
رئي�س كل بان�ك مرك�زي در حال�ي از تواف�ق 
س�ه جانبه تهران، مس�كو و آنكارا ب�راي حذف 
دالر از مب�ادالت بانك�ي مي�ان خود خب�ر داده 
اس�ت كه نگاهي به برنامه در نظر گرفته ش�ده، 
نش�ان مي دهد براي اجرايي كردن اين راهكار، 
مسير سخت، اما امكانپذيري در پيش رو است. 
  پس از پايان جنگ جهاني دوم بود كه دالر به عنوان 
ارز مرج��ع در اقتص��اد بين المل��ل جايگزين پوند 
انگلستان ش��د؛ دالر امريكا كه طبق معاهده برتون 
وودز از پشتوانه اي به نام طال برخوردار بود، در دهه 
70 ميالدي به دليل كس��ري تراز تجاري امريكا و 
نگراني درباره كاهش شديد ذخاير طالي اين كشور، 
تبديل به يك ارز شناور شد و نظام تبديل ثابت آن 
به طال با فرمان نيكسون لغو ش��د. با وجود اين فراز 
و نش��يب ها دالر همچنان يك ارز جهاني باقي ماند 
و امروز داراي س��ه ويژگي مهم است: معياري براي 
سنجش ارزش، وسيله اي براي پس انداز ثروت، ارزي 

براي مبادالت تجاري. 
دالر امريكا به عنوان ارز مسلط جهاني سال هاست كه 
بيش از 70 درصد حجم مبادالت بانكي و بين المللي 
جهان را به خ��ود اختص��اص داده اس��ت و مابقي 
تراكنش هاي بانكي محدود ب��ه ارزهايي مانند يورو 
و ساير ارزهاي ملي است. قدرت دالر در بازار نفت و 
معامالت نفتي بيش از هر كاالي ديگري از اهميت 
برخوردار است و امريكا با بازي دالري خود، ارزش 

درآمدهاي نفتي را متأثر مي كند. 

دالر براي امريكا تبديل به س��الحي شده است كه 
مي تواند با استفاده از آن تغييرات بزرگي را در ثروت 
كشورهاي دارنده دالر ايجاد كند و با دستكاري نرخ 
بهره خود، ارزش ذخاير دالري كشورهاي جهان را 
صعودي يا نزولي كند كه نمونه روشن آن، تحوالت 
قيمت نفت در دهه 70 ميالدي بود كه واش��نگتن 
براي تأمين منافع خود و كاس��تن از كس��ري تراز 

تجاري ارزش آن را 10درصد كاهش داد. 
  گروگان گيري دالري

امريكا با توجه به حجم اقتصاد خود و نقش دالر در 
اقتصاد جهاني، از دالر و سيستم تراكنش هاي مالي 
كه در اين كشور مستقر اس��ت، به قدرت بي مثالي 
دست يافته است و حتي يورو هم در مقابل آن حرفي 
براي گفتن ندارد. اس��تفاده اب��زاري امريكا از دالر، 
باعث شده است تا اين كشور با تحريم كشورهايي كه 
با سياست هاي كاخ سفيد همراه نيستند، مشكالت 
بزرگي را ايجاد كنند كه اين موضوع طي 10 س��ال 

اخير شدت بيشتري يافته است. 
هرگون��ه تراكنش مالي ب��ا دالر در امري��كا به ثبت 
مي رسد و منش��أ نقل و انتقاالت بانكي براي وزارت 
خزانه داري امريكا كاماًل روش��ن اس��ت، ل��ذا براي 
بانك ها و شركت هايي كه با ايران يا ساير كشورهاي 
تحريم شده همكاري مي كنند، هرگونه همكاري به 
معناي جريمه   شدن است با توجه به يكطرفه بودن 
تحريم هاي امريكا و همچنين وابستگي بانك هاي 
بزرگ و كوچك جه��ان به تراكنش ه��اي دالري، 

همكاري ه��اي بانكي با كش��ورهاي تح��ت تحريم 
به صفر مي رسد. اين موضوع كش��ورهاي پرقدرت 
جهان را ب��راي مقابله با س��لطه دالر وارد تحركاتي 

كرده است. 
چين و روسيه دو نمونه از اين كشورها هستند كه در 
سال 2015 اين موضوع را به طور جدي كليد زدند؛ 
روسيه با كليد زدن فروش نفت به چين در اين سال، 
پول نفت را به صورت يوآن محاس��به كرد، ولي به 
جاي دريافت يوآن، از بورس شانگهاي طال خريداري 
كرد كه مورد استقبال دو كشور قرار گرفت. در واقع با 
اين اقدام، گرچه معيار ارزش گذاري بهاي نفت دالر 
بود، اما هيچ تراكنش��ي با دالر انجام نشد و پشتوانه 

اين معامله طال قرار گرفت. 
به بيان ساده تر، نخستين گام براي كاهش نقش دالر 
در معامالت نفت خام، اس��تفاده نكردن از تراكنش 
دالري است كه نخستين گام براي كاهش نقش دالر 
در مبادالت بانكي و بين المللي بود. به همين دليل 
است كه گروه بريكس در جديدترين چشم انداز خود 
به دنبال ايجاد ش��بكه اي مجزا از دالر امريكا براي 
تبادالت بانكي اس��ت و در ميان اعضاي اين گروه، 
چين با جديت بيش��تري به دنبال ايجاد سيس��تم 

جديد تبادالت مالي در جهان است. 
اين كشور كه بيشترين ذخاير دالري و طالي جهان 
را داراست، در چشم انداز چند بعدي خود به سوي 
مرجع ش��دن يوآن حركت مي كند، ولو با احتياط؛ 
معامله نفت با يوآن چين در بورس شانگهاي نشئت 

گرفته از همين چشم انداز  است كه مورد استقبال 
ش��ركت هاي بزرگ نفت��ي جهان هم ق��رار گرفت 
ساير كشورهاي عضو بريكس به ويژه روسيه هم از 
اقدام چين براي پايان دادن به س��لطه دالر حمايت 
مي كنند، زيرا اين كش��ور از توانمن��دي اقتصادي 
بيشتري نسبت به ساير كش��ورها برخوردار است. 
البته با توجه به آنكه كاهش ارزش دالر منابع ارزي 
چين را متزلزل مي سازد، حركت چين به آرامي آغاز 
شده و در مرحله نخست، تراكنش هاي غيردالري را 

نشانه رفته است. 
  دليل حمايت روسيه

كرملين در اين مس��ير به كمك چين آمده اس��ت؛ 
مس��كو توان رقابت با دالر امريكا را ندارد و متحمل 
تحريم هاي سنگيني از سوي امريكا شده است، ضمن 
آنكه به دليل ماجراي ترور بيولوژيكي اس��كريپال، 
زمزمه هايي مبني بر تحريم دالري اين كشور شنيده 
مي شود كه برگرفته از قانوني با عنوان »امحا و منع 
س��الح هاي بيولوژيكي« مصوب س��ال 1991 در 
امريكاست. از س��وي ديگر، حجم مبادالت تجاري 
ميان ايران، روسيه، چين و تركيه با يكديگر رقم قابل 
توجهي است كه در اين مسير، همه نگاه ها به اتحاد 
اين كش��ورها به حذف دالر از تراكنش هاي بانكي 
است. موضوعي كه هند و اروپا را نيز درگير خود كرده 
و سياستمداران قاره س��بز به ويژه آلماني ها، براي 
كاهش نقش دالر در مبادالت جهاني، معتقدند اگر 
اروپا به فكر ايجاد نظام پولي جديد نباشد، چيني ها 

تبديل به قدرت جديد مي شوند. 
اين در حاليس��ت كه در يكي از بندهاي استراتژي 
امنيت ملي امريكا كه در سال 2017 تصويب شده، 
خطر حذف دالر از مبادالت جهاني و جدي ش��دن 
پيمان هاي پولي جديد مورد اش��اره ق��رار گرفته و 
رويه فعلي را ضدامنيت ملي امريكا دانس��ته است. 
اقدامات دونالد ترامپ براي سوءاس��تفاده شديدتر 
از دالر رون��د كاهش نق��ش دالر در اقتصاد جهاني 
را تسريع بخشيده است كه همين موضوع، شانس 
ايران را براي آسيب پذيري كمتر از تحريم هاي جديد 

افزايش داده است. 
مهم ترين مش��كل جمهوري اسالمي ايران و برخي 
كش��ورهاي ديگر در نظام بانكي جهان، دسترسي 
نداشتن به سوئيفت دالري است، هرگونه تراكنشي 
مورد بررس��ي قرار گرفته و متخلفان از تحريم هاي 
امريكا را با جريمه هاي سنگين روبه رو مي كند. در 
چنين حالت��ي تنها راه ب��راي دور زدن تحريم هاي 
جديد، استفاده از ش��يوه هاي مالي جديد  است كه 
تراكنش دالري را به صفر برساند كه اين ابزار با توجه 
به شرايط مش��ابه روسيه و تركيه، ش��رايط را براي 

كشور ساده تر كرده است. 
از آنجا كه بخش اعظم درآمدهاي ارزي كشور به نفت 
و فروش آن وابسته است، انتظار مي رود استفاده از 
يوآن در مبادالت با چين و روپيه در مبادالت با هند 
افزايش يابد كه به اين كشورها بايد كشورهاي روسيه 

و تركيه را هم افزود. 

| روزنامه جوان |  شماره  5463 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

يک شنبه 18 شهريور 1397 | 28 ذی الحجه 1439 |

دالرهاينفتيتغييرچهرهمیدهد

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

رضا دهشيری|جوان

گزارش »جوان« از كاهش نقش دالر در مبادالت بين المللي

چين به عنوان سردمدار حذف تراكنش هاي دالري، روسيه، تركيه و ايران را همراه خود مي بيند 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

افزايشقيمت70درصدینوشتافزار
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان نوشت افزار با بيان اينكه مشكلي 
براي تأمين نوش�ت افزار مورد ني�از دانش آموزان در س�ال جاري 
وجود ندارد، گف�ت: 60 درصد مايحتاج اين بخش وارداتي اس�ت. 
موس��ي فرزانيان در گفت وگو با فارس گفت: 60 درصد از نوشت افزار 
وارداتي و فقط 40 درصد از كاالهاي موجود در اين بخش توليد داخل 
است. با توجه به ثبت سفارش و وارداتي كه از قبل براي تأمين نياز مردم 
در شهريور و مهر امسال صورت گرفته، خوشبختانه براي تأمين كاالهاي 

مورد نياز امسال مشكلي وجود ندارد. 
وي افزود: اما با توجه به مسائل اخير ارزي در كشور و روند طوالني ثبت 
س��فارش و واردات مواد اوليه بايد به فكر بود تا بعد از سپري شدن اين 

ايام دچار مشكل نشويم. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان نوشت افزار اظهار داشت: با توجه به 
افزايش قيمت مواد اوليه قيمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته 60 تا 

70 درصد افزايش يافته است. 
فرزانيان اظهار داشت: در ش��رايط فعلي به نظر مي رسد، براي تأمين 
نيازهاي اين بخش از جمله كاغذ بايد تخصيص ارز بيش��تري صورت 

گيرد. 

مواداوليهتوليدنايلونوسلفونهمگرانشد
قيمت ماده »پلي پرو پيلن« و »پلي اتيل�ن« يكي از فرآورده های 
پتروشيمي كه در توليد نايلون، سلفون و بسته بندي موادغذايي 
و لبنيات به كار م�ي رود از كيلوي�ي ۵ هزار تومان پن�ج ماه پيش 
به كيلويي 1۸ ت�ا 20 ه�زار تومان در حال حاضر رس�يده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صدا وس��يما، علت اصلي اين افزايش بها، عرضه 
بسيار اندك اين ماده مهم پتروشيمي در بورس كاال و جوالن دالالن و 
واسطه هاست و در اين شرايط، بيشتر توليدكنندگان اين محصول در 

آستانه تعطيلي قرار گرفتند. 
مدير عامل يك شركت توليد پوشك بچه هم اخيراً اعالم كرده است به 
علت كمبود سلفون و نايلون مخصوص بسته بندي، توليد مجدد پوشك 

بچه باز هم با مشكل مواجه مي شود. 
تعاوني ه��اي زيرمجموع��ه اتحاديه پالس��تيك هم در س��ايت خود 
اطالع رساني ش��فافي ندارند كه دولت چه مقدار موادپتروشيمي پلي 
پرو پيلن و پلي اتيل��ن در اختيار آنها قرار داده ت��ا بين توليدكنندگان 
تقسيم كنند. از سوي ديگر بسياري از تعاوني هاي اين صنف نيز بعضاً 
مواد پتروشيمي دريافتي را به دليل نبود ش��فافيت، در بين همكاران 

»خودي« تقسيم مي كنند. 
يكي از توليدكنن��دگان اين صنف گفت: اتحاديه صنفي پالس��تيك، 
هم اكنون هيچ اطالع رساني در س��ايت خود درباره چگونگي دريافت 
مواد پتروشيمي پلي پرو پيلن و همچنين پلي اتيلن و البته توزيع آن 
بين توليد كنندگان ن��دارد و به همين دليل، ران��ت ويژه اي در اين باره 

شكل گرفته است. 
توليد كنندگان قطعات پالستيكي خودرو نيز نسبت به افزايش قيمت 
مواد اوليه پتروش��يمي اعتراض دارند، زيرا افزاي��ش قيمت مواد اوليه 

پالستيكي مي تواند يكي از داليل افزايش قيمت خودرو باشد. 

تهديدترامپبهوضعتعرفه
برتمامكاالهايوارداتيازچين

در حالي ك�ه رئيس جمهور امريكا قب�ًا از احتمال وض�ع تعرفه بر 
200ميليارد دالر ديگ�ر از كاالهاي چيني س�خن گفته بود، اعام 
كرد تمايل دارد عاوه بر 200ميليارد دالر كاالي در حال بررس�ي 
بر 26۷ميليارد دالر ديگر از كااله�اي چيني نيز تعرفه وضع كند. 
به گزارش بلومبرگ، ترامپ در هواپيما به خبرنگاران گفت دولت »بسته 
به اتفاقاتي كه رخ مي دهد، خيلي زود« در م��ورد وضع تعرفه بر 200 

ميليارد دالر كاالي چيني اقدام خواهد كرد. 
وي افزود: من از اين كار متنفرم، اما پس از اين مرحله اگر بخواهم يك 
بس��ته تعرفه اي ديگر عليه 267 ميليارد دالر از كاالهاي چيني آماده 

اعمال شدن است. 
بر اس��اس آمارهاي دولت امريكا، اگر ترامپ اين تهديد خود را عملي 
كند، تعرفه هاي وعده  داده  شده و تعرفه هايي كه قباًل به  اجرا گذاشته، 
بيش از كل رقم واردات كاالهاي چيني توس��ط امريكا را در بر خواهد 
گرفت. امريكا در س��ال 2017 ميالدي 505 ميليارد دالر كاال از چين 
وارد كرد.  الرا ريم، اقتصاددان ارش��د مؤسس��ه اف اس اينوستمنتس 
در اين باره گفت: من فكر نمي كنم اين حجم از تعرفه ها قباًل تأثير خود 

را بر بازار گذاشته باشد. 
وي افزود: عملك��رد قدرتمند بازارها طي چند ماه گذش��ته به دليل 
خبرهاي مربوط به جن��گ تجاري همچنان در حال مختل ش��دن 

است. 
طي هفته هاي اخير نش��انه هايي ديده ش��ده مبني ب��ر اينكه ترامپ 
مي خواهد بيش از پيش روي جنگ تجاري با چين تمركز كند. امريكا 
و اتحاديه اروپا در ماه جوالي يك موافقتنامه تجاري امضا كرده و وعده 
داده اند كه تعرفه هاي جديدي را عليه يكديگر به  اجرا نخواهند گذاشت.  
در همين حال، دولت امريكا به يك توافق اوليه با مكزيك بر سر اصالح 
موافقتنامه تجارت آزاد امريكاي ش��مالي )نفتا( دست يافته و در حال 
مذاكره با كانادا براي انعقاد يك نسخه جديد از پيمان نفتاست. ترامپ در 
اوايل هفته گذشته نيز اعالم كرد كه توافق تجاري جديد با كره جنوبي 

در حال نهايي شدن است. 

نرخطال10دالرافتكرد
در حال�ي ك�ه پ�س از انتش�ار آماره�اي قوي ت�ر از ح�د 
انتظ�ار از ب�ازار كار امري�كا و ب�اال رفت�ن احتم�ال افزاي�ش 
ن�رخ به�ره در م�اه س�پتامبر، ارزش دالر مج�دداً افزاي�ش 
يافت�ه اس�ت، قيم�ت ط�ا روز جمع�ه ش�اهد كاه�ش ب�ود. 
به گزارش تس��نيم به نقل از رويترز، تقويت ارزش دالر موجب گران تر 
شدن طال براي خريداراني مي ش��ود كه از ارزهاي غيردالري استفاده 

مي كنند. 
بر اس��اس آمارهاي دولت امريكا، رشد اش��تغالزايي در اين كشور در 
ماه آگوست شتاب گرفته و دستمزدها بيش��ترين رشد ساالنه طي 9 
س��ال اخير را تجربه كرده است. اين آمارها نش��ان مي دهد كه اقتصاد 
امريكا تاكنون تبعات تش��ديد تنش هاي تجاري دولت ترامپ با چين 
را تحمل كرده اس��ت.  به دليل افزايش تنش هاي تجاري ميان امريكا 
و چين، ارزش دالر در سال جاري ميالدي رش��د داشته، اما با توجه به 
تقويت ارزهاي رقيبي چون ين و فرانك س��وئيس، اين هفته از شتاب 
رشد ارزش دالر كاسته شد.  فرصت مشورت عمومي در مورد پيشنهاد 
وضع تعرفه هاي جديد عليه 200 ميليارد دالر ديگر از كاالهاي چيني 
روز جمعه به اتمام رسيد و هر آن ممكن است تعرفه هاي جديد به اجرا 
گذاشته شود، هرچند كه هيچ جدول زماني مشخصي براي اين اقدام 
اعالم نشده است.  بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت روز جمعه با 0/25 درصد كاهش به 1196 دالر و 93 س��نت 
رسيد. قيمت طالي امريكا نيز در پايان معامالت ديروز با 0/32 درصد 

افت به 1200 دالر و 40سنت رسيد. 
قيمت طال نسبت به رقم 1365 دالر و 23 سنت ثبت شده در ماه آوريل 
حدود 12 درصد كاهش يافته، اما سطح فعلي قيمت ها موجب تقويت 

خريدهاي فيزيكي در آسيا شده است.

افزایش نرخ ارز سیب زمینی را هم صادراتی کرد
کشاورزی

 معاون وزير جهاد كشاورزی: منكر فعاليت واسطه ها و احتمال سوء استفاده واسطه گران
 با افزايش نرخ ارز و در نهايت سودجويي در بازار نيستيم 

مع�اون امور زراع�ت وزارت جهادكش�اورزي با 
تكذيب خبر صادرات س�يب زميني به نرخ يك 
دالر گف�ت:   س�يب زميني در هيچ كج�اي دنيا 
يك دالر نيس�ت؛ قيمت كنونی آن 3 دهم دالر 
است، چراكه اگر چنين اتفاقي بيفتد كشاورزان 
تركي�ه زودت�ر از ما دس�ت ب�ه كار مي ش�وند. 
عب��اس كش��اورز، مع��اون ام��ور زراع��ت وزارت 
جهاد كش��اورزي در حاشيه شش��مين گردهمايي 
سراسري كش��ت محصوالت زراعي سال 98- 97 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به اينكه كمبود  آب و 
خشكس��الي از ويژگي هاي بارز آب و هوايي كشور 
به شمار مي رود، اظهار كرد: بهره وري از آب، تمركز 
بيش��تر بر آب باران، توجه به تنظيم بازار، مديريت 
بازار و امنيت غذايي كشور در دستور كار وزارتخانه 
ق��رار دارد.  وي اف��زود: تلفيق منابع مل��ي با منافع 
كشاورزان از جمله اولويت هاي پيش روي وزارتخانه 
به شمار مي رود؛ چراكه توليد گندم، شكر و همچنين 
توجه به افزايش توليد برنج و ذرت براي ما امري مهم 

به شمار مي رود. 
كش��اورز با اش��اره به اينكه حفظ اس��تمرار پايدار 
توليد محصوالت اساس��ي از جمله س��يب زميني، 
س��بزي و صيفي براي ما حائز اهميت است، گفت: 
درخواست ما از توليدكنندگان اين است كه بيش از 
ظرفيت بازار توليد نكنند.  معاون امور زراعت وزارت 
جهاد كشاورزي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني 
براينكه آيا ص��ادرات گوجه فرنگي و س��يب زميني 
به عراق از دالي��ل افزايش قيمت داخل به ش��مار 
مي رود، بيان كرد: با نگاهي به قيمت س��يب زميني 
از اسفند 92 تا يك ماه اخير درمي يابيم كه هر كيلو 
س��يب زميني با قيم��ت 600 تومان از كش��اورزان 
خريداري مي شد و با نوس��انات نرخ ارز موجب شد 
ميل به صادرات سيب زميني افزايش يابد. وي تأكيد 
كرد: ما در مناطق مرزي توليد سيب زميني نداريم و 
اگر دولت ببيند قيمت اين محصول بيش از حد در 

حال افزايش است مانع صادرات آ ن مي شود. 
كش��اورز ادامه داد: ب��ا توجه به آنكه س��يب زميني 

محصول سنگيني است قابليت قاچاق ندارد و حتماً 
بايد از مبادي رسمي صادر شود، از اين رو در صورت 
افزايش بيش از حد قيمت مانع صادرات اين محصول 
خواهيم ش��د مضاف بر آنكه قيمت سيب زميني در 
هيچ كجاي دنيا يك دالر نيست؛ چراكه اگر چنين 
اتفاقي بيفتد كش��اورزان تركيه زودتر از ما دس��ت 
به كار مي ش��وند.  معاون امور زراع��ت وزارت جهاد 
كشاورزي قيمت كنوني هر كيلو سيب زميني را 0/3 
دالر اعالم كرد و افزود: البته منكر فعاليت واسطه ها 
و احتمال سوء استفاده واسطه گران با افزايش نرخ ارز 

و در نهايت سودجويي در بازار نيستيم. 
وي درب��اره قيم��ت تضميني گن��دم تصريح كرد: 
وزارتخانه پيش��نهاد خود را طبق زمان معين براي 
قيمت تضميني گندم داده است و انتظار مي رود بر 
مبناي تورم اين نرخ تا پايان شهريور ماه اعالم شود. 

 نگران قاچاق گندم از كشور نيستيم
عباس كش��اورز  در خصوص وضعيت توليد  گندم 
گفت: در س��ال زراعي پيش رو ميزان توليد گندم 
در كشور حفظ مي ش��ود و توليد محصوالتي مانند 

دانه هاي روغني، جو و شكر افزايش مي يابد. 

وي افزود: به خاطر محدوديت هاي آبي كه در كشور 
داريم افزايش كشت شكر به صورت پاييزه خواهد بود 
و به طور ويژه از ظرفيت هاي كشت محصوالت ديم 

به ويژه در بخش علوفه استفاده خواهيم كرد. 
معاون زارع��ت وزارت جهاد كش��اورزي ادامه داد: 
در س��ال زراعي پي��ش رو كش��اورزان را ملزم به 
رعايت الگوي كش��ت خواهيم كرد و شرايط توليد 
س��بزي و صيفي به گونه اي خواهد ب��ود كه به نفع 
توليدكنندگان تس��هيل ش��ود. كش��اورز تصريح 
كرد: در بخ��ش محصوالت صيفي كش��اورزان بر 
اساس قانون ملزم خواهند بود خيار، گوجه فرنگي 
و... را به اندازه نياز كش��ور توليد كنن��د تا از توليد 
مازاد جلوگيري به عم��ل آيد و همچنين با كمبود 
توليد نيز مواجه نباش��يم.  وي با تأكيد بر اينكه در 
توليد گندم به طور صددرصدي خودكفا هس��تيم 
و نيازي ب��ه واردات نداريم، گف��ت: برنامه اي براي 
صادرات گندم نداريم، اما توليد مازاد در اين بخش 
را ص��ادر خواهيم كرد؛ در س��ال زراعي جاري 12 
ميليون و 700 هزار تن گندم توليد ش��د كه طبق 

پيش بيني هاي انجام شده بود. 

  جلوگيري از خروج كاالهايي كه با ارز دولتي 
توليد شده است

معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: سند ملي 
كشت در استان ها در حال تهيه است و شاخص هاي 
آن براساس امنيت غذايي، كشاورزي پايدار، توجه به 
صرفه جويي منابع آبي و افزايش درآمد كشاورزان تهيه 
شده است.  كشاورز در پاسخ به سؤالي درباره اينكه با 
توجه به اعط��اي يارانه به توليد چ��ه برنامه اي براي 
جلوگيري از خروج كاالهاي مصرفي مردم از كشور 
داريد، گفت: براي خروج كاال از كش��ور يك سياست 
و يك اقدام مي خواهيم؛ سياس��تگذاري هاي الزم را 
در اين ارتباط وزير و دولت انجام مي دهند و س��عي 
مي ش��ود كه كاالهايي كه از ارز رسمي در توليد آنها 
استفاده شده است از خروج آنها از كشور جلوگيري 
به عمل آيد و در صورت صادرات مديريت ش��ده و به 
نفع منافع ملي باشد.  وي خاطر نشان كرد: محصوالت 
حجيمي مانند گن��دم و س��يب زميني را به صورت 
قاچاق و با قاطر نمي توان از كشور خارج كرد و حتماً 
از مرزهاي رسمي بايد خارج شود، بنابراين نمي توانم 
قبول كنم كه اين كاالها وارد شبكه زيرزميني و قاچاق 
شوند، اما در كاالهاي كم حجم و ارزشمند اين امكان 
وجود دارد.  وي در پاسخ به سؤال ديگر ي درباره اينكه 
در تعيين نرخ خريد تضميني محصوالت زراعي، تورم 
موجود و افزايش نرخ دالر را در نظر گرفته ايد يا خير 
گفت: نرخ خريد تضميني محصوالت كش��اورزي بر 
اساس نرخ تورم رس��مي و نگراني از ايجاد اخالل در 
توليد تعيين شده اس��ت.  كش��اورز درباره احتمال 
كمبود در محصوالت كشاورزي گفت: اگر كااليي در 
بازار كم ش��ود به معناي آن نيست كه از لحاظ توليد 
تداركات كم بوده است، زيرا ما در تأمين نهاده ها عالوه 
بر آنكه كمبودي نداشته ايم، حتي بيشتر از سال قبل 
عرضه كرده ايم.  معاون وزير جهادكش��اورزي گفت: 
برخي از نافرماني هاي مدني و منفعت طلبي هاي آني 
ممكن است ايجاد شود كه دستگاه هاي نظارتي ورود 
مي كنند، اما در كاالهاي كش��اورزي چنين روندي 

وجود ندارد. 


