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بانك مركزي براي »واردات كاال با رمز ارز« 
مجوز می دهد

بان�ك مرك�زي ب�ه زودي مج�وز واردات كاال ب�ا رمزارزه�اي 
توليدش�ده داخل�ي را از طري�ق بانك ه�ا و صرافي ه�اي 
مج�از ص�ادر خواه�د ك�رد و ق�رار اس�ت آيي�ن نام�ه مرتب�ط 
ب�ا آن را در ش�وراي عال�ي پولش�ويي ب�ه تصوي�ب برس�اند. 
به گزارش مهر، ايران هم به زودي به باشگاه دارندگان رمزپول هاي ملي 
خواهد پيوست. آنگونه كه مقامات بانك مركزي مي گويند، قرار است 
تا آخر فروردين ماه آيين نامه مرتبط با آن در شوراي عالي پولشويي به 

تصويب رسد. 
ابهام در اس��تفاده م��ردم از رمزارزها در ايران همچنان پابرجاس��ت و 
دولت نيز هر گونه معامله و خريد و فروش با ارزهاي ديجيتال را ممنوع 
اعالم كرده اس��ت، البته از مدت ها قبل، »توليد« رمزارز به رس��ميت 
شناخته ش��ده و ضوابط توليد آن تدوين و اعالم شده است و بر اساس 
هماهنگي هاي صورت گرفته مي��ان وزارتخانه هاي متولي، هم اكنون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهاي مرتبط با اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتال را صادر كرده است اما اين ارزهاي توليد شده، تاكنون به هيچ 
عنوان اجازه معامله نداش��ته اند، به همين دلي��ل بانك مركزي ظرف 
ماه هاي گذش��ته تمامي درگاه هاي پرداخت را ك��ه عمليات مرتبط با 
معامالت رمزارز انجام مي دادند مسدود و با صرافي هايي كه اين عمليات 
را انجام مي دادند، برخورد كرده اما اكنون آنگونه كه خبرنگار مهر كسب 
اطالع كرده است، بانك مركزي به زودي مجوز استفاده از رمزارزهاي 
توليد داخل، براي واردات كاال را به بانك ها و صرافي هاي مجاز آنها صادر 
خواهد كرد. يك مقام مسئول در نظام بانكي به مهر گفت: اگرچه بانك 
مركزي به هيچ عنوان معامالت فعلي رمزارزها در داخل كشور را تأييد 
نمي كند اما با ضوابط خاصي كه تدوين مي شود، مخالفتي با معامالت آن 
ندارد چراكه بانك مركزي معتقد است آينده اقتصادهاي دنيا با رمزارزها 
گره خورده است و بايد ايران هم به اين خيل بپيوندد اما ضوابط و شرايط 
آن بايد دقيق مشخص و اين اطمينان حاصل شود كه مخاطرات جدي 

براي اقتصاد نخواهد داشت. 
وي افزود: در همين راس��تا، براي »توليد« رمزارز در داخل كش��ور 
آيين نامه اي تصويب و توليد رمز ارزها قانوني شد. اكنون بانك مركزي 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال پيگيري تصويب آيين نامه اي 
براي مبادله رمزارزهايي هستند كه در داخل كشور توليد مي شود، قرار 
است اين آيين نامه در شوراي عالي مبارزه با پولشويي )وزارت اقتصاد( 
به تصويب برسد. بر اساس اين آيين نامه، به بانك ها و صرافي هاي مجاز 
اجازه واردات كاال از محل ارز ديجيتال توليد شده ارائه خواهد شد. به 
گفته اين مقام مسئول، شوراي عالي مبارزه با پولشويي تا آخر فروردين 
ماه آيين نامه را به تصويب خواهد رس��اند. همچنين بر اساس اطالعات 
كسب شده از سوي خبرنگار مهر، رمزپول بانك مركزي ايران به عنوان 
رمزپول ملي كشور نيز مراحل انتهايي خود را سپري مي كند، پشتوانه آن 
طال و ارز خواهد بود و بانك ها مي توانند در قبال ريال يا ساير دارايي هايي 
كه به بانك مركزي ارائه مي دهند، اين رمزپ��ول را براي مبادالت خود 
استفاده كنند. كارشناسان بر اين باورند اين رمزپول باعث كاهش ضريب 

فزاينده نقدينگي هم خواهد شد. 
.......................................................................................................................

 تجار از ارسال محموله هاي تجاري 
به دوغارون خودداري كنند

س�خنگوي گم�رك گف�ت: ب�ه دلي�ل مس�دود ك�ردن مس�ير 
مواصالت�ي مرز ت�ا هرات توس�ط آس�يب ديدگان آتش س�وزي 
اس�الم قلع�ه افغانس�تان از ارس�ال محموله ه�اي تج�اري 
ب�ه م�رز دوغ�ارون خراس�ان رض�وي خ�ودداري ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما از گمرك، سيد روح اهلل لطيفي، 
س��خنگوي گمرك افزود: براي جلوگيري از ازدح��ام، توقف هاي 
طوالني و ح��وادث غير مترقبه، به دليل اعتراض و مس��دود كردن 
مس��ير هاي مواصالتي اس��الم قلعه - هرات در افغانس��تان توسط 
رانندگان و خس��ارت دي��دگان حادثه آتش س��وزي اس��الم قلعه 
افغانس��تان، بر اس��اس بند ۲ صورتجلس��ه كميته هماهنگي مرز 
دوغارون تا اطالع ثانوي از همه گم��ركات اجرايي و صاحبان كاال 
درخواس��ت مي ش��ود تا از ارس��ال محموله هاي تجاري به گمرك 
دوغارون خراسان رضوي خودداري كنند. وي اضافه كرد: بر اساس 
اعالم گمرك ابونصر فراهي افغانستان در مالقات مرزي با مديران گمرك 
و مس��ئوالن مرزي ماهيرود خراس��ان جنوبي، محدوديت هاي وزني 
جديدي براي ورود كاميون هاي حامل كاال هاي تجاري به افغانستان 
از اين مرز اعالم شده اس��ت. لطيفي در خصوص اين محدوديت گفت: 
براساس اعالم مديران گمرك افغانستان از اين پس از ورود كاميون هاي 

با بار بيش از ۵۰ تن به افغانستان از اين مرز جلوگيري خواهد شد. 
لطيفي افزود: اين امر باعث كاهش خروج كاال از مرز ماهيرود و تراكم 
كاميون ها براي انجام ترانشيپ منت يا ترانزيت خواهد شد كه همكاري 
و هماهنگي بيشتر صاحبان كاال با مديران مرزي در ارسال محموله ها را 

مي طلبد تا دچار توقف هاي طوالني نشوند. 
.......................................................................................................................

 كاهش قیمت سکه و طال 
همزمان با سیر صعودی بهای طالی جهانی 

كارشناس بازار سکه و طال گفت: در بازار داخلی نوساناتی روی نرخ 
ارز ايجاد ش�د كه بهای س�که و طال را با اندكی كاهش مواجه كرد.
محمد كشتی آرای در گفت وگو با پارس��ينه در خصوص وضعيت بازار 
طالی كشور گفت: در بازار ديروز، بهای جهانی طال با افزايش مواجه شد 
و به يكهزار و ۷۳۸ دالر و ۸۰ سنت رسيد. در بازار داخلی هم نوساناتی 
روی نرخ ارز ايجاد شد كه بهای سكه و طال را با اندكی كاهش مواجه كرد. 

قيمت هر اونس نقره هم در بازار جهانی ۲۵ دالر و ۱۰ سنت است.
كارشناس بازار س��كه و طال افزود: در بازار، س��كه طرح قديم با قيمت 
۱۰ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، سكه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۸۶۰ هزار 
تومان و نيم سكه هم با قيمت ۶ ميليون ۴۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. 
ربع سكه نيز با قيمت ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و سكه های يك گرمی 

هم با قيمت ۲ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد.
كشتی آرای گفت: هر مثقال طالی آب شده ۱۷ عيار با قيمت ۴ ميليون 
و ۶۰۲ هزار تومان، يك مثقال طالی ۱۸ عي��ار ۴ ميليون و ۸۲۲ هزار 
تومان و يك گرم طالی ۱۸ عيار هم با قيمت ي��ك ميليون و ۶۲ هزار 
و ۸۰۰ تومان معامله شد. او در ادامه افزود: يك گرم طالی ۲۰ عيار با 
قيمت يك ميليون و ۱۸۰ هزار و ۴۰۰ تومان، يك گرم طالی ۲۱ عيار با 
يك ميليون و ۲۳۹ هزار تومان، يك گرم طالی ۲۲ عيار با يك ميليون و 
۲۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و يك گرم طالی ۲۴ عيار با قيمت يك ميليون و 
۴۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت گذاری شد. اين فعال بازار طالی و جواهر 
كشور گفت: حباب سكه در محدوده ۴۲۰ هزار تومان است. نرخ دالر در 

بازار آزاد ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان است.

از یارانه های مذاكراتی تا یارانه های انتخاباتی
 با اينکه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم اما بسياري از گزارش هاي اقتصادي مرتبط با سنجش عملکرد دولت 

در دسترس نيست، در چنين شرايطي مردم چگونه عملکرد مورد ادعاي دولت را مورد سنجش قرار دهند؟!

 افزایش ٨١ درصدی هزینه خرید مسکن 
در تهران

متوس�ط  به ط�ور  باي�د  ته�ران  در  مس�کن  خري�داران 
٨١درص�د بي�ش از گذش�ته ب�رای خري�د هزين�ه كنن�د. 
به گزارش ايس��نا، گزارش مركز آمار ايران از وضعيت قيمت مسكن در 
پايان سال قبل نشان می دهد كه عدد شاخص در اسفند ۱۳۹۹ بر اساس 
ماه پايه فروردين ۱۳۹۵ به ۶۸۹/۹ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۳/۲ درصد 
افزايش داشته است. نرخ تورم نقطه ای، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل اس��ت و اين در حالی است كه نرخ تورم 
نقطه ای در اسفند ماه ۱۳۹۹ به عدد ۸۱/۹ درصد رسيده است، يعنی بايد 
خريداران برای خريد يك واحد مسكونی در شهر تهران نسبت به اسفند 
۱۳۹۸ معادل ۸۱/۹ درصد بيشتر پرداخت كنند. تورم نقطه ای اين ماه در 

مقايسه با ماه قبل )۹۱/۳( ۹/۵ واحد درصد كاهش يافته است.
اما منظور از نرخ ت��ورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت ماه 
جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است كه در اسفند ماه ۱۳۹۹ اين 
اطالع به عدد ۳/۲ درصد رسيده بود. تورم ماهانه اسفند در مقايسه با 
همين اطالع در ماه قبل )۴/۷ درصد(، ۱/۵ واحد درصد كاهش داشته 
است. نرخ تورم ساالنه نيز درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت 
در يك سال منتهی به ماه جاری، نس��بت به شاخص دوره مشابه سال 
قبل است. نرخ تورم ساالنه دی ماه ۱۳۹۹ امالك مسكونی شهر تهران 
به عدد ۷۸/۲ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل ۷۵/۴، 

۲/۸ واحد درصد افزايش نشان می دهد.
.......................................................................................................................

شریعتمداری: حداقل حقوق بازنشستگان 
۳۹ درصد افزایش خواهد یافت

وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماعی گف�ت: حداق�ل پرداختی به 
بازنشس�تگان محترم با ۳۹ درص�د افزايش از رق�م يك ميليون 
و ۹١۰ ه�زار و 4۲۷ تومان در س�ال گذش�ته به ع�دد ۲ ميليون و 
۶۵۵ ه�زار و 4۹۵ توم�ان در س�ال ١4۰۰ افزايش پي�دا می كند.

به گزارش فارس، محمد ش��ريعتمداری در پايان جلسه هيئت دولت 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای م��اده ۹۶ قانون تأمين 
اجتماعی كه س��ازمان تأمين اجتماعی را مكلف می كند برای تعيين 
حداقل مستمری بازنشستگان، از كارافتادگی كلی و مجموع مستمری 
بازماندگان در فواصل زمانی حداكثر س��الی يك بار به دولت مراجعه و 
مصوبه هيئت وزيران را اخذ كند، پيش��نهاد س��ازمان از طريق وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی در دولت مطرح شد.
وی افزود: در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعی كه تكليف می كند 
به هر صورت اين حداقل نبايد از ميزان حداقل ميزان مزد كارگر عادی 

كمتر باشد، ديروز در جلسه هيئت وزيران مصوبه مورد نياز صادر شد.
شريعتمداری اظهار داشت: بر اساس اين مصوب حداقل پرداختی به 
بازنشس��تگان با ۳۹ درصد افزايش از رقم يك ميلي��ون و ۹۱۰ هزار و 
۴۲۷ تومان در سال گذشته به عدد ۲ ميليون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان 
در س��ال ۱۴۰۰ افزايش پيدا می كند، اين افزايش برای س��اير سطوح 

۲۶درصد رشد به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و  ۳۵۵ تومان است.
وی افزود: بازنشس��تگان اين امكان را پيدا می كنند كه در فروردين ماه 
۱۴۰۰ از افزايش دستمزد به ميزان ۳۹درصد مطابق آنچه برای كارگران در 
تعيين حداقل مزد اقدام شد، برخوردار باشند. البته اين منهای آن عددی 
است كه تحت عنوان همسان سازی مرحله دوم در روزهای پايانی سال به 
صورت علی الحساب يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب ۳ ميليون و 
۶۰۰هزار نفر واريز كرديم كه در مجموع مبلغی بالغ بر ۴ هزار هزار ميليارد 
تومان  می ش��د و در ساعات پايانی س��ال ۱۳۹۹ به حساب بازنشستگان 
عزيز واريز شد. وی افزود: در سال ۱۴۰۰ با توجه به اينكه همسان سازی 
مرحله دوم در جلسه هفته گذشته هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی 
به تصويب رسيد و به سازمان ابالغ شد، اميدواريم اينها در كنار هم يك 

گشايش مناسبی را در زندگی بازنشستگان محترم ايجاد كند.
 حذف ۲4ميليون نفر از دريافت يارانه به صالح نيست

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حذف ناگهاني ۲۴ميليون نفر از 
جمعيت يارانه بگير در شرايط كرونا به صالح كشور نيست. 

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، محمد ش��ريعتمداري در حاشيه 
جلسه هيئت دولت افزود: بخش قابل مالحظه اي از جمعيت ثروتمند 
كش��ور اصاًل براي درياف��ت يارانه ثبت ن��ام نكرده اند و ج��زو گردونه 
درياف��ت كنندگان يارانه نيس��تند و بقي��ه هم كه ثبت ن��ام كرده اند 
حدود ۷۵ميليون و ۶۰۰ هزار نفر هس��تند ك��ه در دهك هاي ده گانه 

تقسيم بندي شده اند. 
وي گفت: با بررس��ي هاي انجام ش��ده از طريق اطالعات ثبتي كه 
در اختيارمان اس��ت، حذف ناگهاني ۲۴ميليون نفر از اين جمع در 
شرايط كرونا به صالح كشور نيست و ما متناسب با دريافت اطالعات 
دقيق تر از زندگي افراد مي توانيم نس��بت به حذف آنها از دريافت 

يارانه اقدام كنيم. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در اين زمينه مركز تحقيقاتي ما 
در كنار پايگاه اطالعات بايگاني مشغول كار است و به صورت مستمر 
و منظم در هر لحظه ب��ه هرگونه اطالعات دقيقي دسترس��ي دارد تا 
اگر كسي مش��مول دريافت يارانه نبود، آن را از گردونه حذف كند و از 
افرادي كه در نوبت هس��تند طبق قانون جديد مجلس ثبت نام جديد 

به عمل آورد.
.......................................................................................................................

 تفحص از نحوه هزینه كرد ارز دولتی 
برای تأمین كاالهای اساسی در دولت 

تحقيق و تفحص از نحوه تخصيص و هزينه كرد ارز دولتی برای تأمين 
كاالهای اساس�ی از ابتدای دولت يازدهم در مجلس كليد خورد.
جبار كوچكی نژاد، نماينده مردم رش��ت در مجلس در گفت وگو با فارس 
گفت: تحقيق و تفحص از نحوه تخصيص و هزينه كرد ارز دولتی برای تأمين 
كاالهای اساسی از ابتدای دولت يازدهم تاكنون در مجلس كليد خورد. وی 
افزود: در اين طرح به دنبال آن هس��تيم تا نحوه تخصيص ارز دولتی برای 
تأمين كاالهای اساسی كه به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شناخته می شود و 
نحوه هزينه كرد آن را مورد بررس��ی قرار دهيم و اطالعات مربوط به آن را 
جمع آوری كنيم. نماينده مردم رش��ت در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: همچنين در اين طرح به دنبال نحوه هزينه كرد يارانه ها توسط دولت 
كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بوده، هستيم كه بخشی از آن به صورت 
تسهيالت ارزان قيمت ارائه شده است. كوچكی نژاد خاطرنشان كرد: محور 
ديگر اين تحقيق و تفحص درباره عدم تحقق تأمين كاالهای اساسی است 
كه مدت زمان مورد نظر در اين محور نيز از ابتدای دولت يازدهم تاكنون 
است. وی افزود: همچنين موضوع حقوق های نجومی و تحقيق و تفحص از 

آن محور ديگر اين تحقيق و تفحص خواهد بود.

بهنازقاسمی
  گزارش 2

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک

چندين ماه اس�ت كه كش�ور با بح�ران مرغ و 
تخم مرغ مواجه ش�ده و در اين م�دت دو وزير 
صمت و كش�اورزی فقط جلسه برگزار كرده اند 
و مواردی مانند عدم تخصيص ارز برای واردات 
نهاده، عدم نظارت وزارت جهاد بر كاهش توليد، 
دالل ب�ازی در بخش توزي�ع را دلي�ل گرانی ها 
اعالم كردند. در روزهای گذشته با تشديد اين 
بحران ها، حرف های ت�ازه ای از زبان وزير جهاد 
شنيده مي شود. وی اخيراً دليل عمده آشفتگی 
بازار مرغ را خروج جوجه های يك روزه از مرز ها 
اعالم كرده و گفته اس�ت: ب�ا دخالت اطالعات 
س�پاه به زودی اين مش�کل حل خواهد ش�د.
هر چقدر موض��وع كمبود م��رغ در ماه های اخير 
مورد بررس��ی قرار می گيرد، ضع��ف در نظارت بر 
بخش توليد و توزيع عيان تر می ش��ود. متأسفانه 
وزارت جهاد كش��اورزی و صمت موضوع توليد و 
قيمت گذاری مرغ در سال گذش��ته را بی اهميت 
دانستند و نتيجه اين امر هم آن شد كه هركيلو مرغ 
از ۸ هزار تومان در فروردين ۹۹ به ۳۴ هزار تومان 
در فروردي��ن ۱۴۰۰ افزايش ياف��ت. اين در حالی 
است كه دولت در يك س��ال گذشته برای واردات 
نهاده های طيور ارز دولتی تخصيص داده و سود آن 
به جيب دالالن، واسطه ها و برخی از مرغداران رفته 

است، نه مصرف كنندگان. 
كاظ��م خاوازی در حاش��يه جلس��ه كميس��يون 
كش��اورزی مجلس از خروج جوجه های يك روزه 
از مرزها پرده برداش��ت و گفت: در دو روز گذشته 
متوجه اين موضوع شديم كه از مرز های بانه و سقز، 
جوجه يك روزه از كشور خارج شده و اين موضوع 
ضربه بزرگی به توليد گوشت و مرغ وارد كرده است. 
موضوع خروج جوجه های يك روزه از كش��ور را با 
نهاد های مربوطه از جمله اطالعات سپاه در ميان 
گذاش��تيم و اميدواريم اين موض��وع به طور كلی 
برطرف شود. وی با اشاره به اينكه در سال گذشته 
بيشترين ميزان جوجه ريزی صورت گرفت، گفت: 
با وجود اين موضوع، بازار مرغ دچار مشكل شد كه 

علل متفاوتی دارد.
خاوازی افزود: يكی از علت های مهم به هم ريختن 
بازار مرغ، قيمت گذاری های متفاوت اين محصول 

در استان های مختلف بود كه اين موضوع باعث شد 
مثاًل مرغی كه بايد از يزد به جنوب كرمان می رفت 
به دليل قيمت بهتر ب��ه فارس ب��رود و در آنجا به 
فروش برسد كه اين مسئله باعث به هم ريختن بازار 

مرغ و نبود تعادل در توزيع شد.
وزير جهاد كشاورزی تأكيد كرد: نكته ديگر احتكار 
و انجماد است، متأس��فانه گروه های بزرگی دست 
به احتكار و انجماد زدند، حتی برخی دس��تگاه ها 
كه به بدنه حاكميت وصل هس��تند و نبايد دست 
به انجماد مرغ مي زدند، اين كار را انجام دادند. وی 
افزود: شركت های قطعه بندی نيز سه شيفته كار 
كردند، به طوری كه در مراجعه به فروشگاه ها مرغ 
قطعه بندی ش��ده به وفور بود، اما مرغ كامل يافت 
نمی ش��د. به اين ترتيب هرچه مرغ به بازار تزريق  

می شد نياز برطرف نمی شد.
وزير جهاد كش��اورزی ادام��ه داد: در حال حاضر 
عمده اين مشكالت برطرف ش��ده، هرچند هنوز 
نگران برخی حركت ه��ای پنهان هس��تم، اما در 
حال حاضر ي��ك و نيم برابر نياز ته��ران، مرغ وارد 

بازار شده است.
وی گفت: برنامه ريزی برای جوجه ريزی يك سال 
آينده در حال انجام است. همچنين برای تأمين نياز 

كشور واردات جوجه يك روزه و تخم مرغ نطفه دار 
در دستور كار قرار گرفته است. 

خاوازی اضافه كرد: برای ماه مبارك رمضان هيچ 
مشكلی وجود ندارد و شش تا هفت تن كاال داريم 
و كمبودی در خصوص هي��چ كاالی مورد نياز در 
ماه رمضان وجود ندارد. قيم��ت فعلی مرغ هم به 
نفع توليد كنندگان اس��ت و هم نس��بت به قيمت 
قبلی فش��ار زيادی را ب��ه مصرف كنن��دگان وارد 
نمی كند. وزير جهاد كش��اورزی افزود: به موضوع 
تسهيل صدور مجوز ها بايد ورود جدی شود و موانع 
پيش روی توليد هرچه زودتر برطرف شود كه اين 
موضوع نيز در دستور كار وزارت جهاد كشاورزی 

قرار دارد.
وی تصريح كرد: شورای قيمت گذاری محصوالت 
كش��اورزی كه قانون آن مصوب شده، كميته های 
الزم ش��كل گرفته است و جلس��ات شورا تشكيل 
ش��ده و در نخس��تين گام قيمت گذاری چغندر با 
تصويب اين شورا به انجام رسيد كه قيمت مصوب 
مورد استقبال كش��اورزان نيز واقع شد، به طوری 
كه اگر روند فعلی ادامه يابد در سال ۱۴۰۰ به مرز 
خودكفايی توليد شكر می رسيم و در سال ۱۴۰۱ به 
طور كامل خودكفا می شويم. ضمن اينكه در حال 

حاضر قيمت نوغان نيز مصوب شده و به زودی نيز 
ابالغ می شود.

خ��اوازی افزود: در ح��ال حاضر قيم��ت گندم در 
بازار از قيمت محصوالتی چون جو و ذرت ارزان تر 
ش��ده و اين موضوع نگران كننده است. اميدواريم 
هرچ��ه زودت��ر قيمت اي��ن محصول ني��ز اصالح 
ش��ود. نگرانی های خود در خصوص قيمت گندم 
را با رئيس جمهور در ميان گذاش��ته ام و ايش��ان 
تصميم گيری در اين خصوص را به جلسه شورای 
اقتصاد واگذار كردند ك��ه اميدواريم تا يك هفته، 

تكليف قيمت گندم مشخص شود.
  صادرات تخم مرغ آزاد می شود

وزير جهاد كش��اورزی با اش��اره به اينك��ه توليد 
تخم مرغ در كشور با مازاد مواجه شده است، گفت: 
در حال حاضر قيمت اين محصول در مرغداری ها 
كمتر از نرخ مصوب است و توليد كنندگان در اين 
خصوص دچار ضرر و زيان شده اند، از اين رو قطعاً در 
هفته آينده برای ميزان مازاد توليد تخم مرغ مجوز 
صادرات داده می شود. وی افزود: اولويت صادرات با 
واحد هايی است كه هنگام كمبود تخم مرغ به دولت 
كمك و ميزان زي��ادی از تخم مرغ های توليدی را 

وارد بازار كرده اند تا اين كمبود جبران شود.
  برای اج�رای قانون انت�زاع وزارت جهاد 

كشاورزی نياز به تغييرات ساختاری دارد
وزير جهاد كشاورزی گفت: موعد تصميم قانونی كه 
انتزاع را به وزارت صمت واگذار كرده بود در حال 
اتمام است و حتی اگر مجلس هرچه زودتر در اين 
خصوص تصميم گيری نكند تير ماه پيش رو وظيفه 
انتزاع به وزارت جهاد كش��اورزی بازمی گردد. وی 
افزود: برای اجرای قانون انتزاع و تنظيم بازار، وزارت 
جهاد كشاورزی نياز به تغييرات ساختاری دارد و 
بايد سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص با اين 

وزارتخانه همكاری الزم را به عمل آورد.
وزير جهاد كشاورزی ادامه داد: از جمله مهم ترين 
اين تغييرات ساختاری گسترش معاونت بازرگانی 
وزارت جهاد كشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه 
و بودجه است بايد به گونه ای عمل شود كه وزارت 
جهاد كش��اورزی بتوان��د وظيفه مهم خ��ود را در 

خصوص تنظيم بازار به انجام برساند.

خروج غیرقانونی جوجه های یک روزه از مرز بانه و سقز
قيمت گذاری های متفاوت استانی باعث به هم ريختن بازار مرغ و نبود تعادل در توزيع شد

ش�ائبه تنظيم نوس�ان هاي اقتص�ادي روي 
فركانس و رويدادهاي سياسي مدت هاست 
متوج�ه رفتاره�اي دول�ت اس�ت، ب�ه طور 
نمون�ه در آس�تانه انتخابات امري�کا دالر تا 
محدوده۳۳ه�زار توم�ان نيز صع�ود كرد و 
رون�د ترخي�ص كاال از گم�ركات، بن�ادر و 
انباره�ا كند ش�ده ب�ود ام�ا بالفاصل�ه بعد 
از اع�الم نتاي�ج انتخاب�ات، ش�اهد بهب�ود 
ناپاي�دار وضعيت بودي�م. حال در آس�تانه 
انتخابات رياس�ت جمهوري جا دارد گزارش 
عملکرد ه�اي اقتص�ادي در حوزه ه�اي 
مختلف منتش�ر ش�ود ت�ا بت�وان عملکرد 
اقتصادي دول�ت را مورد س�نجش قرار داد. 
اگر چه اقتصاد ايران مشكالت ساختاري بسيار 
جدي دارد اما بهبود وضعي��ت به طور مقطعي 
امري بعيد نيست، هر چند اين رويداد مي تواند 
هزينه هاي س��نگيني به همراه داش��ته باشد، 
بدين ترتيب جا دارد گزارش عملكرد دولت در 
خروجي پورتال بخش هايي چون بانك مركزي 

و مركز آمار قرار گيرد. 
هر چند تورم عمومي و بخشي به خوبي بيانگر 
تشديد بي انضباطي هاي مالي دولت مي باشد و 
كاهش پيوس��ته ارزش پول ملي براي مردم به 
يك نگراني تبديل شده است، اما با اين حال در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري خبر چنداني 

از انتشار گزارش هاي مختلف اقتصادي نيست تا 
مردم بتوانند نتيجه عملكرد اقتصادي دولت را با 
آمار و ارقام و نمودار مورد سنجش قرار دهند، به 
طور نمونه اگر چه قوانين بودجه سنواتي منتشر 
مي شود اما از سال ۹۷ تاكنون گزارش هاي مالي 

دولت جسته و گريخته منتشر شده است. 
در اين بي��ن با توج��ه به اينكه سياس��ت هاي 
اقتص��ادي دول��ت يازدهم براي كنت��رل تورم 
به تشديد تورم در س��ال ۹۷) بعد از انتخابات 
رياست جمهوري ( انجاميد، جا دارد از رفتارهاي 
اقتصادي پرخطر با نگاه انتخاباتي پرهيز شود. 

در س��ال هاي ۹۲ تا ۹۶ ش��اهد پرداخت سود 
بانكي باال به س��پرده گذاران بانك��ي بوديم، در 
اث��ر پرداخت س��ود بانكي نقدينگي از س��طح 
جامعه جمع آوري ش��د، از همي��ن رو تورم تا 
حدودي كنترل ش��د اما از آنجا ك��ه پرداخت 
سودهاي بانكي محقق نشده به سپرده ها، شبه 
پول را افزاي��ش داد و ترازنامه ه��اي بانكي را با 
ناترازي روبه رو كرد، بالفاصله در سال ۹۷ )بعد 
از انتخابات( با موجي از درخواست هاي افزايش 
قيمت محص��والت كارخانه ها مواجه ش��ديم، 
به ش��كلي كه تورم تا ح��دي افزايش يافت كه 

چالش هاي امنيتي در جامعه ايجاد شد. 
در واقع بخشي از ريشه تورم هاي ماه هاي ابتدايي 
دولت دوازدهم را باي��د در رفتارهاي اقتصادي 

دولت يازدهم جس��ت وجو كرد، زيرا پرداخت 
سود به سپرده هايي كه با هدف كنترل تورم در 
بانك ها پارك شده بود، شبه پول را تشديد كرد و 
سپس با خروج شبه پول از بانك ها شاهد نوساني 

شدن بازارها در دولت دوازدهم بوديم. 
حال كه در ماه هاي پاياني دولت دوازدهم قرار 
داريم، شاهد رفتارهايي هس��تيم كه مي تواند 

سرعت رشد تورم را در آينده تشديد كند. 
ش��ائبه تنظيم نوس��ان هاي اقتصادي روي 
فركانس و رويدادهاي سياسي مدت هاست 
متوج��ه رفتارهاي دولت مي باش��د، به طور 
نمونه س��ال گذش��ته در آس��تانه انتخابات 
امري��كا دالر تا محدوده۳۳ ه��زار تومان نيز 
صعود كرد و روند ترخيص كاال از گمركات، 
بنادر و انباره��ا به حدي كند ش��ده بود كه 
شاهد تورم و كمياب شدن كاالها در برخي از 
بازارها بوديم، اما بالفاصله بعد از اعالم نتايج 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا ش��اهد 
بهبود ناپايدار وضعيت بازار ارز و كاال بوديم، 
حال كه به طور مجدد ش��اهد از س��رگيري 
مذاكرات با محور احياي برجام هستيم، اين 
ش��ائبه وجود دارد كه رفتاره��اي اقتصادي 
پرهزينه اي در پيش گرفته شود تا اينگونه به 
افكار عمومي القا كند كه صرفاً خود مذاكره 
)فارغ از هر گونه نتيجه اي( در بهبود وضعيت 

اقتصادي مؤثر است. 
در اين بين از آنجا كه در آستانه انتخابات رياست 
جمهوري جا دارد گزارش عملكرد هاي اقتصادي 
در حوزه هاي مختلف منتش��ر ش��ود ت��ا بتوان 
عملكرد اقتصادي دولت را مورد س��نجش قرار 
داد، در عين حال ب��راي كنترل رفتارهاي مالي 
كه به رشد تورم عمومي مي انجامد نيز مجلس 
شوراي اس��المي و نهادهاي نظارتي در آستانه 
انتخابات رياس��ت جمهوري بايد برنامه داشته 

باشند. 
از س��وي ديگر روند تأمين و ترخي��ص كاال از 
گمركات بايد تحت نظارت قرار گيرد، زيرا خداي 
ناكرده ام��كان دارد به جاي ترخيص مس��تمر 
كاالها از گمركات گاه در مقاطعي كه قرار است 
مذاكرات هسته اي بر وضعيت اقتصاد مؤثر جلوه 
داده شود، شاهد تسهيل ترخيص كاال باشيم و 

در مقاطعي ديگر اين تسهيل اعمال نشود. 
گفتني اس��ت طبق آخرين گزارش مسئوالن 
گمرك ايران موجودي كاالهاي اساس��ي در 
گمرك و بنادر ب��ه بي��ش از ۴/۹ميليون تن 

رسيده است. 
بر اس��اس اين گ��زارش بي��ش از ۷ميليون تن 
موجودي كااله��اي غيركانتينري در گمرك و 
بنادر اس��ت كه در كنار آن ۹۰/۱هزار كانتينر 
كاال قرار دارد كه ۹۰درصد آن را كانتينرهاي پر 

وارداتي تشكيل مي دهد. 
از موج��ودي ح��دود ۷ميلي��ون تن��ي كاالها 
۴/۱ميليون تن كاالهاي اساس��ي است كه بايد 
به آن كاالهاي موجود در ۳۱ش��ناور رسيده به 
بنادر را اضاف��ه كرد. از اين ش��ناور ها ۱۵فروند 
حاوي ۴۴۶/۷هزار تن كنار اسكله در حال تخليه 
و ۱۶فروند حاوي ۳۸۴/۲هزار تن كاالي اساسي 

در لنگرگاه منتظر است. 
شناورهاي رس��يده كاالهايي همچون روغن، 
سويا، جو و ذرت را حمل مي كنند و در مجموع 
كاالهاي اساسي همراه آنها به بيش از ۸۰۰هزار 
تن مي رس��د، بر اين اس��اس مجموع كاالهاي 
اساسي موجود و حمل در شناورهاي رسيده به 

بنادر حدود ۴/۹ميليون تن است. 
اما موجودي ۴/۱ميليون تني كاالهاي اساسي 
ش��امل  ۲۲۵/۷هزار تن گندم، ۱/۸ميليون تن 
ذرت، ۵۳۸/۱هزار تن جو، ۶۰۳هزار تن س��ويا، 
۳۵/۹ه��زار تن برن��ج، ۱۴۵/۷هزار تن ش��كر، 
۳۴۰/۳هزار تن روغن خ��ام و ۳۵۵/۴هزار تن 

دانه هاي روغني می شود. 
در نهايت ج��اي دارد ب��ا انتش��ار گزارش هاي 
اقتصادي زمين��ه الزم و كافي براي س��نجش 
عملكرد اقتصادي دولت فراه��م آيد، زيرا براي 
اينكه مردم بتوانند قضاوت مناس��بي داش��ته 
باش��ند، نياز به اطالع��ات جامع��ي در رابطه با 

وضعيت هشت سال گذشته اقتصاد دارند.


