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بازار و اقتصاد
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کنترل و نظارتی در حوزه مدیریت و محدودیت واردات کاال وجود ندارد

اخبار
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

خبروارداتگندمتوسطبخشخصوصی
دروغ است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبرهای منتشرشده در خصوص
واردات گندم توسط بخش خصوصی کشور را دروغ خواند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،یزدان س��یف در خصوص انتش��ار
فیلمی علی��ه وی مبنی بر صدور مجوز واردات گن��دم از طریق جریانات
سیاس��ی گفت :در این فیلم تالش شده تا بنده و آن جریان سیاسی مورد
نظر تخریب ش��ویم .وی افزود :ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی
و اخالق اس�لامی خدمت مردم عزیز ایران میرس��انم از سال  ۹۵تاکنون
واردات ه��ر گونه گندم توس��ط بخ��ش خصوصی ممنوع بوده اس��ت .در
س��الهای اخیر ( )99-98به منظور تکمیل ذخایر استراتژیک و باالبردن
ضریب امنیت قضائی کشور نس��بت به واردات گندم ،صرفاً توسط بخش
دولت��ی اقداماتی صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نس��بت به واردات
گندم اقدام نکرده و خبر انتشاریافته کام ً
ال دروغ است.
معاون امور صنایع وزارت صمت:

کمبودروغننباتیدربازاروجودندارد

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تشریح وضعیت تولید
روغن در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته گفت :روند تولید با توجه
به آمارهای اعالمی ،مناسب بوده و بازار نباید با کمبودی مواجه باشد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ،مهدی
صادقینیارکی در نشس��ت با اعضای انجم��ن صنایع روغننباتی با تأکید
بر ضرورت تداوم تولید مناس��ب روغن مورد نیاز صنف و صنعت و خانوار،
ضم��ن قدردانی از اقدامات دولت و انجمن صنفی روغننباتی برای تأمین
نیاز بازار در ماه گذش��ته ،خواس��تار اتخاذ تمهیداتی برای افزایش ذخایر
م��ورد نیاز صنایع روغننباتی ش��د .مع��اون امور صنای��ع وزارت صمت،
ضرورت تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که از مهمترین دغدغههای
تولیدکنندگان این بخش اس��ت را مورد تأکید قرار داد .وی ضمن بررسی
ش ِروی این صنعت ،بر تسریع در تأمین ارز مورد
مهمترین چالشهای پی 
نیاز برای واردات مواد اولیه تأکید کرد .در این نشست مقرر شد پیشنهادات
این تش��کل تخصصی برای تأمین مواد اولیه و تأمی��ن ارز مورد نیاز برای
واردات روغ��ن خام مورد بررس��ی قرار گیرد .در این نشس��ت با تأکید بر
ضرورت تأمین مواد اولیه و اتخاذ تمهیداتی برای تأمین ارز توس��ط بانک
مرک��زی ،موضوع��ات مربوط به حمل و نقل مواد اولی��ه از بنادر جنوبی و
راهکارهای الزم با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور
تسریع در انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده روغن نباتی نیز مورد
بررس��ی قرار گرفت به گفته مس��ئوالن س��تاد تنظیم بازار ،طی روزهای
اخیر۱۴۰ه��زار تن روغن مایع خوراک��ی و جامد بخش صنف و صنعت از
محل ذخایر استراتژیک کش��ور تأمین شده است .همچنین با هماهنگی
بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران ،نزدیک به ۱۲۰هزار تن از
روغن بخش خصوصی نیز در حال ترخیص است که با انجام این اقدامات،
طی یکماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد.

۳۰درصداصنافتهران
از اول آذرماه اجازه فعالیت دارند

رئیس اتاق اصناف تهران گف��ت :با توجه به اعمال محدودیتهای جدید
مقابله با کرونا از اول آذرماه ،تنها ۳۰درصد از اصناف اجازه فعالیت دارند و
۷۰درصد آنها تا دو هفته باید تعطیل شوند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،قاس��م نودهفراهانی اظهار کرد:
محدودیتها ش��امل گروه ش��غلی یک نظیر نانواییها ،س��وپرمارکتها،
خواربارفروش��یها ،تعمیرگاهها و لوازم یدکیفروشها (خانگی و خودرو)،
فروش��گاههای زنجی��رهای ،مراک��ز بهداش��تی و درمان��ی ،داروخانهها و
چاپخانهها نمیشود .وی افزود :فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی
با گروههای دو ،س�� ه و چهار داشته باشد؛ یعنی هر واحد صنفی مطابق با
رسته شغلی در پروانه کسب باید کاال عرضه کند و فروشگاههای زنجیرهای
هم نمیتوانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کنند.
نودهفراهان��ی همچنین تصریح کرد :تمام واحدهای صنفی گروه یک باید
رأس س��اعت  ۲۰تعطیل ش��وند ،چراکه محدودیت رفت و آمد در خیابان
از ساعت  ۲۱به بعد ممنوع است و اصناف شامل این ممنوعیت میشوند.
وی با بیان اینکه تمام بازرس��ان اتاق اصناف ،بهداش��ت ،سازمان حمایت
از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان صمت استان تهران و پلیس
نظارت بر اماکن عمومی بر نحوه فعالیت اصناف نظارت دارند ،اظهار کرد:
فعاالن اصناف متخلف که دس��تورالعملهای بهداش��تی مقابله با ویروس
کرونا را رعایت نکنند ،بار اول تذکر و بار دوم اخطار دریافت میکنند و در
صورت تکرار ،صنف آنها پلمب میشود.

امید به جهش بزرگ صادرات زعفران
با پایان کرونا
یک عضو ش��ورای ملی زعفران با اشاره به کندی صادرات این محصول در
پی شیوع ویروس کرونا در جهان گفت :کندی صادراتی خأل قابل توجهی
را در بازار کش��ورهای مصرفکننده ایجاد کرده است که انتظار میرود با
پایانیافتن بیماری کرونا ش��اهد جهش بزرگ صادراتی آن برای پرکردن
خأل به وجودآمده باشیم.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،علی حس��ینی شرایط بازار داخلی
زعف��ران را متعادل ارزیابی ک��رد و افزود :پس از آنکه جهاد کش��اورزی
س��ازمان تعاون روستایی را ملکف به خرید حمایتی زعفران کرد ،بازار آن
به تعادل نسبی رسیده است.
وی ادامه داد :با رسیدن به اوج تولید زعفران شاهد افت شدید قیمت این
محصول بودیم که با اعالم قیمت مصوب از سوی تعاون روستایی بار دیگر
بازار به تعادل رسید .به گفته حسینی ،در حال حاضر هر کیلوگرم زعفران
پوشال 11میلیون تومان و هر کیلوگرم نگین زعفران 13میلیون تومان با
نوسان یکمیلیون تومانی از کش��اورزان خریداری میشود که نزدیک به
قیمتهای مصوب سازمان تعاون روستایی است.
او درب��اره بازار خارج��ی زعفران نیز گفت :به دلیل ش��یوع ویروس کرونا
ص��ادارت بهکن��دی انجام میش��ود و این ام��ر موجب خ�لأ در بازارهای
کشورهای هدف صادراتی شده است .حسینی پیشبینی کرد که با پایان
بیماری کووید ،19شاهد جهش بزرگ صادراتی برای رفع این خأل و پاسخ
به عطش بازار مصرف باش��یم .این عضو شورای زعفران با اشاره به کاهش
دما و آغاز بارندگی در بیشتر اس��تانهای کش��ور اظهار کرد :احتمال از
دسترفتن بخش��ی از تولید زعفران یا از دسترفتن کیفیت زعفرانهای
باقیمانده در مزارع با کاهش دما و بارندگی در کشور وجود دارد حسینی
در پاس��خ به این پرس��ش که میزان تولید زعفران در س��ال جاری به چه
میزان خواهد رس��ید ،تصریح کرد :تا پایان فصل برداشت کمتر از 20روز
باقی مانده ،اما با توجه به تأثیرپذیری این محصول از شرایط آب و هوایی،
نمیت��وان بهطور قطع میزان تولید را اعالم کرد .وی س��طح زیر کش��ت
زعفران در کشور را 12هزار هکتار عنوان کرد که در شرایط معمول بهطور
متوسط از هر هکتار آن سه تا چهارکیلوگرم برداشت میشود.

سبزینه

کسری12/5میلیارددالری
درصورت رهاسـازی واردات

سلطانعلی زینلی

حرکت بهسمت اقتصاد آزاد طرفداران بسیاری
دارد ،ام��ا در ش��رایط فعلی کش��ور حرکت به
این س��مت ریس��ک بزرگی محسوب میشود.
عملکرد هفتماهه تجارت کشور و تقاضای ارز
خدمات نش��ان میدهد که درصورتیکه دولت
ش واردات را بهشدت کنترل نکند و
ثبت سفار 
اج��ازه واردات بدون انتقال ارز را ندهد ،اقتصاد
کش��ور با کس��ری 12/5میلیارد دالری مواجه
خواهد شد که نتیجه قطعی آن رشد قابلتوجه
نرخ ارز اس��ت .اگر اصول اولیه مدیریت بازار ارز
را در نظ��ر بگیریم ،بدیهیترین سیاس��ت برای
کنت��رل نرخ ارز ،مدیریت منابع و مصارف ارزی
است .در بُعد منابع ،صادرات نفت و فرآوردههای
نفتی و ص��ادرات غیرنفتی در ش��شماهه اول
امس��ال نسبت بهمدت مشابه س��الهای قبل،
کاهش یافته اس��ت .مجموع صادرات غیرنفتی
در ش��شماهه امس��ال مع��ادل 18میلی��ارد و
200میلیون دالر بوده اس��ت .همچنین در این
مدت دومیلیارد و 400میلیون دالر نفت صادر
ش��ده .این درحالی اس��ت که از فروردینماه تا
پایان مهرماه 20میلیارد و 40میلیون دالر بوده
است و عالوهبر این طبق اطالعات بهدست آمده
بیش از هشتمیلیارد دالر کاالی ثبت سفارش
شده ،در نوبت تخصیص ارز قرار دارد.
یک��ی از مهمتری��ن ابزارهای کنت��رل واردات،
اعم��ال محدودی��ت در ثبت س��فارش واردات
کاالهای غیرضروری اس��ت؛ اما از اعداد و ارقام
ثبت س��فارش و واردات کشور میتوان دریافت
ک��ه هیچ کنترلی در ح��وزه مدیریت واردات با
ابزار محدودیت در ثبت س��فارش واردات کاال
انجام نمیش��ود و غیر از برخی کاالهایی که در
اوایل س��ال 97واردات آنها ممنوع شد ،سایر
کاالها امکان ثبت س��فارش و واردات دارند .در
ش��رایط محدودیت منابع ارزی ،وقتی واردات
کااله��ای غیرضروری همچنان ثبت س��فارش
میشود ،نتیج ه محتوم آن افزایش تقاضای ارز
در اقتصاد و در نهایت بهای ارز اس��ت .متوسط
واردات در هفتماهه اول امس��ال دومیلیارد و
862میلی��ون دالر ب��وده اس��ت؛ درصورتیکه
برای پنجماه دیگر س��الجاری (آبان تا اسفند)
بهطور متوس��ط همی��ن می��زان واردات انجام
ش��ود ،مجموع کل واردات کش��ور در سال 99
به 34میلیارد و 354میلیون دالر خواهد رسید.
مس��أله بعدی نیازها و تقاضاهای ارزی بخش
خدمات اس��ت؛ چراکه نیازهای ارزی صرفاً به
بخش واردات محدود نمیشود .در طول سال
بیش از پنجمیلیارد دالر برای مصارف خدماتی
(ارز مس��افری ،ارز دانشجویی ،ارز برای درمان
و امثال آنها) مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد.
بنابرای��ن درصورتیکه واردات مثل هفتماهه
اول امس��ال کنت��رل و مدیریت نش��ود و ثبت
س��فارش به همان روش ادامه یاب��د ،در کنار
نیازهای ارزی بخش خدمات ،کش��ور در سال
 99ب��ه بیش از 39میلی��ارد دالر ارز نیاز دارد.
این درحالی اس��ت که برآوردها نشان میدهد
مجموع صادرات غیرنفتی کش��ور در سال99
حداکثر ب��ه 31میلی��ارد و 200میلیون دالر
خواهد رس��ید و با توجه به اینکه همواره همه
ارز حاص��ل از صادرات غیرنفت��ی وارد چرخه
اقتصادی کشور نمیشود ،در خوشبینانهترین
حال��ت 70درصد (س��ال  98حدود  65درصد
از ارز صادراتی کش��ور بازگش��ت) ارز حاصل

جهش نرخ ارز نتیجه محتوم واردات بدون انتقال ارز
محدودیت منابع ارزی بس��یار جدی اس��ت و تقاضای ارز با محدودس��ازی ثبت س��فارش
واردات ،ب��ه می��زان قابلتوجهی کاه��ش مییابد .متأس��فانه رفتار متولیان ح��وزه تجارت
کش��ور ب ه هیچوجه متناس��ب با این وضعیت ارزی نیس��ت و بررسیها نشان میدهد برخی
افراد بهدنبال باز کردن راه واردات بدون انتقال ارز هس��تند که درصورت اجراییش��دن آن،
واردات بهش��دت افزای��ش یافت��ه و ب��ازار ارز را ب��ا تالطم��ات بس��یار ش��دیدی مواج��ه
خواهد کرد.
حریری ،رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ،در همین باره به فارس گفت :واردات بدون انتقال
ارز یا ارز متقاضی به این ش��کل انجام خواهد ش��د که واردکننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد
خریداری میکند و لذا فش��ار تقاضا به بازار آزاد ،اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از
بی��ن خواهد برد .واردات بدون انتق��ال ارز یا ارز متقاضی عالوهبر افزایش قیمت ارز منجر به
افزایش قاچاق کاال نیز میش��ود؛ زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تأمین شود و این
موضوع قاچاق را نیز افزایش میدهد .س��ه تجربه ارزی کشور هم که به اوایل دهه  ،70سال
 97و سال  98برمیگردد ،حاکی از این است که هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده
ش ش��دیدی مواجه و کل اقتصاد را با بحران مواجه کرده اس��ت و هر وقت این
نرخ ارز با جه 
رویه واردات متوقف ش��ده ،ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است .کل واردات کشور از امروز
و برای همیش��ه باید نسبتی با میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی داشته باشد .در
شرایطی که صادرات غیرنفتی کشور بهدلیل کرونا و رکود اقتصادی در جهان کاهش یافته،
میزان واردات هم متناسب با آن افت قابلمالحظهای داشته باشد .کنترل واردات در شرایط
فعلی هم با ابزاری غیر از محدود کردن ثبت س��فارش واردات و حذف کاالهای غیرضرور و
ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز مقدور نیست.
اما مصارف ارزی (درصورت حفظ روند موجود
و عدمتجدیدنظ��ر در سیاس��تهای تجاری)
بی��ش از  39میلیارد دالر خواهد بود که با این
حس��اب اقتصاد ایران با کسری 12/5میلیارد
دالری روبهرو خواهد ش��د .قطع��اً نتیجه این
کس��ری بزرگ ،افزایش قابلمالحظه بهای ارز
خواهد بود.

در شرایط محدودیت منابع ارزی
تخصیص ارز بهطور طبیعی باید
با اولویت کاالهای اساسی ،مهم
و مورد نیاز عموم مردم باشد

درصورتیکه این گزاره منطقی را
بپذیریم ،در فرآیند ثبت سفارش

واردات باید تغییرات اساسی رخ دهد
از ص��ادرات به چرخ��ه اقتص��ادی بازگردد .با
این ف��رض ،ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی
در طول س��ال 99حداکثر معادل 21میلیارد
840میلیون دالر خواهد بود که با احتس��اب
پنجمیلی��ارد دالر ارز حاصل از صادرات نفت و
فرآوردههای نفتی ،مجموع منابع ارزی کشور
در س��الجاری به 26میلی��ارد و 840میلیون
دالر (حدود  27میلیارد دالر) خواهد رس��ید.

چه باید کرد؟

در شرایط محدودیت منابع ارزی ،تخصیص ارز
بهطور طبیعی باید با اولویت کاالهای اساس��ی،
مهم و مورد نیاز عموم مردم باشد؛ درصورتیکه
این گزاره منطق��ی را بپذیریم ،در فرآیند ثبت
سفارش واردات باید تغییرات اساسی رخ دهد.
در گام اول کاالهای��ی ک��ه ع��دمواردات آنها
مش��کلی را برای اقتصاد کش��ور و عموم مردم
بهوجود نم��یآورد و در گام دوم کاالهای کمتر
اولوی��تدار از فهرس��ت ثبت س��فارش واردات
بهکل��ی حذف ش��وند و فقط کااله��ای حذف
نشده از فهرست ثبت س��فارش واردات امکان

واردات داش��ته باشند .با این اقدام دیگر واردات
ب��دون انتق��ال ارز هم غیرممکن خواهد ش��د.
طبق اطالعات بهدس��ت آمده ت��ا پایان آبانماه
هشتمیلیارد دالر ثبت سفارش وجود دارد که
هن��وز فرآیند تخصی��ص ارز و واردات آن انجام
نشده اس��ت .از طرف دیگر حدود 700میلیون
دالر کاال در گم��رک باقیمان��ده بوده اس��ت.
بنابراین 9میلیارد دالر علیالحساب و بهصورت
بالقوه در صف واردات قرار دارد.
مدیریت مصارف و تقاضای ارز

با محدود کردن ثبت سفارش واردات
در چنین ش��رایطی اگر دول��ت کنترل نرخ ارز
و تورم را هدفگذاری کرده اس��ت ،باید فرآیند
ثبت س��فارش واردات را بهگونهای تغییر دهد
که تا پایان س��ال امکان ثبت سفارش بهشدت
کاهش یافته و در س��طحی قرار گیرد که منابع
ارزی کفاف میدهد .همانطور که گفته ش��د،
کل منابع واقعی ارزی کش��ور با توجه به میزان
صادرات نف��ت ،فرآوردههای نفت��ی و صادرات
غیرنفت��ی و همچنین بازگش��ت 70درصد ارز
حاص��ل از ص��ادرات غیرنفت��ی به کش��ور ،در
مجم��وع به 27میلی��ارد دالر میرس��د .با این
حس��اب و با احتس��اب تقاضای ارز خدماتی ،تا
پایان س��ال حداکثر به مجموع ثبت س��فارش
واردات باید دو میلیارد دالر اضافه شود.
تصمیمی که امروز باید

برای مدیریت بازار ارز گرفت
ام��روز چهار ماه تا پایان س��ال باقیمانده و برای
مدیری��ت بازار ارز از ام��روز باید تصمیم گرفت و
اقدام کرد .دالالن حاشیه بازار و معاملهگران بازار
فردایی در تهران و هرات و مواردی از این دست،
مسائلی است که همواره وجود داشته و امروز هم
وجود دارد؛ آنچه باعث کنترل نرخ ارز و ثبات بازار
میش��ود ،مدیریت مصارف ارزی و تعادلبخشی
به تقاضای ارز متناس��ب با منابع ارزی است .این
هدف درصورتی محقق خواهد ش��د که از همین
امروز تجدیدنظر اساسی در مدیریت واردات انجام
ش��ده و از رویههای غیرعقالیی تجارت خارجی
جلوگیری ش��ود .در غیر این صورت باید منتظر
اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد کشور بود .برای
مدیریت ب��ازار ارز از همین امروز باید اقدام کرد،
چراکه فردا خیلی دیر خواهد بود.

اصناف تعطیلشدهباید حمایت شوند
ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی با بی��ان اینکه
اصناف تعطیلش��ده از بابت کروناباید مورد
حمای��ت ق��رار گیرند ،گفت :ای��ن اصناف به
دلیل تضعیفی که از ابتدای سال  ۹۹تاکنون
ش��دهاند ،دیگر توانایی از س��رگذراندن یک
بحران دیگر را ندارند.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از بازار ،علی
حاجمحمدی ضمن اشاره به محدودیتهایی
که س��بب تعطیلی اصناف در س��طح استان
سمنان شده اس��ت ،بیان کرد :دولت باید به
این موضوع ورود کند و حتماً بسته حمایتی
را در اختیار این اصناف قرار دهد .وی با بیان
اینکه شنیدهش��ده که دولت قرار است وام
یکمیلی��ون تومانی بدهد ک��ه این موضوع
بس��یار مضحک به نظر میرسد ،تصریح کرد:
امروز استان سمنان در شرایطی قرار دارد که
در شهرهایی مثل شاهرود ،سمنان ،دامغان

کرونامیزانتقاضا
برای مواد شوینده را
۴۰درصد افزایش داد

و حتی گرمسار دیگر مغازهای نمیتوان یافت
که اج��ارهای زیر یکمیلیون توم��ان در ماه
داشته باش��د؛ درنتیجه صحبت از این مبالغ
خندهدار است.
ورشکستگی بیشتر اصناف

این کارش��ناس اقتصادی و فع��ال اصناف با
بی��ان اینکه دول��ت باید برنامهای اساس��ی
داش��ته باش��د ،اف��زود :اگ��ر دولت ب��ه این
موض��وع ورود نکند ،احتمال دارد که ش��اهد
ورشکس��تگی بیشتر اصناف در همین یک
ماه محدودیتهای کرونایی در سطح استان
س��منان باش��یم ،زیرا اصناف یکب��ار ضربه
خوردهاند و تحمل دومی را ندارند.
حاجمحمدی ب��ا بیان اینک��ه اصناف مانند
درختی شدهاند که روز به روز تنهاش باریکتر
ش��ده است ،ادامه داد :اصناف با یک باد ساده

رئیس انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی
ایران اظهار داشت :میزان افزایش تقاضا در زمان
کرونا ادامه دارد؛ ول��ی بهطور تقریبی بین  ۳۵تا
۴۰درصد در دوران کرون��ا افزایش تقاضای مواد
شوینده داشتیم .به گزارش «سبزینه» به نقل از

هم میشکنند؛ در نتیجه باید فکری برایشان
کرد وگرنه جز اسمی از مغازهها چیز دیگری
باقی نخواهد ماند ،زیرا شرایط مانند روزهای
ابتدایی دفاع مقدس است.
وی با اش��اره به اینکه بس��ته ترکیبی باید از
سوی استانداری سمنان و دولت برای اصناف
فراهم شود ،گفت :این بسته باید شرایط اجاره
مغازه ،ارتزاق کاسبها ،استمهال وامهایشان،
مس��ائل مرتبط با بدهکاریهای بانکیشان،
فروش محصوالتی که فاسدش��دنی هستند
و ...را در درون خود داش��ته باش��د؛ بهعالوه
اینک��ه برای جبران این مدت تعطیلی مغازه
به اصناف باید وام یا کمک نیز پرداخت کرد.
مسئوالن نمیتوانند کسبه و اصناف را

درک کنند
این کارش��ناس اصناف با بیان اینکه چارهای

ایلنا ،بختیار علمبیگی درمورد میزان تقاضا بعد از
افزایش قیمت مواد شوینده اظهار داشت :میزان
تقاضا بهروال همیش��گی اس��ت و تغییری در آن
رخ نداده.
وی اف��زود :منتظر افزایش تقاضا نیز هس��تیم و

برای اصناف نمانده اس��ت ،اب��راز کرد :باید از
اصن��اف حمایت ک��رد وگرنه ای��ن تعطیلی
یکماه��ه میتواند میخی بر تابوت نیمهجان
بسیاری از اصناف این استان بهخصوص نوپا
و جوانترها باش��د که ریشهای نیز در اقتصاد
استان سمنان هنوز ندواندهاند.
حاجمحمدی با اش��اره به اینکه مسئوالن و
کارکنان دولت به دلیل اینکه سر ماه حقوق
میگیرند ،اص ً
ال نمیتوانند کسبه و اصناف را
درک کنند ،گفت :همین استانداری سمنان
حاضر هس��تند یکماه حقوقش��ان پرداخت
نش��ود؟ حاضر هس��تند ۱۵روز دیرتر حقوق
بگیرند؟ لذا تا زمانی که پش��ت میزنشینانی
که تابس��تان زیر کولر گازی و زمستان کنار
شوفاژ مینشینند ،برای اصناف تصمیمگیری
میکنند ،ش��اهد هیچ تحول و تغییر مثبتی
نخواهیم بود.
ب��ا توجه به تش��دید کرونا ،احتم��ال میدهیم با
افزایش تقاضای مواد ش��وینده مواجه ش��ویم .به
نظر میرس��د ،افزایش مصرف هم بهعلت شیوع
کروناس��ت که مردم س��عی میکنند بهداش��ت
شخصی و خانوادگی خود را بهشدت حفظ کنند.

بهارستان
عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی خبر داد

عرضه۴۵درصد از نهادههای وارداتی
خارجازسامانهبازارگاه

عضو هیئترئیس��ه کمیسیون کش��اورزی آب و منابع طبیعی مجلس
ب��ا بی��ان اینکه در تأمی��ن نهادههای دام��ی مش��کلی نداریم ،گفت:
۱۰۰واردکنن��ده نهاده دامی حداقل ۴۵درصد محص��والت وارداتی را
خارج از سامانه بازارگاه توزیع میکنند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از تس��نیم ،احد آزادیخواه با اش��اره به
افزای��ش قیم��ت نهادههای دام��ی در چند وقت اخیر اف��زود :قرار بود
اعضای کمیسیون سفری به برخی بنادر کشور داشته و از روند ترخیص
نهادههای دامی بازدید داشته باشند که این کار به دلیل ممانعت ستاد
ملی کرونا میس��ر نشد .وی با بیان اینکه ما در حوزه تأمین نهادهها در
کش��ور هیچ مش��کلی نداریم ،ادامه داد :حداقل به اندازه سه ماه آینده
نهادههای دامی در کش��ور دپو ش��ده است و کشتیها نیز مرتب در راه
هستند و نهادهها جایگزین میشوند .نماینده مالیر در مجلس با اشاره
به اینکه مش��کل کشور در نهادههای دامی در نحوه توزیع است که در
این راه چند خأل وجود دارد ،عنوان کرد :در گزارش��ی که کمیس��یون
تدوین کرده و در صحن پارلمان قرائت خواهد شد ،به این خألها اشاره
شده است .عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی
مجل��س با اعالم اینکه در حال حاضر 100ش��رکت واردکننده نهاده
دامی در کشور داریم ،اضافه کرد :این 100واردکننده حداقل 45درصد
محص��والت وارداتی را خارج از س��امانه بازارگاه توزیع میکنند که این
مهمترین مس��أله در ایجاد عدم تعادل در بازار اس��ت .اینکه در بخش
دولتی چه دس��تگاههای متولی هس��تند که بخش خصوصی میتواند
خارج از سامانه بازارگاه نهادهها را توزیع کند ،مهمترین موضوعی است
که باید بررس��ی شود .آزادیخواه درباره اینکه گفته میشود دولت ارز
الزم برای ترخیص نهادههای دامی را اختصاص نمیدهد ،گفت :اولویت
اصلی کش��ور امروز تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساس��ی ،مواد
اولیه ،ماش��ینآالت و کاالهای اساس��ی اس��ت که دولت نیز در این راه
اهتمام دارد .وی ادامه داد :اخیرا ً گزارشهایی به کمیس��یون ارائه شده
که بانک مرکزی در رون��د اختصاص ارز زمان را طوالنی کرده .این امر
باعث ایجاد خألهایی شده است که باید بانک مرکزی این اجازه را ندهد
که این خألها افزایش پیدا کند.

پیشخـوان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد

انجاممذاکراتموافقتنامهتجارتآزاد
بااتحادیهاورآسیاتاپایانسالمیالدی

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت :مذاکرات موافقتنامه
تجارت آزاد با اتحادیه اورآسیا تا پایان سال میالدی انجام میشود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،حمید زادبوم بیان کرد :مذاکرات
موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اورآس��یا که از سال ۱۳۹۵
آغاز شده است ،در اردیبهشت  ۱۳۹۷به امضای وزیر وقت صمت رسید
و بعد از تصویب در مجلس ش��ورای اس�لامی از پنجم آبانماه ۱۳۹۸
اجرایی ش��د .وی تصریح کرد :این موافقتنامه یک موافقتنامه تجاری
بین جمهوری اس�لامی ایران و این اتحادیه است که شامل کشورهای
روس��یه ،بالروس ،قزاقستان ،ارمنستان و قرقیزستان میشود که البته
ممکن است در آینده تعداد اعضای این اتحادیه تغییر کند.
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران اضافه کرد :کشور ازبکستان
در انجام مقدمات پیوستن به این اتحادیه است و برخی از کشورها هم
مانند ایران موافقتنامه با این اتحادیه خواهند داشت.
زادبوم بیان کرد :بعضی از کش��ورها مانند ویتنام و س��نگاپور عضو این
اتحادیه نیستند ،ولی تجارت آزاد با این اتحادیه دارند.
وی گفت :موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اورآس��یا در مرحله
اول طی یکسال اجرایی شد و بعد از این به مدت دو سال فرصت داریم
تا مذاکرات تجارت آزاد را انجام دهیم.
رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد :اگر در این سه سال
موفق ش��ویم موافقتنامه تج��ارت را امضاء کنیم ،ما یک طرف تجاری
اتحادیه خواهیم بود و فع ً
ال بحث عضویت مطرح نیست.
زادب��وم تصریح کرد :برای اینکه مذاکرات تجارت آزاد ش��روع ش��ود،
باید یکس��ری اقدامات قانونی انجام شود که در آبانماه امسال جلسه
مقدماتی با اتحادیه بهصورت وبینار برگزار شد.
رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در پایان خاطرنش��ان کرد:
مذاک��رات موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اورآس��یا تا پایان س��ال
میالدی انجام میشود که این مذاکرات دو بخش دارد؛ بخش اول متن
موافقتنامه است و بخش دوم درباره کاالهایی بوده که برای تخفیف و
به صفررساندن تعرفه است.

ساعتکاریمیادینمیوهوترهبار
در تهران اعالم شد

مدیر روابط عمومی س��ازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران ساعت کاری میادین میوه و ترهبار تهران را اعالم کرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،شهرام جباریزادگان درباره ساعت
کاری میادین میوه و ترهبار در این دو هفته گفت :میادین میوه و ترهبار
همیش��ه در نیمه دوم س��ال از ساعت هشت صبح تا  19بعد از ظهر باز
هستند و کارگران فقط از ساعت  ۱۳تا  ۱۴:۳۰برای ادای فریضه نماز و
استراحت و غذا تعطیل میشوند.
وی افزود :هفته گذشته بسیار شلوغی داشتیم و اگر استقبال شهروندان
خیلی زیاد باش��د ،قطعاً ساعت کاری را افزایش میدهیم؛ ضمن اینکه
روزهای جمعه و سایر ایام تعطیل هم به صورت نصف روز خدمات ارائه
میدهیم .مدیر روابط عمومی س��ازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار
ش��هرداری تهران عنوان کرد :ما از ساعت هشت صبح تا ۱۳ظهر فعال
هس��تیم ،از ساعت  ۱۳تا  ۱۴:۳۰استراحت میکنیم و مجددا ً از ساعت
 ۱۴:۳۰تا  ۱۹شب در خدمت مردم هستیم.
در ادامه ،رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی هم با اعالم قیمت
میوههای پاییزه گفت :قیمت انار ش��یراز بی��ن  ۹تا ۱۳هزار تومان ،انار
س��اوه بین پنج تا ۹ه��زار تومان و قیمت انار دماوند ه��م از ۱۰هزار تا
۱۷هزار تومان اس��ت .اسداهلل کارگر درباره منع تردد از ساعت ۹شب تا
چهار صبح بیان کرد :فعالیت ۶۵درصد اعضای ما تازه از ۹ش��ب شروع
میشود و هنوز تکلیفمان مشخص نیست .رئیس اتحادیه فروشندگان
میوه و س��بزی ،افزای��ش کرایههای حمل و نق��ل را در افزایش قیمت
میوهها مؤثر خواند و گفت :ما هم مانند بقیه مردم به این موضوع انتقاد
داریم و اگر از ۳۵درصد س��ود مصوب تخطی شود ،از چهار بخش رصد
میشود و در حد پلمب با متخلفان برخورد خواهد شد.

