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قاب روز

ممنوعیت در برپایی غرفه عرضه دام

عکس :تسنیم


بازار داغ گران فروشی ماسک
ای��ن امار از س��وی رئیس مرکز اصن��اف و بازرگانان وزارت
صنعت اعالم شده که ما گفته ایم لیست این واحدهایی که
کاال در انها دپو شده را به ما اراده دهند.
تابش با تاکید بر اینکه اختالل در خرید ماسک از واحدهای
تولیدی و عدم پرداخت به موقع منابع انها عاملی شده تا صدور
حواله ها مختل و حتی تولیدکننده برای تامین هزینه های
خود اقدام به فروش ماس��ک خارج از ش��بکه کند،گفت:این
موضوع باید مدیریت ش��ود تا توزیع ماس��ک به نحومناسبی
انج��ام و از ان ط��رف رضای��ت تولیدکنن��ده نیز برای چرخه
فعالیت او بوجود اید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت ماسک در واحدهای
تولی��دی  1300توم��ان ام��ا در داروخانه ها دو هزار و  300تا
 2400تومان به فروش رس��ید،گفت:بله بایدقیمت دربحث
داروخانه ها رصد شده ومانع گران فروشی آنها شد ووزارت
بهداشت خود متولی این موضوع بوده و باید پاسخ دهد.

گ�روه ب�ازار :رئیس اتحادیه گوش��ت
گوسفندی با اشاره به اینکه امسال به
دلیل شیوع کرونا غرفه های عرضه دام
زنده برای عید قربان برپا نمی ش��ود،
گفت:م��ردم می توانند چند روز قبل از
عی��د قرب��ان نذورات خود را به قصابی
ها س��فارش دهند و در روز عید قربان
گوشت ذبح شده در صبح همان روز را
دریافت کنند .به گزارش «اسکناس»
به نقل از ایس��نا«،علی اصغر ملکی»
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی
ب��ا بیان اینکه قیمت ش��قه بدون دنبه
گوس��فندی کشتار روز همچنان مانند
هفته های گذشته و حدود  ۱۱۰تا ۱۱۲
هزارتوم��اناس��ت،اظهارکرد:قیمت
آالیش گوسفندی نیز از هفته گذشته
تغییری به خصوصی نداش��ته اس��ت.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با
اش��اره به اینکه در جلس��ه ای با حضور
مسئوالن مربوطه مطرح کردیم که با
خروج دام از کشور برخورد جدی شود،
گفت :به دلیل اینکه نزدیک عید قربان
هس��تیم نیاز به دام و گوشت بیشتری
داری��م .اگرچه کمبودی در این زمینه
وج��ود ندارد ولی خروج دام از کش��ور
مقداری در سطح بازار اثر گذاشته است.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی در
ادامه به ممنوعیت برپایی غرفه عرضه
دام در مناطق شهر تهران اشاره کرد و
گفت :همه ساله شهرداری در مناطق
۲۲گانه ش��هر تهران غرفه های برای
فروش دام زنده به مناسبت عید قربان
برپا می کرد .ولی امسال به دلیل شیوع

کرونا،ستادملیمقابلهکرونا دایرکردن
این جایگاه ها را ممنوع کرده اس��ت تا
بیماری منتشر نشود .همچنین از مردم
درخواست کرده اند که نذورات خود را
در بخ��ش ه��ای دیگری هزینه کنند.
وی اضاف��ه ک��رد :به دلیل اینکه مردم
هم نذوراتشان را ادا کنند و هم نگران
کرونانباشندراهحلیدرنظرگرفتهشده
که از لحاظ شرعی هم مشکلی ندارد.
در حقیق��ت م��ردم بای��د چند روز قبل
ازعید قربان به قصابی های محلشان
به هر میزانی که گوش��ت برای ادای
نذرشان نیاز دارند سفارش دهند .صبح
روز عید قربان دام در کشتارگاه به نیت
عید قربان ذبح می ش��ود و پس از آن
با تایید سازمان دامپزشکی همان روز
ب��ه صورت گ��رم درب مغازه ها توزیع
می ش��ود و مغازه دار نیز آن را تحویل
مشتریمیدهد.درحقیقتهمگوشت
ذبح ش��ده عید قربان به دس��ت مردم
می رس��د و هم مشکلی از بابت انتشار
بیماری وجود نخواهد داش��ت .ملکی

گرانفروشی ماسک را
به  124و  190اعالم کنید

در پای��ان گف��ت :البته این اقدام منوط
به این اس��ت که سفارشات از روزهای
قبل باش��د تا م��ردم در روز عید قربان
با مغازه خالی مواجه نشوند .همچنین
دیروز نیز «سعید سلطانی سروستانی»
مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی دامداران
گف��ت :تعدادی افراد خاص  80درصد
نهاده کشور را با ارز دولتی وارد میکنند
و آن را در ب��ازار آزاد ب��ا قیمته��ای
گ��زاف میفروش��ند .وی اف��زود :این
افراد محمولهها را به اس��تانها ارسال
میکنند و آنها یک فاکتور با محاسبه
نرخمصوبصادرمیکنندوبقیهپول را
به حساب شخصی آنها واریز میکنند.
س��لطانی با تأکید براینک��ه نهادها به
ارز دولت��ی ب��ه دس��ت اتحادیهای که
نمایندگان دامداران اس��ت ،نمیرسد،
گف��ت :قیمته��ا در بازار چندین برابر
اس��ت .مث� ً
لا کنجاله ب��ا ارز دولتی که
بای��د به قیمت  2450تومان به فروش
ب��رودبهقیم��ت 7800تومانفروخته
میشود.

رئیسمرکزاصنافوبازرگانانوزارتصمتازتکمیل
س��امانه نظارت بر چرخه تولید تا توزیع ماس��ک در
کشور خبر داد .به گزارش مهر«،جمشید گلپور»گفت:
شرکتهایتولیدیملزمبهرعایتدستورالعملهای
کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت هستند و در
صورت مشاهده هرگونه عرضه خارج از شبکه توزیع،
ضمنقطعسهمیهمواداولیهشرکتخاطی،پروندهبه
عنوانعرضهخارجازشبکهوقاچاقبهدستگاهقضائی
ارسال میشود .اوبا اشاره به استقبال بخش خصوصی
در مشارکت تولید ماسک افزود :خوشبختانه به دلیل
افزایشتولیدکنندگانداخلیماسک،جایهیچگونه
نگرانیکمبودماسکوجودنداردوکارگروهدرراستای
مدیریت ش��بکه توزیع با اولویت برای ش��بکه درمان
کشور و مردم عزیز ،کلیه فرایندهای تولید تا توزیع را
در سامانه ثبت و رصد میکند .گلپور تاکید کرد :مردم
برای خرید ماسک استاندارد از مکانهای معتبر اقدام
کنند و در صورت مشاهده گرانفروشی در داروخانهها
به تلفنهای  ۱۹۰وزارت بهداشت و در صنوف به ۱۲۴
وزارت صمت اطالع دهند.

گوشت  ۷۰هزار تومان ؟

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از تامین
ذخایرگوش��تکش��ورباخریدتولیدگوشتداخلیبه
ازایهرکیلو۷۰هزارتومانخبرداد .بهگزارشتسنیم،
«محمدرضا طالیی» گفت :بر اساس مصوبه ستاد
تنظیم بازار ش��رکت پش��تیبانی امور دام موظف شده
بحث ذخایر گوشت را از محل تولید داخلی تامین کند؛
قیمتقطعیخریدگوشتازمحلمازادتولیداتداخل
به صورت پنج تکه مشروط بر رعایت درصد استاندارد
قطعات ،مفاد قرارداد تائید شده و سایر شرایط و ضوابط
مربوط��ه ه��ر کیلوگرم 70هزار تومان تعیین و اعالم
ش��دهاس��ت.اوگفت:خریدبصورتنقدیخواهدبود
یعنی به محض تحویل گوشت به سردخانه وجه آن
حداکثر ظرف  48ساعت پرداخت می شود.

«اسکناس» از کاهش صادرات در سال جاری گزارش می دهد؛

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد

بی ثباتی در بازار ارز سم مهلکی برای تولید کشور است
گروه اقتصاد کالن:یک عضو کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که
بی ثباتی در بازار ارز سم مهلکی برای تولید کشور
اس��ت از دولت خواس��ت که س��ریعا ثبات را به این
بازار بازگرداند .به گزارش ایسنا ،علیرضا شهبازی
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی در
نطق میان دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت:
تاکیدات مقام معظم رهبری از ابتدای سال تاکنون
و در مناس��بات مختل��ف و همچنی��ن نامگذاری
س��ال توس��ط ایشان با عنوان جهش تولید مسیر
وجه��ت را ب��رای قوای س��ه گانه ،دس��تگاههای
اجرایی ونهادهای عمومی مش��خص کرده است
که الزم است قوا و دستگاهها تاکیدات ،تصمیمات
و اقدامات خود را در جهت تحقق این فرمایش مورد
توجه قرار بدهند.وی افزود :مردم علیرغم شرایط
اقتصادی فشارهای ناشی از تورم ،گرانی و بیکاری
وفاداری خود را به نظام ثابت کردهاند .رهنمودهای
معظم له سند چشم انداز و اسناد باالدستی شرایط

نبض بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خبرداد؛

آخرینخبر

خطی��ر اقتص��ادی تحریمه��ای ظالمانه و اکنون
موض��وع کرونا ویروس اهمیت و ضرورت تحقق
جهش تولید و حمایت از تولید داخلی را دو چندان
مینماید که تحقق این موضوع ش��رایطی را می
طلبد که به آن اشاره میکنم.این عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس درباره این شرایط تصریح
کرد :اول این که دولت از بنگاه داری دست بردارد
و فعالیت اقتصادی را به مردم بسپارد .دوم این که
همان گونه که مقام معظم رهبری تولید کنندگان
را س��ربازان و فرماندهان جنگ اقتصادی میداند
آنها را تکریم کنیم .نگاه بدبینانه به تولید کنندگان
منج��ر به ایجاد بی اعتم��ادی میان کارفرمایان و
نظام میشود .سوم این که اصالح قوانین و مقررات
مخل تولید در دس��تور کار مجلس و دولت باش��د.
چهارم این که باید توجه کنیم بی ثباتی در نرخ ارز
س��م مهلکی برای تولید کش��ور است که ضرورت
دارد ب��ه فوری��ت هم ثبات را به بازار ارز بازگردانیم
و ه��م نح��وه جبران نرخ باالی ارز را برای کاهش
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بازار

پیکر زنده یاد «روحاهلل رجایی» سردبیر روزنامه جامجم دیروزبا حضور اهالی رسانه تشییع شد.

گ�روه ب�ازار :رئیس س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان گفت :متاسفانه در سطح داروخانه ها که مرکز
اصلی توزیع ماسک محسوب می شوند گران فروشی های
زیادی گزارش شده است.
ب��ه گ��زارش «اس��کناس» ب��ه نق��ل از تس��نیم؛ «عباس
تابش»،گفت:متاسفانه در سطح داروخانه ها که مرکز اصلی
توزیع ماسک محسوب می شوند گران فروشی های زیادی
گزارش شده است .برای رفع این موضوع ما با وزارت بهداشت
نامه نگاری هایی را انجام داده ایم تا بازرسین وزارت صنعت با
رصدعملکرد داروخانه ها مانع گران فروشی ماسک شوند.
وی افزود :وزارت بهداشت معتقد است خود نظارت الزم را
انجام می دهد اما هنوز مدیریتی در قیمت ماس��ک فروخته
ش��ده در داروخانه ها اعمال نش��ده و همین موضوع مردم را
با مشکالت متعددی روبرو ساخته است.
او در رابطه با دپوی  18میلیون ماسک در کشور نیز ،گفت:

پنجشنبه 2مرداد  1399شماره 774سال سوم دور جدید شماره8 406صفحه  3000تومان

فشار بر اقشار آسیب پذیر مشخص نمایم و پنجم
این که به اس��تناد ماده  ۶۱قانون رفع موانع تولید
مصوبات س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید الزم
االجرا است .لذا تمام دستگاههای اجرایی و شبکه
بانکی بر اجرای آن توجه داش��ته باش��ند تا هر روز
ش��اهد تعطیلی واحدهای تولیدی نباش��یم.وی در
پای��ان اضاف��ه کرد :ام��روزه بنا به دالیل گوناگون
میزان آس��یبهای اجتماعی در س��طح جامعه در
حال گسترش و رشد است که این امر سرمایههای
آینده کشور یعنی جوانان را هدف قرار داده است.
ضرورت دارد ضمن توجه به رهنمودهای رهبری
و با توجه به مباحث فرهنگی در زمینه پیشگیری
و کاهش آن آس��یبها اقدامات اساس��ی صورت
پذیرد اس��تفاده از ظرفیت تش��کلهای مردم نهاد
توس��عه مراکز فرهنگ��ی و پارکهای تفریحی و
ایجاد زمینه ارتقای نش��اط اجتماعی و حمایت از
صنایع اشتغال زا و زودبازده میتواند در این جهت
مثمرثمر باشد.

گروهتجارت-محمدخادمی:کشورمانتا
قبل از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان
یک کشور وارد کننده به حساب می آمد،
به طوری که نفت را در آن سوی مرز می
فروختوکاالهایموردنیازکشورکهحتی
در داخل توان تولید آن وجود داش��ت را از
آن س��وی مرز فراهم می کرد .به گزارش
«اس��کناس»؛ب��هنوعیکش��ورمانجز
کشورهایمصرفکنندهبهحسابمیآمد
وبازارخوبیبرایتولیدکنندگانکشورهای
دیگربهحسابمیآمد،تااینکهباپیروزی
انقالب اسالمی و دشمنی امریکایی ها با
کش��ورمان درآمدهای نفتی مان کاهش
پیداکردودولتمردانتصمیمگرفتندبرای
جبران درآمد ارزی کش��ور و تولید کاالی
موردنیازبهتولیداتداخلیوصادراتکاال
رویآورن��د.ب��هطوریکهدربخشهای
صادراتی و تولید گام های بلندی برداشته
شد و برای برخی از کاالهای تولید داخل
با وجود تحریم ها و برقرار نشدن سیستم
بانکیبینالمللیبازهمبازارمناسبیدرچند
کش��ور فراهم شد .طبق آخرین آمارهای
منتشر شده در سال  98کشورمان با 127
کشور ارتباط تجاری داشته و میزان حجم
مبادالت به مرز  43میلیارد دالر رس��یده
اس��ت؛ اما این میزان صادرات نس��بت به
برنامهریزیهایکالنکشورپاییناست
چرا که طبق برنامه ششم توسعه که سال
آینده زمان آن به اتمام می رسد باید میزان
صادرات کاالهای غیر نفتی کشورمان به
مرز 120میلیارد دالر برس��د؛ با این وجود
ت�لاش بخش خصوصی برای باال بردن
میزان صادرات کاالهای تولید داخل رو به
افزایش بود که ویروس کرونا موجب شد
میزانصادراتکشوربهشدتکاهشپیدا
کند و از سوی دیگر به دلیل کمبود ارز در
کشوردولتمردانتصمیمگرفتندتاارزهایی
کهازصادراتکاالنصیبتجارشدهراازآنها
بگیرند که این دو عامل کاهش صادرات
را به دنبال آورد و آن طور که کارشناسان
تجاری معتقدند امس��ال میزان صادرات
کشورمان نسبت به سال گذشته کاهش
چشم گیری پیدا خواهد کرد.

کاه�ش  30درص�دی ص�ادرات

جهان

عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی ایران با

تنگینفسصادراتبراثرکرونا

اشاره به کاهش صادرات ایران طی دو ماه
گذشتهنسبتبهمدتمشابهسالگذشته
بهخبرنگارما،گفت:تجارتدنیانیزبهعلت
شیوعویروسکرونادرماههایاخیرحدود
 ۳۰درصد افت کرده اس��ت« .مجیدرضا
حریری»گفت :وضعیت تجارت کش��ور
همواره به این صورت بوده که در صورت
عدم فروش نفت ،تراز تجاری منفی بوده
و این امر موضوع جدیدی نیست .رئیس
اتاقمشترکبازرگانیایرانوچیندرباره
سبقت گرفتن واردات بر صادرات در 2ماه
ابتدای امسال گفت :طی سالهای اخیر
وارداتکشوربهشدتکاهشیافتهاست،
بطوری که میزان واردات رسمی در چند
س��الگذش��ته ،نسبتبهاوایلدهه 90و
اواس��ط دهه  80تقریبا به نصف کاهش
یافته و واردات قاچاق نیز براساس اعالم
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،از
 25میلیارد دالر به حدود  10تا  12میلیارد
دالر کاهش یافته اس��ت .حریری گفت:
کاهش واردات رس��می و قاچاق به دلیل
سرکوبتقاضاتوسطسیاستگذاروکاهش
قدرتخریدمردماست .حریریبااشارهبه
اینکهحدود20درصدازصادراتغیرنفتی
کش��ور را مواد فلزی ،غیرفلزی ،معدنی و
غیره تش��کیل میدهد ،گفت :با توجه به
کاهش فعالیت بس��یاری از کارخانهها در
دنیا به دلیل ش��یوع ویروس کرونا ،تقاضا
برای مواد اولیه معدنی و خام کاهش یافته
و این موضوع باعث کاهش  20درصدی
قیمتهادراینبخشش��دهاس��ت .وی
گف��ت :در صورت ادامه این ش��رایط باید
منتظر بود که صادرات غیرنفتی کشور در
س��ال جاری حداقل بین  30تا  40درصد
به لحاظ ارزش��ی نسبت به سال گذشته،
کاهشیابد.

خطر در کمین صادرات


در این میان رییس کنفدراسیون صادرات
ایرانگفت:درصورتیکهدردستورالعمل
ارزی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشود،
خطر کاهش صادرات غیر نفتی در سال
ج��اری وج��ود دارد .آن طور که« محمد
الهوتی» دو روز پیش در نشست هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صحبت
م��ی ک��رد ،گفت:اگرچه عمال رفع تعهد
ارزی س��ال  98در اردیبهشت  99تعیین

تکلیف ش��د اما از اینکه رفع تعهد ارزی
سال99درابتدایسالتعیینتکلیفشده
بودخوشحالبودیم .رئیسکنفدراسیون
صادرات ایران بیان داش��ت :اما متاسفانه
بان��ک مرک��زی ب��دون اط�لاع قبلی
دستورالعملجدیدیبرایرفعتعهدارزی
سالجاریابالغکردکهبراساسآنتمام
ش��رایط قبلی تغییر یافت و این موضوع
باعثسردرگمیفعاالناقتصادیشدکه
 4ماهفعالیتخودرابراساسدستورالعمل
قبل��ی بانک مرکزی تنظیم کرده بودند.
ویبیانداشت:دراینبسته 80درصدارز
حاصل از صادرات باید به شکل مستقیم
و حواله در سامانه نیما عرضه شود این در
حالی است که فعاالن اقتصادی در حوزه
صادرات با توجه به ش��رایط می دانند که
امروز عرضه در هر حس��ابی امکان پذیر
نیستواینکههمهصادرکنندگانملزمبه
عرضه ارز در سامانه نیما باشند شاید برای
شرکت های بزرگ امکان پذیر باشد اما
برایشرکتهایکوچکومتوسطقطعا
مشکالت جدی ایجاد می کند .الهوتی
اظهار داش��ت :امکان ارائه  20درصد ارز
حاصل از صادرات به صورت اسکناس به
سامانهسناوصرافیهایمجازوجوددارد.
ضمن اینکه واحدهای تولیدی می توانند
 30درص��د صادرات خود را برای واردات
کاالهای مورد نیاز خود استفاده کنند این
در حالی است که در برخی مواقع بسیاری
ازتولیدکنندگانصادرکنندهنیستندواگر
هم قرار باش��د این افراد واردکننده باشند
ممکن است حجم تقاضای آنها بیش از
 30درصدباش��دومش��کالتجدیرابه
وجود خواهد آورد .الهوتی اظهار داشت:
بهتری��ن روش ب��رای رف��ع تعهد ارزی
صادرکنندگان کوچک و متوسط واردات

در مقابل صادرات است که در این بسته
بطور کلی حذف شده است .وی با اشاره
به اینکه زمان بازگشت ارز در این بسته به
چهار ماه رسیده است گفت :این در حالی
استکهبهدلیلتحریمهادربرخیموارد
در بنادر کش��ورهای دیگر کاالها یک تا
 2ماه معطل بارگیری می شود و به دلیل
نداشتن ارتباط بانکی و باز نشدن ال سی
کاال به صورت امانی صادر می شود و لذا
برایصادرکنندهامکانپذیرنیستکهدر
مدت  4ماه ارز خود را به کشور بازگرداند.
الهوتی بیان داش��ت :البته ممکن است
که این مشکل در مورد کاالهای بورسی
و کاالهای��ی که قیمت های جهانی دارد
کمتر وجود داش��ته باش��د اما کاالهایی
که ش��امل قیمت جهانی نیست و امانی
صادر می شود قطعا بازگشت ارز حاصل
ازص��ادراتآنه��ادرچهارماهامکانپذیر
نخواهدبود .رئیسکنفدراسیونصادرات
ایران بیان داشت :شرایط سخت در نظر
گرفتهش��دهدررفعتعهدارزیس��ال99
باعث می شود صادرکنندگان خوشنام و
با س��ابقه به دلی��ل نگرانی از عدم ایفای
تعه��داتارزیازص��ادراتخوددس��ت
بکش��ند و یا صادرات را کمتر کنند .وی
ب��ا بی��ان اینکه در ارائه بس��ته رفع تعهد
ارزی کنون��ی بانک مرکزی با ذینفعان و
بخش خصوصی مش��ورت نکرده است،
گف��ت :واردات در مقابل صادرات حذف
شده در حالی که زمانی که بانک مرکزی
این روش را پذیرفت نشان داد که چقدر
عرض��ه ارزب��هچرخه اقتصادی کش��ور
سرعت گرفت .وی گفت :عدم شفافیت
در صدور بخش��نامه ها باعث سردرگمی
فعاالن اقتصادی میشود و بهبود فضای
کسب و کار مورد تهدید قرار می گیرد.

