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مرک�زآم�اراي�رانرش�داقتص�ادیکش�ور
درس�ال۹۸راب�انف�تمنف�ی٧درص�د
وب�دوننف�ت۰/6-درص�داع�المک�رد.

به گزارش مهر، گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد 
در سال ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. 
بر این اساس، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ١٣٩٨ 
نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٨ به رقم ٧٠٣٧ هزار 
میلیارد ری��ال با نفت و ٦١٢١ ه��زار میلیارد ریال 
بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم 
مذکور در سال قبل با نفت ٧٥٦٧ هزار میلیارد ریال 
و بدون نفت ٦١٥٧ هزار میلیارد ریال بوده که نشان 
از رشد منفی ٧ درصدی محصول ناخالص داخلی با 
نفت و ٠/٦- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون 

نفت در سال ١٣٩٨ دارد. نتایج مذکور حاکي از آن 
است که در سال ١٣٩٨ رش��ته فعالیت هاي گروه 
کشاورزي ٣ درصد، گروه صنایع و معادن ١4/٧ و 
ش�امل: استخراج نفت خام و گاز طبیعي ٣٥، سایر 
معادن ٢/١- ، صنعت ١/٨،    انرژي ١/٦ و ساختمان 
٦/١ درص�د( و فعالی�ت ه�اي گ�روه خدمات ٠/٣ - 

درصد نسبت به سال ١٣٩٧رشد داشته است.
همچنین رشد بخش صنعت در سال ١٣٩٨ بر اساس 
شاخص هاي مقدار محاسبه شده ١/٨ - درصد بوده 
است. بر اساس نت�ایج، رش�د در ط�ي فصول بهار تا 
پاییز سال مذکور به ترتیب ٥ - و٣/٧ - و ٠/٦- بوده و 
طي ای�ن دوره از ش�دت کاهش�ي ب�ودن آن کاس�ته 
ش�ده و نهایتاً در فصل زمستان رشد این بخش مثبت 

شده و به ٢/4 رسیده است.

رشد اقتصادی سال ۹۸ بدون نفت: 0/6- درصد

ترخيصبرنجهایوارداتی
باارز4200تومانیبهیکشرط

برنجه�ایواردات�یتأمي�نارزش�دهب�ان�رخ4۲۰۰تومان�ی
مش�روطب�رتحوي�لکاالب�هدول�تترخي�صمیش�وند.

 به گزارش تسنیم، محمدرضا کالمی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار با ارسال نامه ای 
به معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران با موضوع ترخیص 
برنج های تأمین ارز شده با نرخ 4٢٠٠ تومانی مشروط به تحویل کاال به 
دولت نوشت: احتراماً پیرو تصمیمات نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار، ضرورت تسریع در تأمین ترخیص و توزیع برنج و سهم این کاال در 
سبد مصرفی خانوار ایرانی مقرر شد با توجه به تغییر نرخ ارز آن، ترخیص 
محموله های برنج وارداتی که قبل از این با نرخ 4٢٠٠ تومانی تأمین ارز 
شده اند در صورت تحویل کاال به ش��رکت بازرگانی دولتی ایران )برای 
ذخایر استراتژیک( یا به شبکه های توزیع تحت نظارت با مجوز دبیرخانه 
کارگروه تنظیم بازار با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان مشمول پرداخت مابه التفاوت نخواهند بود.
ابالغیه مورخ ١٩ خرداد س��ال ج��اری در خصوص تعیی��ن مابه التفاوت 
ترخیص برنج با ارز نیما نیز با درج اطالعات کامل انبار مقاصد و بدون نیاز 
به مجوز صورت پذیرد و تمام محموله های تأمین ارز ش��ده با نرخ 4٢٠٠ 
تومان با اعالم انبار شرکت بازرگانی دولتی ایران برای مقصد تخلیه و با نامه 
رسمی مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران مبنی بر طی فرآیندها 
برای تحویل کاال به دولت و یا حواله این حوزه جهت توزیع در شبکه تحت 
نظارت و با قیمت مصوب انجام گیرد. به هیچ عنوان با نامه بانک های عامل 
مبنی بر پرداخت علی الحساب مبلغ 4٨٠٠ تومان به عنوان ما به التفاوت کاال 
ترخیص نگردد، لذا بر اساس مراتب فوق مجدداً تأکید می گردد مصوبات 
قبلی در خصوص دریافت مابه التفاوت شامل کاالی برنج نیست و بانک های 
عامل با توجه به بخشنامه مورخ ١٩ خرداد س��ال جاری ابالغی به بانک 
مرکزی نسبت به رفع تعهد بر اساس اعالم کتبی توسط شرکت بازرگانی 

دولتی ایران مبنی بر تحویل کاال به دولت باید اقدام نمایند.
...................................................................................................................

اصالحنرمبورس
درسایهرشدبیسابقهقيمتدالر

شاخصکلبورستهرانديروزحدود۳1هزارواحد،معادل۹4/1
درصدرشدکردودرکاناليکميليونو6۵۲هزارواحدآرامگرفت.

با وجود رکوردشکنی های هر روزه، سرمایه گذاری در بورس تهران حاال دیگر 
الزاماً سودآور نیست و هرچند شاخص کل اکنون نزدیک به سه هفته است 
که روندی صعودی را طی کرده، اما کسب سود از بورس با نگرانی از نزول و 
افت توأم شده است. با این همه، هرچند برخی تحلیل های تکنیکال نشان 
از آن داشتند که بورس تهران در محدوده شاخص کل یک میلیون و ٦٦٠ 
هزار واحدی دستخوش اصالح خواهد شد، اما افزایش دم به دم قیمت دالر 
احتماالً لبه های تیز این روند اصالحی را کند کرده و این احتمال هم وجود 
دارد که بورس به زودی دوباره در مدار صعودی قرار بگیرد. بر این اساس، 
شاخص کل بورس در جریان معامالت دیروز هم مانند معامالت روز شنبه 
رشدی کم رمق را تجربه کرد که می توان آن را به منزله ورود به فاز اصالحی 

کم ریسکی در نظر گرفت که خیلی زود پایان خواهد گرفت. 
شاخص کل بورس تهران شنبه حدود ٣١ هزار واحد، معادل ٩4/١ درصد 
رش��د کرد و در کانال یک میلیون و ٦٥٢ هزار واحد آرام گرفت.کلیت بازار 
دیروز سبزپوش بسته شد، هرچند در آغاز و میانه روند معامالت، شاخص 
وارد محدوده منفی شد و در برخی نماد ها صف های فروش شکل گرفت. 
شاخص کل هم وزن نیز دیروز ١٢/١ درصد رش��د کرد که نشان می دهد 

بخش عمده ای از بازار همچنان به صعود قیمت ها امیدوار است.
از دیگر س��و، اما مجموع ارزش معامالت بورسی و فرابورسی دیروز با افتی 
محسوس در قیاس با معامالت روز شنبه همراه بود. روز شنبه، حدود ٢٧ 
هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه ایران دست به دست شد، 
حال آنکه دیروز مجموع ارزش معامالت بورس و فرابورس به حدود ٢٢ هزار 
و ٣٠٠ میلیارد تومان رسید که به تفکیک، ١٥ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان 
آن در سهام شرکت های بورسی و حدود ٧ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان آن نیز 
در شرکت های فرابورسی معامله شد. به این ترتیب، به نظر می رسد تجربه 
هیجان افسارگس��یخته در جریان معامالت روز های شنبه هر هفته، روز 
گذشته نیز تکرار شده، اما در معامالت دومین روز هفته، اندکی از هیجان 
این معامالت کاسته شده است. با این همه، برای افت هیجان معامالت در 
دومین روز کاری هفته جاری می توان دالیل دیگری را هم برشمرد. افزایش 
نرخ دالر به بی سابقه ترین نرخ های تاریخی در ایران، تقریباً تمامی کنشگران 
اقتصادی در کشور را شوکه کرده و در این شرایط طبیعی است که میزان 

معامالت در هر بازاری کاهش پیدا کند. 
از طرف دیگر، در حالی که برخی تحلیل های تکنیکال نشان داده بودند که 
بورس تهران در محدوده شاخص یک میلیون و ٦٠٠ هزار تا یک میلیون و 
٦٦٠ هزار واحدی دستخوش اصالح خواهد شد، به نظر می رسد کم رمق 
شدن روند صعودی بازار در جریان معامالت دو روز اخیر را می توان به عنوان 
ورود به فازی اصالحی در نظر گرفت که متأثر از اوج گیری قیمت دالر، در 

مقابل بدل شدن به یک نزول دامنه دار مقاومت می کند.

بازاراجارهبهايمس�كندربدترينوضعيت
خ�ودق�راردارد،تقريب�ًاب�ههمريختگ�ي
ته�ران مناط�ق هم�ه در ش�لختگي و
دي�دهميش�ودوخب�ريازرعايتس�قف
۲۵درص�دیافزاي�شاجارهبه�انيس�ت.
ج��داي از بخ��ش حقیق��ي تقاض��اي اجاره بها، 
قیمتگذاري ها به ش��کل عجیبي حالت تصاعدي 
به خود گرفته اس��ت و در این میان س��ایت هاي 
نیازمندي، بر میزان نوسانات اجاره بها مي افزایند، 
مانند همان اتفاقي که در بازار خودرو رخ داد تا به 
س��ایت هاي نیازمندي تکلیف شود از درج قیمت 

خودرو خودداري کنند. 
حاال دقیقاً همین موضوع در حوزه مس��کن تکرار 
ش��ده اس��ت، قیمت هایي که به یکب��اره افزایش 
پیدا کردند و البت��ه متقاضي جدي ه��م ندارند. 
ایس��نا در این باره گزارش داده است نوسان بازار 
مسکن و خودرو که از ابتداي سال جاري تشدید 
شد، دستگاه قضایي را بر آن داشت تا سایت هاي 
اینترنت��ي را از درج قیمت مس��کن و خودرو منع 
کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارائه قیمت 
خودرو ممنوع شد و ٢١ اردیبهشت نیز پلیس فتا، 
سایت ها و اپلیکیشن هاي فروش مسکن را از درج 
قیمت منع کرد ک��ه هنوز ای��ن ممنوعیت ادامه 
دارد، هرچند در مقاطعي برخي س��ایت ها امکان 
مش��اهده قیمت ب��راي آگهي هایي که از س��وي 
کاربران، نشان دار مي ش��د فراهم کردند و سپس 

آن را بستند. 
هيچمحدوديتينيست

اما ظاهراً س��ایت ها درخصوص نرخ ه��اي اجاره 
محدودیتي ب��راي خود قائل نیس��تند و قیمت ها 
در این بخش قابل مش��اهده اس��ت، البت��ه بنا به 
گفته یک نماین��ده مجلس، درج ن��رخ اجاره نیز 
ممنوع اس��ت. چند روز پیش سید البرز حسیني، 
س��خنگوي کمیس��یون عمران مجلس با انتقاد 
از ت��داوم قیمتگ��ذاري آگهي اجاره مس��کن در 

سایت هاي اینترنتي گفت: اخیراً با دستور دستگاه 
قضایي، س��ایت هاي اینترنت��ي از درج قیمت در 
آگهي خرید و فروش و اجاره مس��کن منع شدند، 
این اقدام با هدف کاهش تالطم و باثبات س��ازي 
بازار صورت گرفت، اما متأس��فانه شاهد هستیم 
که این سایت ها در ش��رایط کنوني اقدام به درج 
قیمت در آگه��ي اجاره مي کنند. ب��ا وجود آن که 
برخي کارشناس��ان هر نوع نرخ گذاري دستوري 
یا محدودیت براي ارائه قیمت ها در بازار مسکن را 
مانعي براي ایجاد شفافیت مي دانند، برخي دیگر 
معتقدند که کاربران نباید به ش��کل بي حساب و 
کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ گذاري و 

ارائه قیمت هاي دلبخواهي را داشته باشند. 
اوایل خردادماه و پس از آن که نرخ ها از آگهي ها 
برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمي و همچنین 
امتن��اع مال��کان از ف��روش، حج��م فایل هاي 
عرضه شده به بازار مس��کن به طور محسوسي 
کاه��ش یافت. گروه��ي از فروش��ندگان تحت 
تأثیر برداش��تن قیمت از آگهي هاي سایت هاي 
اینترنتي، ب��ه زعم خود ش��رایط کنوني را ابهام 
آلود مي دانس��تند و تا زمان برداشته شدن این 
محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از 
سوي دیگر عده اي دست باال را گرفتند و نرخ ها 

را به شکل نجومي باال بردند. 
همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه 
و شهرسازي گفت: مجموعه و گروه ذي نفع در 
س��ایت هاي اینترنتي نسبت به درج قیمت هاي 
غیرواقع��ي اقدام کرده ان��د و تا زمان��ي که بازار 
مسکن به آرامش نرسد، اجازه درج قیمت ها را 

نخواهیم داد. 
وي درباره نقش سایت هاي اینترنتي اجاره و فروش 
امالک در التهاب بازار مسکن تأکید کرد: عده اي به 
دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازي هستند 
که تمام این قیمت ها هم کاذب است و اساساً با این 
قیمت ها معامالتي هم صورت نمي گیرد. از این رو 

حذف قیمت از سایت هاي اینترنتي در معامالت 
مس��کن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم 
نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد. 
با این حال به دلیل نوسانات بازارهاي موازي، قیمت 
خانه در شهر تهران در خردادماه ١١/٦ درصد نسبت 
به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت 
قطعي از حدود ٣٣ میلیون تومان در اردیبهشت به 

حدود 4١ میلیون تومان در خرداد رسید. 
اما درباره منع درج قیم��ت در آگهي هاي فروش 
ملک، سید البرز حس��یني، سخنگوي کمیسیون 
عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلي دستگاه 
قضایي در حکم ع��دم درج قیمت در آگهي خرید 
و فروش و اجاره مسکن در س��ایت هاي اینترنتي 
جلوگیري از بروز تنش در بازار مس��کن بود، زیرا 
قیمتگذاري در این سایت ها در بروز تالطم و گراني 

مسکن مؤثر است. 
از طرف دیگر، دولت در ستاد ملي کرونا مصوبه اي 
را ابالغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجاره بها 
در تهران ٢٥ درصد، در سایر کالنشهرها ٢٠ درصد 
و در دیگر ش��هرها ١٥ درصد تعیین ش��د. در این 
خصوص محمودزاده به ایس��نا گف��ت: اگر مالک 
بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره 
را داشته باشد و مستأجر نپذیرد یا باید چک را اجرا 
بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا 
در محاکم قضایي ندارد، لذا مستأجر در این فرآیند 

دست باال را خواهد داشت. 
بدترينشرايطدرنيمقرناخير

ام��ا نایب رئیس اتحادیه امالک ب��ا بیان »بخش 
اجاره مس��کن در بحراني ترین شرایط ٥٠سال 
اخیر به س��ر مي برد« گف��ت: قراردادهاي اجاره 

مطابق مصوبه ستاد ملي کرونا تنظیم مي شود. 
حسام عقبایي در گفت وگو با تسنیم با تأکید بر 
اینکه وظیفه دولت است که براي تأمین مسکن 
متناسب مردم برنامه ریزي کند، در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا تعیین س��قف افزایش اجاره بها 

توسط ستاد ملي کرونا مانند تجربه دولت دهم 
به شکست منجر نمي شود، اظهار کرد: وضعیت 
کنوني کش��ور با وضعی��ت س��ال هاي ٩٠ و ٩١ 
متفاوت است، درست است که آن زمان مشکل 
اجاره نشیني داشتیم، اما مشکل درآمد عمومي و 

تورم باال را نداشتیم. 
وي در عین حال ادامه داد: بر اساس قواعد فقهي 
مانند تسلیط ورود به حوزه خصوصي امالک کار 
سختي است و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه 
ش��وراي نگهب��ان را مي خواهد، اما در ش��رایط 
کنوني کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل 
دچار کسادي و رکود هستند ضمن اینکه افزایش 
حقوق متناسب با تورم نبوده، مصوبات ستاد ملي 
مبارزه با ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و 

در مواقع بحراني باید به فریاد مردم برسد. 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با ابراز »با 
توجه به اینکه سه قوه در این ستاد حضور دارند 
الجرم مصوبات این ستاد در حکم قانون است«، 
گفت: دولت اعالم کرده در تهران سقف افزایش 
اجاره بها ٢٥ درص��د، کالنش��هرها ٢٠ درصد و 
سایر ش��هرها ١٥ درصد اس��ت. این مصوبه هم 
تا س��ه ماه پس از سفید ش��دن وضعیت کشور 

الزم االجر است. 
عقبایي یادآور ش��د: در س��ال ٩١ شرایط کشور 
بحراني نبود و س��ه قوه هم عزمي بر این موضوع 
نداشتند و جایي هم براي تصویب مصوب نبود. 
در دوره قبلي با بخش��نامه وزارت راه، س��ازمان 
تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما این دوره 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادي 

وضعیت بخش اجاره مسکن بحراني است. 
وي تأکی��د ک��رد: مش��اوران ام��الک از تنظیم 
قراردادهاي اجاره که بیش از سقف تعیین شده 
ستاد ملي مبارزه با ویروس کرونا باشد، خودداري 
مي کنند، ضمن اینکه هی��ج موجري نمي تواند 
براي مس��تأجر خود حکم تخلی��ه بگیرد چون 

دادگاه آن را صادر نمي کند. 
نوسانساعتي

جب��ار کوچکي ن��ژاد، عضو کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: متأسفانه 
تعداد خانه هاي خالي در کش��ور زیاد اس��ت. به 
دلیل وجود نوس��انات اقتصادي زیاد در کشور، 
مشاهده مي شود یک خانه در ٢4 ساعت با افزایش 

٢٠  درصدي قیمت مواجه مي شود. 
این موضوع دالالن و سوداگران را ترغیب مي کند 
تا خانه هاي خود را به بازار عرضه نکنند. درحال 
حاضر به دلی��ل وجود پدی��ده مذک��ور، تعداد 
خانه هاي خالي افزایش پیدا کرده است و به دلیل 
کاهش عرضه ناشي از احتکار مسکن، قیمت این 

کاال به صورت نجومي باال رفته است. 
نماینده مردم رش��ت در مجلس ب��ا بیان اینکه 
قیمت مسکن با مالیات بر خانه هاي خالي کاهش 
مي یابد، گفت: در صورت عرض��ه این خانه ها به 
بازار فروش، قیمت مسکن قطعاً سیر نزولي پیدا 
مي کند و دسترس��ي مردم به مس��کن تسهیل 

مي شود. 
کوچکي نژاد با بیان اینکه مالی��ات بر خانه هاي 
خالي منابع مالي دولت را افزایش مي دهد، گفت: 
مالیات بر خانه هاي خالي عالوه بر اینکه قیمت 
مسکن را کاهش مي دهد، پایه مالیاتي جدیدي 
را هم ایجاد مي کند و دنبال آن منابع مالي خوبي 

را هم در اختیار دولت مي گذارد. 

   گزارش  

    اقتصادکالن

پاسخانجمنصنایعلبنيبهانتشاریکگزارش
مخالفتباصادراتشيرخشک

برایجلوگيریازافزايشقيمتشيرخامبود
٢ تیر ماه گزارشي در صفحه ١٢ روزنامه »جوان« با تیتر »فساد 4 شیر خوار 
انحصاري« منتشر ش��د. در این گزارش علي احسان ظفري، مدیرعامل 
اتحادیه تعاوني هاي تولیدکنندگان فرآورده هاي لبني از وجود انحصار 
در صنعت لبنیات خبر داده و از بهانه جویي ها براي ممانعت از صادرات 
شیر خشک و رسیدن به خودکفایي در تولید کره سخن گفته بود. دراین 
خصوص، روابط عمومي انجمن صنایع فرآورده هاي لبني ایران توضیحات 
مفصلي با تیتر »وقتي »ویژه خواران « از انحصار مي گویند!« ارسال کرده 

که بخش هاي مرتبط با گزارش »جوان« را در پي مي خوانید: 
در روزهاي اخیر اخبار و محتوایي در رسانه هاي مختلف منتشر شد که 

مدعي وجود رانت و انحصار در صنعت لبنیات ایران بود. 
انجمن صنایع فرآورده هاي لبني ایران به عنوان تشکلي با سابقه ٢٥ ساله 
که اعضاي آن قریب به ٨٠ درصد بازار لبنیات ای��ران را در اختیار دارد، 
حس��ب وظایف مرتبط با حمایت از صنعت و نیز تنوی��ر افکار عمومي 
توضیحاتي را ارائه مي کند تا گامي باشد براي شفاف سازي و ابهام زدایي و 

رفع اتهام از این صنعت راهبردي در تأمین سالمت جامعه ایران.  
ماجرايصادراتشيرخشک

فضاي رسانه اي ش��کل گرفته در خصوص صادرات شیرخشک نیازمند 
توضیح مفصل است:

وزارت جهاد حسب وظایف بخش��ي به دنبال »توسعه تولید شیرخام بر 
اساس جذابیت قیمتي « است. از سوي دیگر وزارت صمت »وظیفه تنظیم 
بازار داخلي « را که وظیفه اي عام و غیر بخشي است، بر عهده دارد. وزارت 
صمت به دلیل اینکه آزادس��ازي صادرات شیرخشک مي تواند منجر به 
تحریک قیمت شیرخام ش��ود و افزایش قیمت ش��یرخام در نهایت به 
افزایش قیمت محصوالت لبني در بازار داخلي مي انجامد، با وجود اینکه 
ظرف چهارماه گذش��ته اجازه صادرات ١٠ هزارتن شیرخشک را صادر 
کرده اما تداوم آن را به مصلحت ندانس��ته بود. در واقع اصلي ترین دلیل 
براي جلوگیري از صادرات شیرخشک نه ادعا   هایي از قبیل رانت، نفوذ 
و انحصار برخي شرکت ها بلکه جلوگیري از افزایش قیمت شیرخام و به 

تبع آن افزایش قیمت محصوالت لبني بوده است. 
به رغم مخالفت اصولي انجم��ن صنایع فرآورده هاي لبن��ي با صادرات 
شیرخشک اما با توجه به اینکه در اس��فند ماه گذشته همزمان با فصل 
پرشیري دام ها و محدودیت هاي مرزي ناش��ي از کرونا، بازار با افزایش 
عرضه شیرخام روبه رو شده بود و همه تولیدکنندگان با مازاد شیرخشک 
روبه رو بودند و از این جهت تولیدکنندگان تحت فش��ار قرار داش��تند، 
انجمن با صادرات ١٠ هزار تن شیرخشک موافقت کرد. مشروط به اینکه 

قیمت شیرخام تحریک نشود. 
موافقت انجمن در اسفندماه با صادرات ١٠ هزارتن شیرخشک در فصل 
پرشیري دام ها )اواس��ط زمس��تان و اوایل فروردین( بوده که منجر به 
تحریک قیمت شیرخام نمي شود. این درحالي است که با ورود به فصل 
گرما و آغاز فصل کم ش��یري دام ها و در نتیجه کاه��ش عرضه، قیمت 
شیرخام خود به خود افزایش مي یابد و در صورتي که صادرات شیرخشک 
نیز اتفاق بیفتد، عامل دیگري براي افزایش قیمت شیرخام و لذا افزایش 
هزینه هاي تولید و در نتیجه افزایش قیمت براي مصرف کننده مي شود. 
موضوعصادراتشيرخش�کبهنهاده�ايتخصصيواگذار

نشدهاست
تصمیم گیري درباره صادرات شیر خشک و اصرار بر اعمال سهمیه بندي 
براي ص��ادرات این محصول خ��ارج از فرآیند تخصصي ک��ه از الزامات 
تصمیم گیري یک نهاد سیاستگذار است، اتفاق افتاد. اختیار سیاستگذاري 
صادرات شیر خشک باید به جاي معاونت امور دامي وزارت جهاد و رئیس 
مرکز اصالح ن��ژاد دام به دفتر توس��عه ص��ادرات یا دفتر ام��ور صنایع 
کش��اورزي و دفتر توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردي این وزارتخانه 

واگذار مي شد. 
طرحادعايانحصاردروارداتکرهکذباست

واردکنندگان کره نه چهار شرکت بلکه بیش از ١٠ شرکت هستند. در عین 
حال یکي از شرکت هایي که از آن به عنوان ایجاد کننده انحصار در صنعت 
لبنیات نام برده شده اصوالً نه تولیدکننده کره است و نه واردکننده آن. 
بنگاه هاي تولیدي که از آنها به عنوان رانت خوار نام برده ش��ده در صدد 
انجام اقدامات قانوني و طرح شکایت از طرح کنندگان این خبر کذب و 

ارجاع آن به نهادهاي نظارتي و قضایي هستند. 
انجمن صنایع فرآورده هاي لبني آماده است تا پاسخگوي هرگونه ابهام 
و پرسش درباره صنعت لبنیات باش��د. همزمان از رسانه ها و نهادهاي 
نظارتي کشور مصرانه مي خواهیم که با تحقیق درباره صحت ادعاهاي 
طرح ش��ده، حقیقت را با مردم و افکار عمومي در می��ان بگذارند و اگر 
رانت، انحصار یا تخلفي صورت گرفته با متخلفین به سختگیرانه ترین 
ش��کل برخورد کنند و اگر چنین نش��ده، کس��اني که ب��ا طرح چنین 
ادعا   هایي در پي کس��ب منافع خویش بوده اند ، به ج��د برخورد قانوني 

و قضایي نمایند. 
توضيح»جوان«:

انجمن صنایع لبن��ی از کلمه ویژه خواران در تیتر جوابیه ارس��الی خود 
استفاده کرده و افشا کنندگان انحصار در این صنعت را ویژه خوار نامیده 
است. ای کاش سهم ویژه خواران را از این صنعت و واردات کره و صادرات 
شیرخشک که مورد بحث گزارش »جوان« بود به روشنی اعالم می کرد 

تا برای افکار عمومی موضوع کاماًل روشن می شد. 
همچنین از آنجایی که انجم��ن صنایع لبنی به دنبال شفاف س��ازی و 
روشنگری است اگر آماری از میزان واردات کره از سوی اعضای انجمن 
و میزان مصرف مردم ارائه می کرد شاید رس��انه ها و مردم می توانستند 
قضاوت بهتری نسبت به عملکرد وارد کنندگان و مدیریت واردات و بازار 
داشته باشند. در آن صورت دیگر کسی نمی توانست واردات ٩٥ درصدی 

کره را به چهار شرکت قدرتمند فعال در صنعت لبنیات نسبت دهد.
این انجمن از دالیل خود براي مخالفت با صادرات شیرخشک سخن گفته 
و به نوعي به عدم همکاري برخي صنایع لبني براي صادرات شیر خشک 

صحه گذاشته است. 
 اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به توضیحات فوق آیا مخالفان 
صادرات شیر خشک توان جذب 4٥ هزارتن ش��یر خشک دپو شده در 
انبار ها را تا قبل از به پایان رس��یدن تاریخ مصرف آنها با توجه به کشش 
بازار را دارند و با این حجم تولید شیر خش��ک صنعتي همچنان نگران 

تأمین شیر مورد نیازشان از سوي دامداران هستند؟


