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 سرعت گردش پول 
و پيشنهادي به رئيس جمهور ايران

هدف اين نوشتار، تبيين اثربخش نبودن سياست پرداخت يارانه نقدي به 
افراد جامعه و ارائه ايده اي جايگزين است. 

الف( در حالي كه اين روزها، شاهد رقابت ميان كانديداهاي محترم رياست 
جمهوري در ارائه ارقام بيشتر و بيش��تر براي پرداخت يارانه هاي نقدي به 
مردم هس��تيم، اما منبع مالي پرداخت همه طرح ها، مشتركاً در افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي قرار گرفته است. استدالل مشاوران اختصاصي آنها 
در باب اثربخشي پيشنهادهايشان نيز در يك چيز است؛ »نظريه مقداري 
پول«. در نظر آنان، جبران خسارت جيب اقشار ضعيف با پرداخت يارانه ها، 
تورم زا نيست، چراكه هيچ پولي خلق نمي شود، بلكه پول تنها از نقطه اي 
)كيف پول افراد ثروتمند( ب��ه نقطه  ديگر )جيب اف��راد ضعيف( جابه جا 
مي شود. بنابراين مقدار كلي پول ثابت است، پس تورم نيز بايد ثابت بماند. 
حقيقت اما اين است كه تجربه هاي اقتصادهاي جهان علي الخصوص پس 
از بحران هاي اقتصادي س��ال ۲۰۰۷، فرضيه نش��ئت گرفتن تورم از تنها 
مرجع مقدار پول را رد كرده است. متغيري كه در كنار »مقدار پول« بر تورم 
اثر مي گذارد، متغيري است به نام »سرعت گردش پول«. براي توضيح آن 
يكي از اساتيد بنام اقتصاد جهان مثالي آورده اند. فرض كنيد شما صاحب 
مغازه اي هس��تيد كه در آن اجناس خاصي را به فروش مي رسانيد. فرض 
كنيد شما از اخبار مي ش��نويد كه  دولت در حال توزيع مبالغي قابل توجه 
از نقدينگي بين مردم محل شماست. در اين شرايط، پيش بيني مي كنيد 
كه يحتمل، تقاضا براي خريد اجناس مغازه شما در روزهاي آينده، افزايش 
خواهد يافت. پاسخ شما به پيش بيني تان از شرايط احتمالي دوگونه خواهد 
بود؛ در حالت اول شما سعي مي كنيد ثبت سفارش اجناس خود را بيشتر 
كنيد تا با توجه به وجود تقاضاي بيش��تر، ميزان ف��روش اجناس خود را 

افزايش دهيد و در نهايت به سود بيشتري دست يابيد. 
اما حالت دومي هم وجود دارد. اگر شما به عنوان فروشنده در شرايطي قرار 
بگيريد كه با سختي هايي در ثبت بيشتر س��فارش جنس روبه رو شويد يا 
اجناس سفارشي شما به اندازه كافي و سريع در كارخانه توليد يا ترانسپورت 
نشوند يا شما نياز به كارگيري ظرفيت ها و نيروهاي جديدي در مغازه خود 
براي آوردن اجناس بيشتر داشته باش��يد، در اين حالت براي دستيابي به 
هدف اصلي خود، كه همان كسب سود بيشتر است، يك راه ساده در پيش 
داريد و آن عبارت اس��ت از »افزايش قيمت اجناس« مغ��ازه تنها با تغيير 
اتيكت آنها. به همين ترتيب، زياد نش��دن قيمت كاالها در اقتصاد ايران با 
پرداخت يارانه هاي مطرح شده به دهك هاي پايين جامعه بدون افزايش 
سطح توليد نيز ايده اي خام است. افزايش قيمت انرژي همراه با زياد شدن 
سرعت گردش پول در قسمت تقاضا، بدون تقويت نهاده هاي قسمت عرضه 

به گران شدن كاالها منجر مي شود. 
ب( بي توجهي به ريشه موضوع يارانه ها كه همان قيمت غيرواقعي و اغراق 
شده ارز در كشور ماست، منجر به توليد حجم زيادي هجو اقتصادي در باب 
يارانه هاي انرژي و قول هاي عوام فريبانه به مردم ش��ده اس��ت، اما حقيقت 
موضوع ارز چيس��ت؟ پس از ايجاد نهاد مصنوع��ي ارز ترجيحي دولتي و 
رها كردن بازار آزاد نرخ ارز به باد توس��ط دولت دوازدهم، ش��اهد موجي از 
بي تدبيري، بي نظارتي و روابط رانت جويانه در عرصه اقتصاد كشورمان بوديم 
كه نه تنها تاكنون كمكي به حل مس��ئله قيمت كاالهاي اساسي در كشور 
نكرده، بلكه موجب فراهم شدن بدگماني به نظام ارزي كشور در بين مردم 
نيز شده است. سؤال اساسي در حوزه ارز ترجيحي اينجاست حال كه چنين 
شده است، آيا مي شود آن را حذف كرد يا نه؟ در اينجا كاري با نظر آن دسته 
از كارشناسانی كه معتقدند حذف ارز ترجيحي ناممكن بوده و بايد به وضع 
موجود ا دامه دهيم، نداريم. سخن با آن دسته از دوستاني است كه به دنبال 
راهكاري براي حذف ارز ترجيحي و سپردن عوايد آن به مردم هستند، تنها 
راهي كه مشخصاً تاكنون توسط كارشناسان امر در اين زمينه عرضه شده، 
اين بوده كه در بهترين حالت، دولت ضمن حذف اختصاص ارز ترجيحي به 
واردكنندگان، مابه التفاوت مبلغ ريالي نرخ ارز ترجيحي و ارز نيمايي را به 
گونه يارانه اي مضاعف به هر فرد در ماه پرداخت كند. واقعيت اين است كه 
از نگاه نگارنده اين راهكار نيز به همان دليلي كه در قسمت اول برشمرديم، 
كمكي به كاهش ميزان تورم نخواهد كرد. افزايش قيمت كاالهاي اساسي 
همراه با زياد شدن سرعت گردش پول در قسمت تقاضا به گران شدن كاالها 
منجر مي شود.  ج( بر اس��اس آنچه در قس��مت الف و ب به نظرتان رسيد، 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش قيمت ارز و تنها جبران ضرر جيب 
افراد جامعه، به وسيله توزيع پول به دهك هاي پايين جامعه، راهكار پخته اي 
نيست، چه اينكه از راه شدت بخشي به سرعت گردش پول در قسمت تقاضا 
به تورم منجر خواهند شد. اين راهكارها نمي توانند راه حل هايي اساسي براي 

فقرزدايي از اقتصاد ايران باشند و بايد حيلتي ديگر انديشيد. 
د( طبيعتاً پرسش اينجاست كه حال بايد چه كرد؟ اولين توصيه ممانعت از 
متعهد شدن به راهكارهاي غلط است. اما يك راه حل قابل بحث چيست؛ به 
نظر مي رسد، پاسخ باز در توجه كردن به اصل »سرعت گردش پول« باشد. به 
مثالي توجه كنيد با اعدادي كه در ذيل مي آيند كه البته تخميني هستند. 
دولت و مجلس مي توانند، ضمن »حذف« تخصيص ماهانه حق خريد يك 
ميليارد دالر ارز ترجيحي به واردكنندگان، حق خريد اين يك ميليارد دالر 
را بين 5۰ ميليون ايراني به گونه اي مساوي تقسيم كنند. بدين ترتيب هر 
فرد مي تواند ماهانه »حق خريد« ۲۰ دالر ارز با قيمت 4 هزار و ۲۰۰ را داشته 
باشد. مي توان سامانه اي طراحي كرد كه در آن هر شخص مستحق با واريز 
كردن مبلغ 84 هزار تومن )4۲۰۰x۲۰( به دولت، صاحب فيش��ي حاوي 
گارانتي ۲۰ دالري پرداخت ارز شود. دولت شايد خود الزم نباشد )جز در 
مبادي و مجاري خاصي( مابه ازاي اسكناس دالري اين فيش ها را به مردم 
پرداخت كند، بلكه مي تواند به وسيله فرستادن سيگنال پذيرش اين فيش ها 
از بازيگران بازار مثاًل »واردكنندگان كاالها« و ارائه مابه ازاي ارز تخصيص 
به آنها، گردش اين فيش ها را بين بازيگران بازار تضمين كند. چنين كنشي 
از سوي دولت عماًل نوك شمشير »افزايش سرعت گردش پول« را از سوي 
ريال به س��وي دالر مي برد. ايده توزيع مستقيم حق خريدن ارز ترجيحي 
بين »مردم« )و نه پرداخت مابه التفاوت ريالي آن در قامت يارانه( به جاي 
اعطاي حق خريدن ارز ترجيحي به »وارد كنندگان« شايد راهكاري براي 

بازگشتن اقتصاد ما از مسير غلط ارز ترجيحي باشد.
دكتراي اقتصاد از دانشگاه بن آلمان

مهلت پرداخت ماليات سکه تا 10روز ديگر
طبق دس�تورالعمل س�ازمان ام�ور ماليات�ي، تمام�ي خريداران 
حقيق�ي س�كه از بان�ك مرك�زي در س�ال گذش�ته باي�د 
تا پاي�ان خرداد س�ال جاري نس�بت ب�ه پرداخت مالي�ات اقدام 
كنند كه تنه�ا ۱۰ روز فرصت ب�راي اين اف�راد باقي مانده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، خريداران سكه از بانك مركزي از سال ۱۳۹۷ مشمول 
پرداخت ماليات هس��تند كه خريداران سكه در س��ال گذشته تا پايان 
خرداد ماه سال جاري بايد ماليات متعلقه بپردازند و اگر ماليات خود را 
تا پايان اين ماه نپردازند،  به مالي��ات متعلقه آنها به ازاي هر ماه ديركرد 
معادل ۲/5درصد جريمه اضافه مي شود. همچنين، مؤدياني كه امكان 
پرداخت ماليات مقطوع را به صورت كامل تا پايان خرداد س��ال جاري 
ندارند، ماليات آنها حداكثر تا چهار ماه به صورت مس��اوي قسط بندي 
مي شود. طبق دستورالعمل، كس��ي كه بيش از پنج تا ۱5 سكه از بانك 
مركزي بخرد، بايد به ازاي هر قطعه سكه بايد ۹۶۰ هزار تومان ماليات 
پرداخت كند و نسبت به مازاد ۱5 تا ۲5 سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل 
يك ميليون و ۲8۰ هزار تومان ماليات بپردازد. عالوه براين، نس��بت به 
مازاد ۲5 تا ۱۰5 سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان ماليات پرداخت شود. نكته قابل توجه درباره ماليات سكه، افزايش 

قابل توجه رقم آن و كاهش سطح معافيت مالياتي است.

نرخ جديد شيرخام بعد از انتخابات
رئيس هيئت مديره انجم�ن صنفي گاوداران اي�ران با بيان اينكه 
تعيين نرخ جديد ش�ير خام به بعد از انتخابات رياس�ت جمهوري 
موكول ش�د، گفت: دام�داران به ش�دت در حال زيان هس�تند. 
س��يد احمد مقدس��ي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه تعيين نرخ جديد 
شير خام به بعد از انتخابات رياست جمهوري موكول شد، گفت: متأسفانه 
شرايط توليد مناسب نيست و توليدكنندگان به شدت در حال زيان هستند. 
وي درباره اينكه هفته گذش��ته قرار بود در جلس��ه اي درب��اره نرخ جديد 
ش��يرخام بحث هاي كارشناس��ي مطرح و قيمت هاي پيشنهادي بررسي 
شود، افزود: مس��ئوالن مربوطه اصاًل اجازه مطرح ش��دن موضوع را ندادند 
و بحث فعاًل منتفي شد. مقدسي با اش��اره به اينكه قيمت تمام شده توليد 
شيرخام روز به روز باالتر مي رود، گفت: نرخ مصوب شيرخام در حال حاضر 
4 هزار و5۰۰ تومان در هر كيلوگرم و قيمت تمام شده توليد هم اكنون ۶ هزار 
و ۲۶۰ تومان است. وي با بيان اينكه با توجه به شرايط خشكسالي دامداران در 
تأمين علوفه هاي خشبي با مشكالت عمده مواجه هستند، افزود: قيمت ذرت 
علوفه اي، كاه، كلش و يونجه روز به روز در حال افزايش است و توليدكنندگان 
را با مشكالت زيادي مواجه كرده است. مقدسي درباره اينكه آيا دولت براي 
وقفه اي كه در تعيين نرخ شيرخام ايجاد كرده و به منظور جلوگيري از زيان 
توليدكنندگان، تسهيالتي را طي اين مدت براي آنان در نظر گرفته است، 
گفت: هيچ تسهيالتي در نظر گرفته نشده است، دولت فقط جو، ذرت و سويا 

را تأمين مي كند كه اين كار هم به سختي انجام مي شود. 
........................................................................................................................

آماده ايم به متقاضيان جديد يارانه بدهيم
مديرعام�ل س�ازمان هدفمندس�ازي يارانه ها گف�ت: ثبت نام از 
متقاضيان جديد تكليف قانون مجلس است و در صورت انجام فرايند 
ثبت نام و آزمون وس�ع، آمادگي داريم از ماه آينده يارانه بدهيم. 
به گزارش فارس، اميد حاجتي با اشاره به اينكه جابه جايي ۱۰ درصد 
اعتبارات هدفمندي يارانه ها در مجلس حذف ش��ده و جا افتاده بود، 
تصريح كرد: جابه جايي اعتبار بي��ن رديف ها را احيا كرديم كه اگر اين 
اتفاق رخ نمي داد امسال امكان ثبت نام يارانه بگيران جديد وجود نداشت. 
چنانچه وزارت رفاه متقاضي جديد يارانه بگير پس از طي مراحل قانوني 

و آزمون وسع به ما معرفي كند، مي توانيم يارانه پرداخت كنيم. 
حاجتي در پاسخ به س��ؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه طي سنوات 
گذشته بحث ثبت نام از معرفي ش��دگان جديد در قانون بودجه وجود 
داشت، اما دولت به آن اهتمامي نداش��ت و در سال پاياني و منتهي به 
انتخابات اين اتفاق خواهد افتاد آيا شائبه سياسي ندارد، تصريح كرد: 
تفاوت قانون امسال با سال قبل اين است كه قرار بود سه دهك پردرآمد 
حذف شود كه امسال نشد و فقط ثبت نام جديد ذكر شده است. بنابراين 
اين اقدام از سوي مجلس در قانون آورده شد كه شائبه انتخاباتي كنار 
مي رود. بستر قانوني ثبت نام يارانه بگيران جديد از سوي مجلس فراهم 
ش��ده و هفته گذش��ته آيين نامه اجرايي آن نيز ابالغ ش��د. بحث هاي 

سياسي و انتخاباتي ارتباطي به تكليف قانوني ندارد و بايد انجام شود. 
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها عنوان كرد: در حال حاضر 
۷۷ ميليون و ۲۶8 هزار و ۱۲ نفر شامل ۲4 ميليون و 8۷5 هزار و ۱۹۱ 
خانوار در خردادماه يارانه نقدي مي گيرند. همچنين بيش از ۶۰ ميليون 
و ۲4۹ هزار و 55۷ نفر شامل ۱۹ميليون و ۷۶8 هزار و ۱84 خانوار يارانه 
معيشتي در خرداد دريافت خواهند كرد. مجموعاً ماهانه حدود 8 هزار 

ميليارد تومان براي اين دو يارانه به خانوارها پرداخت مي شود.  
........................................................................................................................

افزايش ۲ ميليوني قيمت خودرو
بررسي بازار خودرو نش�ان مي دهد قيمت خودرو هرچند نسبت 
به هفته گذش�ته با ثبات نس�بي همراه اس�ت، اما نرخ ها نس�بت 
به 2۰ روز پيش رش�د 2 تا 9 ميليون توماني را تجربه كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، از ۲۰ روز پيش تاكنون قيمت هر دس��تگاه س��ايپا ۱۱۱ با 
افزايش ۲ ميليون توماني به ۱۳۳ ميليون تومان و سايپا ۱۳۱ با رشد 4 ميليون 
توماني به ۱۱۹ ميليون تومان رسيده است. همچنين هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 
مدل ۱4۰۰ با افزايش قيمت ۷ ميليون توماني با قيمت ۲۱۰ ميليون تومان در 
بازار عرضه مي شود. در عين حال، قيمت تيبا ۲ با رينگ فوالدي نيز 8 ميليون 
تومان افزايش يافته و به ۱۳۷ ميليون تومان رس��يده و تيبا صندوق دار نيز با 
رشد ۲ ميليون توماني با قيمت ۱۲۷ ميليون تومان معامله مي شود. همچنين 
هر دستگاه پژو 4۰5 با رش��د قيمت ۹ ميليون توماني همراه شده و به قيمت 

۱۹8 ميليون تومان به مشتريان عرضه مي شود. 
قيمت پ��ژو ۲۰۶ تيپ 5 نيز ب��ا افزايش ۳ ميلي��ون توماني ب��ه ۲58 ميليون 
تومان رس��يده اس��ت. در مورد قيمت هر دستگاه س��مند LX مدل ۱4۰۰ 
نيز باي��د ب��ه قيمت ۱۹۳ ميليون توماني اين خ��ودرو در بازار اش��اره كنيم. 
پ��ژو پارس ۲۳۲ ميليون توم��ان و پژو ۲۰۶ صن��دوق دار مدل V8 با رش��د 

قيمت ۲ ميليون توماني معادل ۲۶۱ ميليون تومان در بازار عرضه مي شود. 
........................................................................................................................

توقف صادرات تخم مرغ 
مديرعام�ل اتحادي�ه مرك�زي مرغ�داران ميه�ن با بي�ان اينكه 
قيمت تخم مرغ در مرغ�داري از ۱۰هزار تومان ب�ه قيمت مصوب 
۱4هزارتومان�ي خود رس�يد، گف�ت: با توج�ه به متعادل ش�دن 
قيمت تخم م�رغ در بازار، ص�ادرات اي�ن محصول متوقف ش�د. 
صدرا علي اكبرخاني، در گفت وگو با تس��نيم اظهار ك��رد: در مقطعي هر 
كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري به ۱۰ هزار تومان رسيد درحالي كه قيمت 
مصوب آن ۱4 هزار تومان بود و توجه الزم به مرغداران نشد و براي تعادل 
بازار اجازه صادرات تخم مرغ ديرهنگام داده شد. اكنون قيمت هركيلوگرم 
تخم مرغ در مرغداري به ۱4 هزار تومان رس��يده اس��ت به همين منظور 
صادرات اين محصول متوقف ش��د تا قيمت ها در ب��ازار داخلي نيز دچار 
مشكل نش��ود. مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن ادامه داد: اما 
بايد توجه داشت هزينه هاي توليد نظير دستمزد، مواد بسته بندي و انرژي 
افزايش يافته است و قيمت توليد هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري را به 
۱5 هزار تومان تا ۱۶ هزار تومان رسانده است. وي تصريح كرد: در فروردين 
و ارديبهشت سال جاري و اسفند سال قبل بايد هر ماه 4 ميليون و ۷۰۰ هزار 
قطعه جوجه ريزي مي داشتيم كه محقق نشد و ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار قطعه 
انجام شد كه آثار خود را شش ماه آينده نشان مي دهد، يعني در شهريور ماه 

و مهر ماه شاهد كمبود و گراني تخم مرغ در بازار مي باشيم.

كارشناس بازار    بورس
س�رمايه بي�ان 
كرد: معام�ات س�هام زماني قطعي�ت پيدا 
مي كند كه روي تابل�و و از مجراي كارگزاري 

انجام شود. 
اميرعلي امير باقري، كارشناس بازار سرمايه در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با خريد 
و فروش وكالتي س��هام گفت: خري��د و فروش 
وكالتي تمامي شركت هايي كه در بورس پذيرفته 
شده اند، اعتبار ندارد معامالت وقتي كه روي تابلو 
انجام شود، قطعيت پيدا مي كند. در نمادهايي 
ازجمله بانك آينده شاهد خريد و فروش وكالتي 
بوديم، اين اتفاق به اين صورت است كه فروشنده 
وكالتي به خريدار مي دهد و خريدار به واس��طه 

اين وكالت خودش را مالك سهم مي داند. 
كارشناس بازارس��رمايه اظهار كرد: نكته اي كه 
در اينجا وجود دارد اين است كه مالكيت سهام 
با وكال��ت منتقل نمي ش��ود و خري��د و فروش 
س��هام ش��ركت ها زماني قطعيت پيدا مي كند 
كه روي تابلو معامالت و از مج��راي كارگزاري 

صورت بگيرد. 
امير باقري تصريح كرد: در گذش��ته هم شاهد 
اين قضيه بوديم كه تعدادي از نمادها به واسطه 
اقدامات شركتي از جمله افزايش سرمايه و از اين 
قبيل موارد بسته مي ش��دند، هنگامي كه نماد 
متوقف بود، چون خريدار و فروشنده برآوردهاي 
متفاوتي از آينده داش��تند، وكالتي با يك ديگر 

معامله مي كردند. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است 
حقي از افراد هنگام خريد و فروش وكالتي ضايع 
شود؟ بيان كرد: بله ممكن است در هنگام خريد 
وكالتي سهام، حقي از افراد ضايع شود، چون بايد 
معامالت براي قطعيت روي تابلو صورت بگيرد 
و به تأييد ناظر بازار برسد، تا در صورت مشكل 

امكان پيگيري داشته باشد. 
امير باق��ري اظهار كرد: به عل��ت اينكه مجراي 
قانوني براي اين امر وج��ود دارد وقتي افراد راه 
ديگري را براي اين قضيه انتخاب مي كنند، يك 
ريسك سنگيني را متحمل مي شوند كه بعداً با 

مشكالت زيادي مواجه خواهند شد. 

مالكيتسهامباوكالتمنتقلنميشود
مق�ام مس�ئول    بنادر
سازمان بنادر و 
دريانوردي از تس�ريع روند خ�روج كاالهاي 
متروكه در بنادر خبر داد و گفت: ماندگاري اين 
نوع كاال به زيان ش�ركت هاي خصوصي است. 
به گزارش تس��نيم، عليرضا محمدي كرجي ران 
مديركل بنادر و دريانوردي با اش��اره به فهرست 
كاالهاي متروكه موجود در بندر ش��هيد رجايي، 
اظهار كرد: ماندگاري كااله��اي متروكه در بندر 
نه تنها به سود شركت هاي بخش خصوصي نيست، 
بلكه به علت اشغال فضاي عملياتي بر درآمد آنها 
اثر منفي دارد. وي با اشاره به تشكيل كارگروهي 
متشكل از نمايندگان دادسراي عمومي و انقالب 
بندرعباس، اداره كل گمرك شهيد رجايي، سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي، پليس امنيت 
اقتصادي و حمايت همه جانبه دادستان عمومي 
و انق��الب بندرعباس افزود: تدابير الزم از س��وي 
اين اداره كل براي تس��ريع در تعيي��ن و تكليف 
كاالهاي متروكه از جمله واگذاري زمين به سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي با هدف جبران 

كمبود انبارها صورت گرفته است. 
وي تصريح كرد: از س��ازمان جمع آوري و فروش 
ام��وال تمليكي مي خواهيم نس��بت ب��ه تقويت 
زيرساخت ها و منابع انساني مورد نياز و متناسب 
با حجم عمليات بزرگترين بندر تجاري كشور در 
راستاي سرعت بخشيدن به تعيين تكليف كاالهاي 

متروكه اقدامات الزم را انجام دهد. 
حس��ين ميرمعيني، معاون سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي نيز گفت: پيگيري هاي الزم 
جهت رفع نيازها، قطعاً صورت خواهد گرفت و ما 
نيز خواستار تقويت روابط و همكاري هاي دوجانبه 
و تعامالت سيستمي با سازمان بنادر و دريانوردي 

هستيم. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ري��زي ب��راي تقويت 
زيرس��اخت ها جهت كاهش ماندگاري كاالهاي 
متروكه در بنادر افزود: نيازها و مشكالت موجود 
شامل مسائل زيرساختي و كمبود نيروي انساني 
متخصص را در جلسه  اي با هيئت مديره سازمان 
مطرح خواهم كرد تا هرچه سريع تر اين مشكالت 

برطرف شود.

درخواستتسريعآزادسازیكاالهايمتروكه

پرداخ�ت سوبس�يد ب�ه روغ�ن خوراك�ي 
در س�ال هايي كه دول�ت وع�ده خودكفايي 
م�ي داد، موج�ب افزاي�ش قاچاق ش�ده به 
طوري كه به گفته فعاالن بازار در س�ال هاي 
اخير س�االنه به ميزان دو م�اه توليد داخل، 
فقط ب�ه افغانس�تان روغن قاچاق مي ش�ود 
و به رغ�م افزايش ماهانه توليد، قفس�ه هاي 
اس�ت.  خال�ي  همچن�ان  فروش�گاه ها 
هش��ت ماه از آغاز نابس��اماني در ب��ازار روغن 
مي گذرد، در اين مدت هر يك از مسئوالن داليل 
خاصي ب��راي اين موضوع مط��رح مي كنند، اما 
آنچه عيان است كمبود كاال در قفسه فروشگاه ها 
و مغازه ها با قيمت مصوب اس��ت. در اين مدت 
روغن جام��د همچنان مانند جن��س قاچاق به 
ص��ورت پنهاني به س��ه برابر قيم��ت واقعي در 
مغازه ها به مش��تريان خاص فروخته مي ش��ود. 
البته در ماه رمضان به صورت بسيار محدود در 
برخي از محله ها با قيمت دولتي توزيع مي ش��د 
كه حدود يك ماهي است به دليل كمبود روغن، 
اين طرح كاماًل متوقف شده اس��ت. بس��ياري از 
مسئوالن اذعان مي كنند كه مشكلي در ارتباط 
با توليد وجود ندارد و تنها كمبود نظارت سازمان 
حمايت زمينه را ب��راي س��ودجويي متخلفان 
همچون عرضه باالتر از قيمت مصوب و فروش 
اجباري كاال همراه با روغن فراهم كرده اس��ت 
كه اين امر در كنار افزايش چندباره قيمت طي 
ماه هاي اخير، خانوارها را با مشكالت معيشتي 

روبه رو كرده است. 

بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد كه هر حلب 
روغن 5 كيلويي با نرخ ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
در مغازه ها عرضه مي ش��ود، در حالي كه قيمت 
مصوب كاال ۹۱ هزار تومان اس��ت كه در س��ال 
جديد ۳5 درصد نس��بت به س��ال قبل افزايش 
داشته است. همچنين برخي فروشگاه ها در سايه 
كمبود نظارت روغن سهميه اي را كمي باالتر از 
قيمت مصوب به مغازه داران توزيع مي كنند كه 
اين امر زمينه را براي گرانفروشي فراهم مي كند. 
  دولت جرئ�ت آزادس�ازي قيمت روغن 

را ندارد
محمود ش��ه رضايي، مدير عامل گروه صنعتي 
بهشهر مي گويد: توليد روغن در اين گروه صنعتي 
نسبت به سال گذش��ته افزايش يافته ا ست،اما 
برخي ديگر از توليدكنندگان از كمبود روغن خام 
سخن مي گويند و معتقدند: كمبود واردات روغن 
خام در سه ماهه نخست امسال ميزان توليد را در 
كل كشور كاهش داده و يكي از داليل قفسه هاي 
خالي روغن در مقاطع مختلف همين امر است. 

علي عبدالحس��يني،فعال صنعت مواد غذايي و 
روغن در گفت و گو با »جوان«با انتقاد از فش��ار 
دولت ب��راي پايين نگهداش��تن روغن خوراكي 
مي گويد: دولت در س��ال گذش��ته دو ، سه بار 
تالش كرد ب��ا نيمايي ك��ردن ارز واردات روغن 
خام، پرداخت سوبس��يد را كاه��ش دهد، اما از 
ترس اثرات تورمي آن كوتاه آمد. امس��ال نيز به 
رغم تخصيص ارز دولتي ب��ه روغن خام، قيمت 
حدود ۳5 درص��د افزايش يافته، اما قفس��ه ها 

همچنان خالي است. 
وي مي گويد: اگر روغن خام ب��ا ارز نيمايي وارد 
شود، قيمت تمام شده به يكباره چهار برابر قيمت 
فعلي مي شود، اما توليد كنندگان بازار را به دست 
مي گيرند و ديگر كمبودي نخواهيم داش��ت. در 
حال حاضر قيمت روغن آماده مصرف ، ارزان تر 
از قيم��ت واردات��ي روغن خام اس��ت و دولت با 
پرداخت سوبسيد فقط جيب دالالن و قاچاقچيان 

را پر مي كند. 
اين فعال حوزه روغن تأكيد مي كند: براس��اس 
آمار قاچاق روغن در يكس��ال اخير به ش��دت 
افزاي��ش يافته اس��ت، به ط��وري ك��ه فقط به 
افغانس��تان به ميزان توليد دو ماه كشور روغن 
قاچاق مي ش��ود و قاچاقچيان روغ��ن داخلي 
را به چند براب��ر قيمت به دالر مي فروش��ند و 
مصرف كنندگان داخلي در فروشگاه ها، دربه در 

به دنبال خريد روغن هستند. 
عبدالحس��يني مي گويد: مصرف س��االنه روغن 
داخلي يك ميليون و 4۰۰ هزار تن تا ۲ ميليون 
تن است. در حالي كه در حال حاضر حدود ۲/5 
تا ۳ ميليون تن روغن توليد مي شود، اما به دست 
مصرف كنندگان واقعي نمي رسد. تا زمان رسيدن 
به خودكفايي ب��ه معناي واقعي، ن��ه به صورت 
صوري، بايد قيمت ها آزاد سازي شود تا سوبسيد 

دولتي به جيب دالالن نرود. 
  كمبود و گراني روغن در سايه نبود نظارت 

سازمان حمايت
همچنين يك  منبع آگاه در انجمن روغن نباتي در 

گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واكنش 
به عرضه روغن باالت��ر از نرخ مصوب مي گويد: با 
توجه به عرضه روغن باالتر از نرخ مصوب توسط 
برخي مغازه داران، سازمان حمايت بايد پاسخگو 
باش��د. در ش��رايط كنوني ضعف در نظارت ها از 
سوي وزارت صمت و س��ازمان حمايت منجر به 

گرانفروشي و كمبود روغن در بازار شده است. 
وي مصرف س��االنه روغن را يك ميليون و 4۰۰ 
هزار تن اعالم مي كند و مي افزايد: بنابر آمار طي 
سال هاي اخير باالي ۲ ميليون تن روغن خام و 
دانه روغني وارد كشور ش��ده كه اين امر بيانگر 
قاچاق سازمان يافته روغن از مرزهاي كشور است 
كه متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم 

پاسخگو نيست. 
اين كارش��ناس حوزه روغن مي گويد: بنابر آمار 
در س��ال ۹۷ يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن، سال 
۹8 باالي ۲ ميليون تن و س��ال گذش��ته كمتر 
از ۲ ميليون تن روغن خام وارد ش��د كه به رغم 
ممنوعيت صادرات، مابه التفاوت واردات با مصرف 
يك ميليون و 4۰۰ ه��زار تن از كش��ور قاچاق 
مي شود كه اين امر بيانگر هدر رفت سرمايه ملي 

است كه متأسفانه كسي پاسخگو نيست . 
اين منب��ع آگاه با بي��ان اينكه بخش��ي از روغن 
مصرفي به عل��ت تغيير مص��رف و رژيم كاهش 
يافته اس��ت، مي افزاي��د: مس��ئوالن ص��ادرات 
محصوالت شيريني و شكالت، لبنيات و بستني 
را علت ازدياد مصرف روغن مطرح مي كنند، در 
حالي كه ميزان صادرات كمتر از ۲۰ درصد رشد 

داشته است. 
  عرضه روغن ۵۰ درص�د باالتر از قيمت 

مصوب كاال
قاسمعلي حس��ني، دبير كل اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اينكه بازار روغن تعريفي ندارد، 
با انتقاد از سودجويي 5۰ درصدي در حوزه روغن 
مي گويد: با وجود آنكه روغن با ارز 4هزارو۲۰۰ 
توماني وارد مي شود، اما عماًل با اين نرخ به دست 
مصرف كننده نمي رسد و تنها مقادير محدودی 
روغن ب��ا نرخ مص��وب از طريق فروش��گاه هاي 

زنجيره اي توزيع مي شود. 
دبي��ر كل اتحادي��ه بنك��داران م��واد غذايي 
مي افزايد: بنابر آمار روزانه ۲ هزار كارتن روغن 
در بنكداري ها به فروش مي رسد، در حالي كه 
هر ۱5 روز يكبار ۱۰ كارتن س��هميه همراه با 
خريد اجباري ديگر كااله��ا را دارند كه با اين 
وجود رغبتي به خري��د ندارند و در نهايت كاال 
با نرخ مصوب به دستش��ان نمي رسد. به رغم 
 محدوديت توزيع روغن ب��ا نرخ مصوب، اما در 
بخش آزاد 4۰ ت��ا 5۰ درصد باالت��ر از قيمت 
مصرف كنن��ده كاال خريد و فروش مي ش��ود. 
حسني نسبت به قاچاق روغن هشدار مي دهد 
و مي افزايد: ماه هاست كه به مسئوالن مربوطه 
نسبت به قاچاق روغن هش��دار مي دهيم، اما 

گوش شنوايي نيست.

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

ب�ه  نس�بت  قرم�ز  گوش�ت  قيم�ت  اخي�ر  م�دت  در 
و  يافت�ه  افزاي�ش  ۵۰ درص�د  از  بي�ش  قب�ل  س�ال 
اس�ت. گذش�ته  ني�ز  توم�ان  ه�زار   ۱۵۰ از  حت�ی 

به گزارش ايسنا، بررسی روند تغييرات قيمت گوشت در گزارش 
رسمی مركز آمار نشان می دهد كه قيمت گوشت گوسفند و گاو 
يا گوس��اله بين حداقل 4۰ تا 5۰ درصد نسبت به پارسال افزايش 
دارد؛ به طوری كه هر كيلو گوش��ت گوس��فندی در ارديبهشت 
پارسال به طور متوس��ط حدود ۹8 هزار و 5۰۰ تومان بوده كه در 
فروردين سال جاری به ۱۳۶ هزار تومان افزايش يافته و اين رشد 

قيمت ادامه داشته است.
 هر كيلو گوشت گوسفندی در ماه گذشته به طور متوسط تا ۱۳8 
هزار تومان فروش رفته و قيمت تا ۱54 هزار تومان نيز برای آن ثبت 
شده است.براين اساس، قيمت گوشت گوسفندی در ارديبهشت 
ماه نسبت به فروردين ماه ۱/۱ درصد و در مقايسه با ارديبهشت ماه 

سال گذشته ۱/4۰ درصد گران شده است.
 روند تغيير قيمت گوشت گوسفند از سال قبل از اين حكايت دارد 

كه هر كيلو  در خرداد ماه ۹8 ه��زار و ۶۰۰، تير  ۱۰۰ هزار، مرداد  
۱۰۳ هزار، شهريور ۱۰5 هزار، مهر  ۱۰۶ هزار، آبان ۱۲۰ هزار، آذر  
۱۱۹ هزار، دی  ۱۱8 هزار، بهمن ۱۲۳ هزار و اس��فند  ۱۲۹ هزار 
تومان و در سال جاری در فروردين  ۱۳۶ هزار و ارديبهشت ۱۳8 

هزار تومان بوده است.
اما در رابطه با گوش��ت گاو يا گوساله هر كيلو در ارديبهشت ماه 
پارسال به طور متوسط 8۳ هزار و 5۰۰ و در فروردين ماه امسال 
۱۲۳ هزار تومان قيمت خورده اس��ت. قيم��ت اين محصول در 
ارديبهشت سال جاری به طور متوسط ۱۲5 هزار و 8۰۰ تومان 
بوده كه تا ۱4۱ هزار تومان نيز فروش رفته است. بنابراين گوشت 
گاو يا گوس��اله نس��بت به فروردين ماه ۲ درصد و در مقايسه با 

ارديبهشت ماه پارسال 5۰/۶ درصد افزايش قيمت دارد.
روند تغيير قيمت گوشت گاو يا گوساله از خرداد ماه سال گذشته 
نيز به اين صورت بوده كه در خرداد م��اه 8۳ هزار و 8۰۰، تير ماه 
85 هزار و 4۰۰، مرداد ماه 8۷ هزار و ۲۰۰، شهريور ماه 88 هزار و 
۶۰۰، مهر ماه ۹۱ هزار، آبان ماه ۱۰۷ هزار، آذر ماه ۱۰8 هزار، دی 

ماه ۱۰۷ هزار، بهمن ماه ۱۱۱ هزار، اسفند ماه ۱۱۶ هزار، فروردين 
۱۲۳هزار و ارديبهشت ماه ۱۲5 هزار و 8۰۰ تومان بوده است.

در مورد جريان واردات نهاده های دامی نيز بايد گفت كه از عمده 
اقالم وارداتی با ارز 4هزارو۲۰۰ تومانی هس��تند و در پايان سال 
گذشته بيش از نيمی از كاالهای اساس��ی وارداتی،خوراك دام و 
طيور بوده اس��ت؛ به طوری كه س��ه محصول ذرت، جو و كنجاله 
سويا به عنوان نهاده های توليد مرغ و گوشت در مجموع با وزن ۱۳ 
ميليون و 4۳8 هزار و 4۹۳ تن و به ارزش ۳ميليارد و ۷4۱ميليون و 
۲۱۶هزار و ۲۹۱ دالر، 58درصد وزن و ۳۱درصد ارزش كل واردات 

۲5 گروه كاالهای اساسی بوده است.
در عين ح��ال اكنون از ح��دود 8/5 ميليون كاالی اساس��ی دپو 
ش��ده در گمرك و بنادر بيش از 5/۳ ميليون ت��ن به خوراك دام 
و طيور اختصاص دارد. در رابطه با ميزان واردات گوش��ت نيز در 
ماه ابتدايی س��ال جاری وارداتی برای گوش��ت گرم انجام نشده 
اما گوشت سرد حدود 5۰ تن به ارزش ۳/۲ ميليون دالر واردات 

صورت گرفته است.

تغييرقيمتگوشتتاكيلويی۱۵۴هزارتومان
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