازمصوتيوتصويرينظيرتلويزيون،راديوپخشو،)...انواع
روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي ،فوالدهاي غيرممزوج
تراش��كاري ،اجزا و قطعات ش��يرآالت چدني و فوالدي و
پنوماتي��ك ،قطعات و ملحقات ماش��ينآالت چاپ مورد
اس��تفاده براي چاپ به وسيله صفحات ،سيلندرها و ساير
اجزايچاپنخوپارچههايمختلفبهويژهپارچههايتارو
پودبافازسايراليافنساجينباتي؛پارچههايتاروپودباف
ازنخكاغذيو...ازجملهاقالمياستكهدرليستمعافيت
از ثبت سفارش به گمرك و شوراي عالي مناطق آزاد اعالم
شدهاست.

