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افزايش بدون ضابطه قيمتها ،ويژگي اصلي حالوهواي اين روزهاي بازار است

اخبار
بهنام عزيززاده تشریح كرد

جزئيات مشكالت طرح
پيمانسپاري ارزي براي صادرات
به عراق و افغانستان

يك مقام مسئول گفت :صادرات به عراق و افغانستان برمبناي
ريال صورت ميگيرد ،اما براساس بخشنامه پيمانسپاري ارزي،
صادركنندگان بايد ارز برگردانند .به گزارش «سبزینه» به نقل
از باشگاه خبرنگاران جوان ،بهنام عزيززاده ،رئيس انجمن
توليدكنندگان و صادركنندگان كاشي و سراميك ،درباره
مشكالت صادركنندگان كاشي و سراميك درباره بخشنامه
پيمانسپاري ارزي دولت ،اظهار كرد :بيش از  90درصد صادرات
ما به كشورهاي عراق ،افغانستان و پاكستان است و اين صادرات
ساليان سال برمبناي ريال بوده است .وي افزود :صادركنندگان
اجناس خود را برمبناي ريال صادر ميكنند ،اما براساس بخشنامه
پيمانسپاري ارزي بايد به دولت تعهد دهند تا ارز برگردانند .اين
در حالي است كه صادركنندگان ،ارزي دريافت نميكنند تا به
دولت بازگردانند و هيچ شركتي تعهد ارزي نميدهد و اين امر
باعث كاهش صادرات ايران ميشود .وی در تشريح مشكالت
اين بخشنامه گفت :متوقفشدن صادرات ،تعطيلي كارخانجات،
ريزش نيروي انساني ازجمله مشكالت متعدد پيمانسپاري ارزي
است .وی هند و چين را رقيب صادراتي ايران دانست و گفت:
فقدان صادرات به عراق ،افغانستان و پاكستان سبب جايگزيني
كشورهاي رقيب ميشود .وي با اشاره به ميزان صادرات كاشي
و سراميك در سال گذشته گفت :توليد ما درسال گذشته 375
ميليون مترمربع بوده كه  100ميليون مترمربع آن به عراق و
افغانستان صادر شده است .عزیززاده در پايان تصريح كرد :عدم
صادرات كشورهاي هدف بر صادرات دیگر صنايع نيز تأثيرگذار
است .ما خواستار بازگشت به شرايط گذشته هستيم و از دولت
ميخواهيم اين بخشنامه را براي عراق و افغانستان لغو كند.
با هدف تأمين بازار

 100هزار تن روغن خام در اختيار
صنايع روغن نباتي قرار گرفت

مديركل هماهنگي توزيع و فروش شركت بازرگاني دولتي ايران
گفت :با توجه به كافيبودن ذخاير استراتژيك روغن كشور ،در
يك ماه اخير این شرکت ،براي تأمين نياز توليد و بازار 100 ،هزار
تن روغن خام در اختيار صنعت روغن نباتي كشور قرار گرفت .به
گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،حجت براتعلي ذخاير موجود
روغن نباتي كشور را كافي دانست و افزود :توزيع اين ميزان روغن
خام در بين صنايع سبب شد تا روغن خوراكي موردنياز مردم در
سطح بازار ،خرده فروشيها و فروشگاههاي زنجيرهاي به ميزان
الزم وجود داشته باشد .وي علت توزيع روغن خام به صنعت
روغن نباتي كشور را ايجاد شرايط باثبات براي عرضه روغن در
بازار دانست و تصريح كرد :روغن خام بيشترين حجم واردات را به
خود اختصاص داده است تا توليد روغن خوراكي در كشور متوقف
نشود و كارخانجات در شرايط پايداري قرار داشته باشند .براتعلی
تصريح كرد :اكنون بيش از  550هزار تن روغن براي مصرف بيش
از سه ماه كشور را در اختيار داريم .وي مدت زمان نگهداري ذخاير
روغن خام كشور را شش ماه عنوان كرد و افزود :گردش ذخاير
براساس نوع ساختار روغن خام و ميزان تقاضاي مداوم با روغنهاي
وارداتي جديد جايگزين ميشود و با توجه به ميزان خروجي
كاالها ،همچنان ذخاير را در سطح تكاليف ابالغي حفظ ميكنيم.
وي اظهار داشت :در سالهاي اخير در بحث تأمين روغن خام
در كشور اتفاق خوبي رخ داده؛ تا جاييكه با اعمال سياستهاي
وزارت جهاد كشاورزي ،كشت دانههاي روغني افزايش پيدا كرده
است .وی تصريح كرد :در سال زراعي  97-96درمجموع  320هزار
تن دانه روغني كلزا از كشاورزان خريده شد و پيشبيني ميشود
حدود  100هزار تن دانه روغني سويا نيز خريداري شود؛ بنابراين
بهنظر ميرسد مجموع خريد دانه روغني و خروجي استحصال
روغن از محل توليد داخل به بازار عرضه مناسب باشد .وي تأكيد
كرد :دغدغهاي براي تأمين روغن خوراكي موردنياز كشور نداريم
و بخشي از نياز كشور از محل توليد دانههاي روغني و بخشي از
محل واردات در حال تأمين است .مديركل هماهنگي توزيع و
فروش شركت بازرگاني دولتي ايران اضافه كرد :مصرف ساالنه
روغن خام كشور  5/1ميليون تن است كه بخشي از استحصال
روغن دانههاي روغني توليد داخل ،بخشي از دانههاي روغني
وارداتي و بخشي از روغن خام ذخاير تكليفي تأمين ميشود.
وي ادامه داد :با تعيين نرخهاي خريد تضميني دانه روغني بهنظر
ميرسد سطح زيركشت بهطور مجدد افزايش يابد؛ اين بدان معني
است كه نياز ما به واردات روغن خام در آينده كاهش خواهد
يافت .وي گفت :تاكنون روغن خام از كشورهاي برزيل ،روسيه
و اوكراين تأمين ميشد ،با وجود شروع دور جديد تحريمها عليه
ايران ،حتي اگر در بحث نقلوانتقال پول براي واردات از كشور
برزيل دچار مشكل شويم ،ميتوانيم واردات خود را از كشورهاي
روسيه و اوكراين افزايش بدهيم .براتعلي افزود :قيمت هر كيلوگرم
روغن خام براساس مصوبه سازمان حمايت از مصرفكنندگان
و توليدكنندگان در مبادي ورودي (بنادر) براي روغن سويا سه
هزار و  850تومان ،پالم سه هزار و  950تومان و آفتابگردان چهار
هزار تومان است .شركت بازرگاني دولتي ايران بهعنوان شركت
تأمينكننده كاالهاي اساسي و راهبردي كشور ازجمله روغن،
برنج ،شكر و گندم وظيفه تنظيم بازار داخلي را برعهده دارد.
در يك ماه اخير براي تأمين بازار كاالهاي اساسي  10هزار تن برنج
تايلندي و  10هزار تن شكر و  100هزار تن روغن به بازار عرضه
شد و بهگفته كارشناسان شركت بازرگاني دولتي ايران درصورت
نياز ،اين روند ادامه خواهد يافت.

وايبهحال فروشندگاني كه
كاالهايشان برچسب قيمت ندارد

سرپرست معاونت نظارت و بازرسي سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان البرز گفت :مردم از خريد كاالهايي كه قيمت روي آنها
درج نشده خودداري كنند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا،
سيامك آقايي با اشاره به اجراي طرح تشديد بازرسي از صنوف
استان ،اظهار كرد :اين طرح از  10آذر شروع شده و تا پايان دي
ادامه خواهد داشت .وي افزود :در فرايند اجراي اين طرح ،ناظران
اين سازمان با بازديد سرزده از صنوف استان عملكرد آنها را رصد
ميكنند .وي با تأكيد بر ضرورت همكاري شهروندان در اجراي
اين طرح گفت :هرچند ناظران چگونگي فعاليت واحدهاي صنفي
را زيرنظر دارند ،ولي بدون شك تعداد اين ناظران پاسخگوي
رصد ذرهبينانه همه واحدهاي صنفي نيست .اين مسئول تاكيد
كرد :برايناساس ،از شهروندان انتظار داريم در صورت مشاهده
تخلفاتي چون گرانفروشي ،كمفروشي ،عدم صدور فاكتور خريد،
فروش كاالهايي كه قيمت روي آنها درج نشده و ...با سامانه 124
تماس بگيرند و موضوع را به بازرسي اطالع دهند تا در اسرع وقت
با متخلفان برخورد شود .آقايي توضيح داد :كاالهايي چون ميوه و
ترهبار،مرغوتخممرغ،گوشت،شيريني،خشكبار،موادغذايي،لوازم
آرايشي و بهداشتي و روغن موتور جزو كاالهاي هدف در اجراي
طرح ضربتي نظارت بر واحدهاي صنفي است .آقایی اضافه كرد :در
طرح تشديد بازرسي ،سوپرماركتها ،رستورانها و آرايشگاههاي
زنانه نيز بهدقت رصد خواهند شد.

سبزینه

روند صعودی قیمتها دربازار

وحيد محمدي يكتا

مصوبات ستاد تنظيم بازار و توزيع برخي كاالها
با نرخ مصوب نتوانسته از افزايش قيمت كاالهاي
اساسي جلوگيري كند و در اين بين مسئوالن نيز
زمان دقيقي براي تعديل قيمتها اعالم نميكنند.
افزايش بيرويه قيمتها از ابتداي امسال وضعيت
بيسابقهاي را در اكثر بازارها رقم زد و شرايطي
پيش آورد كه مسئوالن امر از آن به «التهاب
بازار» ياد ميكنند .اكنون وارد نهمين ماهي
شدهايم كه بار اين سوءتدبيريها بر دوش مردم
قرار دارد .ماهها است كه بهدلیل سوءمديريت در
بازار ،بسياري از فروشندگان بهبهانههاي مختلف،
قيمتها را هر طور دلشان بخواهد به مشتري
ميدهند و افزايش بدون ضابطه قيمت ،ويژگي
اصلي حالوهواي اين روزهاي بازار در استان تهران
و ديگر نقاط كشور است .هر روز شاهد راهافتادن
بازار سياه درباره يك كاالي خاص هستيم؛ يك
روز برنج ،روغن نباتي ،گوشت گوساله و حاال هم
نوبت تخممرغ ،مرغ ،گوشت وارداتي و محصوالت
لبني است .اما موضوع از آنجا حادتر ميشود كه
اين كاالها اساسي بوده و خريدار مجبور است براي
رفع نياز روزانه خود آنها را خريداري كند و سبد
كاالي درصد بااليي از افراد جامعه هر روز كوچك و
كوچكتر ميشود .كوچكي سبد كاالي خريداران
را بهراحتي ميتوان از ميزان فروش سوپرماركتها
و حتي فروشگاههاي زنجيرهاي و نيز نوع مواد
غذايي خريداريشده فهميد .سهم كاالهاي
غيرضروريتر مانند آجيل ،شكالت ،شير و برخي
ميوهها در سبد كاالهاي خانوار تهراني به كمتر از
يكچهارم تقليل پيدا كرده است؛ به اين معنا كه
خريداران سعي ميكنند ابتدا آنچه براي خوردن
و سيرشدن واجب است ،خريداري كنند؛ سپس
كرايه خانه و اقساط وامها و بدهيها را كنار بگذارند
و اگر پولي ماند ،براي خريد كاالهاي خوراكي
غيرضروريتر و پوشاك و آموزش و ...مصرف كنند.

ثبتنام براي دريافت گوشت
منجمد در برخي فروشگاهها

در اين ميان صحبت از ثبتنام براي دريافت
گوشتهاي منجمد در برخي از فروشگاهها و
صفهاي عريض و طويل براي آنها به ميان
ميآيد و برخي فروشگاهها نيز از فرصت استفاده
كرده و خريدار را مجبور ميكنند با هر بسته
گوشت منجد ،كاالهاي ديگري كه فروشنده
تعيين ميكند نيز بخرند! جالبتر اينجاست كه
دريافت كد ملي و كارت ملي براي پيشفروش
شركتهاي خودروسازي كم بود ،حاال براي خريد
گوشت منجمد نيز بايد كارت ملي نشان دهيد و
بهگفته فروشندگان بهدستور تعزيرات حكومتي
از تحويل بيش از يك بسته گوشت منجمد به
هر خريدار معذوريم .يكي از خريداران با اشاره
به خريدش از يكي از فروشگاههاي زنجيرهاي
گفت :چندين دفعه است در طول يك ماه
اخير براي خريد گوشت منجمد دولتي مراجعه
كردم ،اما هنوز موفق به دريافت حتي يك بسته
گوشت نشدم؛ بعد از پيگيريهاي متعدد ،كارمند
فروشگاه شماره موبايلم را دريافت كرده و قرار شده
بهمحض آمدن گوشت خبرم كند .وي افزود :من
نه احتكاركنندهام و نه داللم ،شرايط را هم درك
ميكنم و اص ً
ال اضافه خريدي ندارم ،اما حق اين
را دارم كه بتوانم كاالهاي اساسي و موردنياز
خانوادهام را با قيمتهاي منصفانه خريداري كنم.
انتظار من اين است كه حداقل مايحتاج خانوادهها
افزايش قيمت نداشته باشد و مجبور نشويم براي
خريد ارزانتر گوشت يا كاالي ديگر در صفهاي
طوالني بايستيم يا بارها به فروشگاهها سر بزنيم تا
آن كاال را داشته باشند.

 دالالن و تغييرات نرخ ارز
مهمترين عامل افزايش قيمتها است

در اين ميان معاون هماهنگي امور اقتصادي
استاندار تهران گفت :اكنون بهدليل افزايش
قيمتها هزينه خريد كاالها و نيز خدمات در
سبد خانوار افزايش يافته و هزينههاي زندگي را
دستخوش تغييرات اساسي كرده و توان خريد
مردم را كاهش داده است .محمد امامي امين گفت:
در حال حاضر مصرف عادي بوده و غيرمتعارف
نيست ،ولي نميتوان از نقش دالالن و افرادي كه
سود خود را در التهاب بازار ميبينند ،چشمپوشي
كرد؛ دالالن مانع كاهش قيمتها هستند .وي در
پاسخ به اين سؤال كه چه عواملي سبب افزايش
قيمتها شده است ،گفت :تغييرات سريع نرخ ارز
در سال جاري مهمترين عامل افزايش قيمت در
كاالها بوده است .وی در پاسخ به اين سؤال كه
چرا با وجود گذشت چندين ماه از توزيع گوشت
و تخممرغ در بازار كماكان شاهد افزايش قيمتها
هستيم ،گفت :دليل اصلي كمبود عرضه نسبت به
تقاضا است؛ ايجاد تقاضاي كاذب در بازار سبب
عدمتطابق عرضه و تقاضا ميشود .امامی امین
به مقاومت دالالن براي جلوگيري از كاهش
قيمتها نيز بهعنوان عامل ديگر اشاره كرد و
افزود :در حال حاضر تعهدات درباره توزيع كاالهاي
اساسي در حال اجرا است و مصرف عادي بوده و
غيرمتعارف نيست؛ ولي نميتوان از نقش دالالن و
افرادي كه سود خود را در التهاب بازار ميبينند،
چشمپوشيكرد.

براي تعديل قيمتها
نميتوان زمان دقيقي پيشبيني كرد

امامي امين از نشست كارگروه ستاد تنظيم بازار
استان تهران خبر داد و گفت :كارگروه تعزيرات
حكومتي اين هفته بهطور جدي نقش خود را
ايفا ميكند ،تا شاهد كاهش قيمتها باشيم.
امامي امين در پاسخ به اين سؤال كه چه زماني را
براي مشاهده كاهش قيمتها در بازار پيشبيني
ميكنيد ،گفت :زمان دقيقي براي تعديل قيمتها
نميتوان پيشبيني كرد ،اما اين اطمينان را
ميدهم كه با تمام توان پيگير كاهش قيمتها
هستيم و تعزيرات حكومتي ،سازمان حمايت و
بازرسان اصناف بهطور جديتر در اين خصوص

ورود و با گرانفروشي برخورد كنند .وي به قاچاق
گوشت دام سبك به كشورهاي همسايه ،با وجود
بخشنامه ممنوعيت صادرات آن اشاره کرد و
افزود :اين قاچاق نيز دليل بخشي از گرانيهاي
گوشت دام سبك است .بايد با هماهنگي بين
نهادهاي ذيربط و تشديد نظارتها با قاچاق
كاال برخورد شود .وی در پاسخ به اين سؤال كه
برخي كمبود كاالهاي اساسي را علت گراني قيمت
ميدانند ،گفت :خير ،كمبود براي عرضه نيست ،اما
نميتوان نقش داللها و واسطهها را ناديده گرفت؛
متأسفانه اين افراد در همه شئون اقتصاد در حال
ايفاي نقش بوده و خسارات ناشي از اقدامات آنها
نيز به مردم وارد ميشود.

بايد برای اصالح شبكه توزيع
اقدامات جدي صورت گيرد

در اين ميان برخي خبرهاي رسمي و غيررسمي
ازتوزيعنامناسبكاالهاياساسيدربازارحكايت
دارند؛ بهنحويكه بهنظر ميرسد توزيع مطلوب
و طبق اعالم رسمي در مناطق مختلف استان
تهران را شاهد نباشيم .البته هنوز مسئوالن
بهصورت رسمي اين خبر را تأييد نكردهاند؛ اما
در برخي محافل زمزمههاي نارضايتي از نحوه
توزيع كاالهاي اساسي و نيز نبودن نظارت دقيق
بر آن وجود دارد و حال انبوهي از متقاضيان
كاالهاي اساسي با فروشگاههاي بالتكليفي
روبهرو هستند كه تحويل گوشت دولتي و ديگر
اقالم اساسي حمايتي را به آيندهاي مبهم موكول
ميكنند و اين افراد چارهاي جز خريد مايحتاج
به قيمتهاي گزاف ندارند و روند كوچكشدن
سفره خانوارها ادامه مييابد .البته رئيس سازمان
صمت استان تهران بهعنوان يكي از اعضای
مؤثر ستاد تنظيم بازار اين استان از تصميم
براي تشديد نظارتها بر بازار خبر داد و گفت:
دربارهنحوهتوليد،قيمتگذاريوتوزيعكاالهاي
اساسي جلساتي را با شبكههاي توزيع ،اصناف
و دستگاههاي نظارتي خواهيم داشت .يداهلل
صادقي در پاسخ به سؤالی مبني بر گاليههاي
مردمي درباره كمبود گوشت در فروشگاههاي
زنجيرهاي نيز گفت :متأسفانه سهميه گوشت
در استان تهران بهطور كامل در اختيار اين
استان نيست و يكي از درخواستهاي اكيد ما

اين است كه شركت پشتيباني امور دام كشور
اين سهميه را در اختيار استان تهران قرار دهد
تا برای اصالح شبكه توزيع اقدامات جدي شود
و از رسيدن مقدار بيشتري از گوشتي كه توزيع
ميشود ،بهدست مصرفكنندههاي واقعي
مطمئن شويم و از سوءاستفاده احتمالي برخي
سودجويان بهدليل اختالف قيمت موجود بين
گوشت توزيعي با بازار جلوگيري شود.

مرغداران قيمت مصوب ستاد
تنظيم بازار را قبول ندارند

وي در پاسخ به سؤالي درباره علت باالتربودن
قيمت گوشت مرغ نسبت به نرخ مصوب
نيز اينطور توضيح داد :هم مرغداران و هم
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي معتقدند
بايد تجديدنظري درباره قيمت گوشت
مرغ صورت گيرد و مرغداران اين قيمت را
كارشناسي نميدانند .براي اصالح قيمت
مصوب مرغ نيز اقداماتي صورت گرفته ،اما
هنوز تصميم قطعي در اين خصوص گرفته
نشده است .رئيس سازمان صمت استان
تهران اضافه كرد :مرغداران قيمت مصوب
ستاد تنظيم بازار را قبول ندارند و محصوالت
خود را با قيمتي باالتر در اختيار كشتارگاهها
ميگذارند و كشتارگاهها نيز مجبورند
محصول نهایی را با قيمت باالتر عرضه كنند
و همين امر سبب اختالف قيمت بين بازار و
نرخ مصوب ستاد تنظيم ميشود .وي علت
افزايش قيمت تخممرغ را نيز نبودن تطابق
عرضه و تقاضا دانست و گفت :در حال حاضر
تخممرغ واحدهاي توليدي كمتر از ميزان
تخممرغ موردنياز بازار است و به همين
دليل شاهد افزايش قيمت هستيم و ميزان
تخممرغهاي وارداتي نيز محدود است و
نتوانسته اين كمبود را جبران كند .حال بايد
منتظر ماند و ديد رضا رحماني ،وزير تازهنفس
صمت ،شريعتمداري ،وزير تازهنفس تعاون،
كار و رفاه اجتماعي و محمود حجتي ،وزير
جهاد كشاورزي ،و نيز مسئوالن استاني چه
تدبيري براي مديريت آشفتهبازار كاالهاي
اساسي و تعيين تكليف قيمتها و نحوه عرضه
مناسب در بازار خواهند داشت.

مصوبه اخير بانك مركزي باليجان طالي سرخ ايران

ن باروند كه قاچاق
فعاالن اقتصادي بر اي 
زعفران تنها نتيجه بخشنامه بانك
مركزي درباره پيمانسپاري ارزي است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،كارشناسان و فعاالن
اقتصادي بهطور مداوم نسبت به قاچاق
زعفران از مرزهاي كشور هشدار ميدهند؛
چراكه موضوع پيمانسپاري ارزي بهتازگي
چالش جديدي در اين حوزه ايجاد كرده
است .چندي قبل وزير جهاد كشاورزي
اعالم كرده بود كه مسأله قاچاق زعفران
موضوعی جدي است كه مسئوالن ذيربط
بايد حساسيت بيشتري بر اين امر داشته
باشند؛ چراكه ساالنه  150تا  160تن
زعفران به افغانستان قاچاق ميشود و
از آنجا تحت بستهبنديهاي جديد به
بازارهاي هدف صادر ميشود كه اين امر
فاجعهاي بيش نيست .فعاالن اقتصادي بر
ن باروند كه قاچاق زعفران تنها نتيجه
اي 
بخشنامه بانك مركزي درباره پيمانسپاري
ارزي است و معتقدند تا قبل از اين مصوبه،
قاچاقچيان تمايلي براي خروج غيرقانوني
زعفران از مرزهاي كشور نداشتهاند .علي
حسيني ،عضو شوراي ملي زعفران ،با اشاره
به مشكالت بازگشت ارز حاصل از صادرات
به سامانه نيما اظهار كرد :ابالغ بخشنامه
جديد تعهد ارزي صادركنندگان و بازگشت
ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما موجب
شده است تا بسياري از صادركنندگان
قديمي عقبنشيني كنند و قاچاقچيان وارد
معركه شوند .وي با اشاره به اينكه بازگشت
ارز حاصل از صادرات بر خروج غيررسمي
كاال دامن ميزند ،افزود :در شرايط كنوني
هر صادركننده ملز م ميشود كه بهازاي
صادرات هر یکهزار دالر ۹۵۰ ،دالر ارز به
سامانه نيما بازگرداند كه اين امر موازي با
رشد صادرات غيررسمي و قاچاق محصول
است .حسيني ادامه داد :آمار صادرات

زعفران در هشتماهه اخير نشان ميدهد
كه كار شركتهاي صادركننده هيچ
ارتباطي با زعفران نداشته و حال جاي اين
سوال مطرح است كه چه اتفاقي افتاده كه
سرمايه كشور بايد خارج شود .وي با انتقاد
از صادرات زعفران به افغانستان گفت:
بنابرآمار گمرگ در ششماهه امسال۱۱ ،
تن زعفران بهصورت رسمي و احتماالً دوبرابر
اين ميزان به افغانستان قاچاق شده است.
عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به اينكه
ن به كشورهاي هند و
تعرفه صادرات زعفرا 
چين براي افغانها صفر است ،بيان كرد:
اين درحالي است كه براي صادرات زعفران
ايران به هند  ۳۰درصد و چين  ۱۶درصد
تعرفه اعمال شده است .وي با اشاره به اينكه
صادرات طالي سرخ به آمريكا ممنوع است،
افزود :البته صادرات زعفران ايراني با گواهي
مبدأ افغانستان بهراحتي به كشورها ممنوع
شده ،امكانپذير است .حسيني با اشاره
به اينكه توليد زعفران افغانستان رقمي
بيش از چهار تا پنج تن نيست ،بيان كرد:
با توجه به آنكه چند برابر اين ميزان با

گواهي مبدأ افغانستان به ديگر كشورها
صادر ميشود ،اين امر زنگ خطر جدي
براي زعفران ايران بهشمار ميرود؛ چراكه
افغانها با زعفران ايراني در بازارهاي هدف
بازارسازي ميكنند .وي با اشاره به اينكه
بزرگترين خطر قاچاق زعفران بازارسازي
براي افغانستان است ،اظهار كرد :قاچاق
پياز زعفران و همچنين صادرات رسمي و
غيررسمي زعفران به افغانستان موجب شده
است تا افغانها رقيبي جدي براي ايران
بهشمار روند ،از اين رو انتظار ميرود كه
دولتمردان و متوليان امر تمهيدات جدي
ي كه
براي اين موضوع بينديشند؛ بهطور 
نسبت به صادرات زعفران به افغانستان،
همانند اسپانيا و دبي بايد حساسيت وجود
داشته باشد .اين مقام مسئول با اشاره به
اينكه قاچاق زعفران نتيجه بخشنامه
پيمانسپاري ارزي است ،بيان كرد :قبل
از اين موضوع توجيهي نداشت كه زعفران
به صورت قاچاق از كشور خارج شود .وي
با انتقاد از پيامدهاي بيتوجهي مسئوالن
دولتي به نظرهاي بخش خصوصي تصريح

كرد :بخش خصوصي همانند دولتمردان
دلشان براي كشور ميسوزد ،از اين رو
انتظار ميرود به نظرهاي بيطرفانه بخش
خصوصي توجه شود؛ چراكه موضوع افزايش
قاچاق زعفران يكي از دغدغههاي جدي
بخش خصوصي و تشكلها بهشمار ميرود.
غالمرضا ميري ،نايبرئيس شوراي ملي
زعفران ،با انتقاد از افزايش قاچاق طالي
سرخ اظهار كرد :با توجه به آنكه بخشنامه
جديد رفع تعهد ارزي صادركنندگان
چالشهاي متعددي را دربر داشته است،
از اين رو روزبه روز بر حجم قاچاق طالي
سرخ كشور افزوده ميشود .وي لغو
مصوبه پيمانسپاري ارزي از سوي بانك
مركزي را تنها راهكار كنترل قاچاق طالي
سرخ دانست و افزود :اين درحالي است كه
صدور اين مصوبه استفاده از كارتهاي
يكبار مصرف و خروج غيرقانوني زعفران از
مرزهاي كشور را بههمراه داشته است .ميري
ادامه داد :با وجود آنكه زعفران كااليي
كمحجم و با ارزش بهشمار ميرود؛ بنابراين
مشكالت اخير صادرات مبنيبر بازگشت
ارز به سامانه نيما و پيمانسپاري ارزي
ميزان قاچاق زعفران به كشورهاي اطراف
را افزايش داده است .نايبرئيس شوراي
ملي زعفران در پايان تصريح كرد :با توجه به
موانع و مشكالت پيشروي صادركنندگان
مبنيبر بازگرداندن ارز به سامانه نيما
پيشنهاد دادهايم كه صادرات بهصورت
خوداظهاري صورت گيرد و ارز حاصل از
صادرات به قيمت بازار آزاد به فروش برسد تا
شاهد تشديد قاچاق زعفران به افغانستان و
صادرات مجدد محصول ايراني به برند افغان
به ديگر كشورها نباشيم؛ چراكه اين امر در
آيندهاي نه چندان دور در كنار افزايش
سطح زيركشت زعفران در اين كشور
موجب شده تا ديگر جايي در بازارهاي هدف
نداشته باشيم.

بهارستان
نورمحمد تربتينژاد خبر داد

مهلتكميسيونكشاورزيبهدولت
براياجرايقانون

سخنگوي كميسيون كشاورزي ،مجلس با اشاره به اینکه امهال و
بخشودگي سود و جرايم كشاورزان خسارت ديده اجرايي نشده است،
گفت :كميسيون كشاورزي به دولت مهلت داد تا طي هفتههاي اخير
تصميم مناسبي براي اجراي قانون در زمينه بخشودگي سود ،كارمزد و
جرايم تسهيالت كشاورزان خسارت ديده اتخاذ كند .به گزارش «سبزینه»
بهنقل از خانه ملت ،نورمحمد تربتينژاد در تشريح نشست كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي ،اظهار داشت:
دستوركار نشست بررسي عدم اجراي بند «خ» ماده  ۳۳و بند «ت» تبصره
 ۱۶قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط دولت در بخشودگي سود،
كارمزد و جريمه وامهاي كشاورزان خسارتديده از حوادث غيرمترقبه
بود .سخنگوي كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي
اسالمي با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه آمده است كه كشاورزاني
كه خسارت ميبينند با نظر كميته تخصصي هر استان بايد كارمزد،
سود و جرايم وامهاي مربوطه آنها بخشيده و اصل وام نيز امهال شود،
گفت :بهدليل اينكه اين قانون اجرا نشده كميسيون كشاورزي براساس
درخواست برخي از نمايندگان گزارشي را مبنيبر عدم اجراي قانون توسط
دولت تهيه كرده تا در صحن علني قرائت شود .نماينده مردم گرگان و
آققال در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه قبل از اينكه اين
گزارش در صحن علني قرائت شود دولت جلساتي را در راستاي اجراي
قانون مذكور برگزار كرده است تا آن را اجرايي كند ،ادامه داد :نمايندگان
بانك مركزي ،سازمان برنامه و بودجه كشور ،وزارت جهاد كشاورزي ،بانك
كشاورزي صورتجلسهاي منعقد كردهاند و در آن آمده است كه بانكهاي
عامل موظفند ضمن بخشودگي سود ،كارمزد و جرايم تسهيالت دريافتي
خسارتديدگان كشاورزي كه در سال زراعي  ۹6-۹7دچار حوادث
غيرمترقبه شدهاند و تاريخ سررسيد بدهي آنها از تاريخ یکفروردين
 ۹۶تا یکاسفند  ۹۷تسهيالت دريافتي بهمدت سهسال امهال شود .اين
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي در پايان با تأكيد بر اينكه مقرر
شده است طي هفتههاي اخير در هيئت دولت نظر كارشناسي نمايندگان
دولت تصويب شود ،با تصويب صورتجلسه ،بانكها موظف به اجراي آن
ميشوند ،خاطرنشان كرد :كميسيون كشاورزي مجلس به رياست آقاي
كيخا اجازه داد تا اگر دولت تصميم درستي درباره اجراي قانون اتخاذ كند
در گزارش ارائه شده به صحن علني مجلس با مالحضاتي ارائه شود ،در غير
اين صورت گزارش بهگونهاي تنظيم ميشود كه دولت متهم به عدم اجراي
قانون ميشود و فرآيند رسيدگي خاص خود را دارد.
علي اكبري:

مجلسفقطبايكدولتطرفنيست

عضو فراكسيون اميد گفت :اگرچه مجلس از ابزار نظارتي برخوردار
است؛ اما نبايد فراموش كرد كه در كشور بعضي مراكز قدرت كه از
امكانات كافي مانند بانك ،رسانه ،اسكله ،دوربين ،تريبون و گردش
مالي زياد حتي بيش از دولت برخوردارند سبب شده است كه مجلس
با يك دولت طرف نباشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا،
علي اكبري ،نماينده مردم شيراز و عضو هيئت رئيسه كميسيون
كشاورزي مجلس ،گفت :عدم تعامل مناسب با ساير كشورها سبب
شده هزينهاي در اقتصاد كشور ايجاد شود و مردم اين هزينهها را
بپردازند .وي گفت :پيوستن ايران به مجامع بينالمللي باعث ميشود
منافع عدهاي از افراد در خطر بيفتد و از همين روست افرادي كه با
اين اتفاقات متضرر ميشوند افراد ديگر را تحريك ميكنند كه مانع
پيوستن ايران به اين مجامع شود .نماينده مردم شيراز در مجلس با
بيان اينكه در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور با مشكالت عديدهاي
دستوپنچه نرم ميكند در جهت رفع و تسهيل امور نياز است كه از
تجارب جهاني استفاده كنيم ،گفت :در طول تاريخ كشورهايي بودهاند
كه به طرق مختلف مشكالت اقتصادي را پشتسر گذاشتهاند ،بهتر
است با استفاده از تجارب اين كشورها راهكارهايي پيدا كنيم كه
سبب شود گره اقتصاد كشور باز شود .اكبري گفت :درك شرايط
فعلي اقتصاد كشور توسط تمام اقشار جامعه ،ميتواند گامي بهسمت
بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشد .نماينده مردم شيراز در مجلس
با بيان اينكه در حال حاضر براي بهبود مشكالت اقتصادي نياز است
اعتماد درون جامعه بازسازي شود ،افزود :تكيه كردن افراد جامعه به
منافع فردي يكي از مشكالتي است كه با آن مواجهيم كه اين مهم
بهعنوان يك خطر بيانگر اين موضوع است كه نشان ميدهد گسستي
در بدنه جامعه ايجاد شده است كه نيازمند بازسازي است .در شرايط
فعلي كه اقتصاد كشور با چالشهاي زيادي مواجه شده است نبايد
جبهه خودي و غيرخودي پررنگ شود؛ چراكه نجات كشور از وضع
فعلي ،مهمتر است كه با سع ه صدر ميتوانيم از پس تمام مشكالت
موجود بهخوبي بيرون بيايم .عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي
مجلس ادامه داد :اگرچه مجلس نقش تسهيلگري در امور دارد؛ اما
نبايد فراموش كرد كه اين نهاد قانونگذار ميتواند با تنظيم اليحه يا
طرح ،اقداماتي را در راستاي بهبود وضع مردم انجام دهد و مقررات
و قوانيني را كه نياز به تسهيلگري دارند تسريع بخشد .وي گفت :از
آنجا كه ايران بهعنوان يك كشور تأثيرگذار در منطقه خاورميانه
نميتواند خود را از جوامع جهاني دور نگهدارد؛ بنابراين با يك
بررسي از لوايح چهارگانه پولشويي ،مبارزه با تروريسم ،قاچاق و...
متوجه ميشويم عدهاي از افراد به اين دليل كه اطالعات كافي در
اين زمينه ندارند شعارهايي را سر دادند كه با واقعيت فاصله دارد.
نماينده مردم شيراز در مجلس اظهار داشت :كشورهايي كه در
ليست سياه جامعه بينالملل هستند با محدوديتهايي مواجهند
و اين محدوديتها اجازه نميدهد كشورهايي كه در ليست سياه
قرار دارند در بسياري از زمينهها پيشرفت كنند .متأسفانه ايران در
سالهاي گذشته در ليست سياه جامعه بينالملل قرار داشت كه
اين امر بيانگر اين موضوع است كه ريسك سرمايهگذاري در كشور
ايران بسيار باال است .عضو فراكسيون اميد گفت :كشورهاي دوست
هم صراحتاً اعالم كردهاند كه اگر ايران به  FATFنپيوندد ارتباط و
تعامالت خود را با ايران قطع ميكنند .اگر ايران به مجامع بينالمللي
و كنوانسيونها نپيوندد براي نيازهاي ضروري كشور و مملكت بايد
ي كه ناچار است براي خريد يك
از شبكه داللي استفاده كند؛ بهطور 
جنس از يك كشور ديگر از چندين واسطه استفاده كند كه اين
امر باعث ايجاد هزينههاي هنگفت ميشود .به گفته اين نماينده،
با يك بررسي و ارزيابي ميتوان فهميد اگر با اين مجامع ارتباط
برقرار نكنيم براي خريد و معامالت بينالمللي بايد ساالنه مبلغي
بالغبر  19ميليارد دالر را به دالالن و واسطهها بپردازيم .وي ادامه
داد :وارد شدن تعداد زيادي هواپيما به داخل كشور ،بيمه شدن
كشتيهاي ايراني ،باال رفتن پرچم ايراني در اين كشتيها ،وارد كردن
قطعات هواپيما به داخل كشور و ...از مهمترين دستاوردهاي برجام
بود .عضو كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد :تا زمانيكه امنيت
را براي سرمايهگذاري در كشور فراهم نكنيم در آيندهاي نه چندان
دور شاهد فرار سرمايهگذاران داخلي و خارجي از كشور خواهيم بود.
وي در بخش ديگري از صحبتهايش گفت :متأسفانه يك دولت
واحد در كشور وجود ندارد و دولتها و مراكز تصميمگيري متعدد
سبب شدهاند مشكالت عديدهاي در بسياري از بخشها ايجاد شود؛
زيرا با يك بررسي از مشكالتي كه در بخش مؤسسات مالي و پولي
ايجاد شده ميبينيم براي پرداخت بدهيهاي اين مؤسسات تاكنون
مبلغي بالغبر  35هزار ميليارد تومان پول از جيب  80ميليون نفر
ايراني برداشته شده و به حساب طلبكاران اين مؤسسات پرداخت
شده است .عضو فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه كالهبرداري
مؤسسات مالي و اعتباري جامعه و كشور را دچار يك گرفتاري بزرگ
كرده ،افزود :مؤسسات مالي و اعتباري كه در سالهاي گذشته اقدام
به كالهبرداري كردهاند به جاهايي وصل هستند كه هيچكس از آن
خبر ندارد.

