
با فشار افكار عمومي و رسانه ها درخصوص 
افزايش غيرمنطقي شيرخام از سوي كميته 
ش�ير در وزارت جهاد كشاورزي، دولت از 
مواضع خود عقب نش�يني كرد و مس�ئول 
دفتر رئيس جمهور اعالم كرد: به دس�تور 
رئيس جمه�ور هرگون�ه افزاي�ش قيم�ت 
كاالها نبايد ب�دون هماهنگي انجام گيرد. 
از اي�ن رو در دول�ت هي�چ تصميمي براي 
افزايش قيمت ش�ير گرفته نشده، هركس 
هرجا گران تر بفروشد، تخلف كرده است. 
اقدام س��تاد تنظيم بازار و رياست جمهوري، در 
تفويض اختيار ب��ه كميته تعيين قيمت ش��ير 
در وزارت جهاد كش��اورزي موجب ش��د گراني 
۵۰درص��دي قيمت ش��ير به ن��ام وزارت جهاد 
كشاورزي و رئيس اتحاديه گاوداران تمام شود. 
ماجرا از اين قرار بود كه تشكل هاي دامداري و 
صنايع لبني، پيش از انتخابات رياست جمهوري 
)۲۸خ��رداد( مج��وز افزايش قيمت ش��ير را از 
كميته وي��ژه تعيي��ن قيمت گرفت��ه بودند، اما 
 قرار بود بعد از اي��ن تاريخ موضوع رس��انه اي و 

ابالغ شود. 
از اين رو، يك ش��نبه ۳۰خرداد با دستور ستاد 
تنظيم بازار، كميته اي در وزارت جهاد كشاورزي 
با حضور معاون امور صناي��ع، بازرگاني، معاون 
امور دام جهاد كشاورزي، رئيس سازمان حمايت 
و تشكل هاي گاوداري و صنايع لبني برگزار شد 
تا سناريوهاي پيشنهادشده درخصوص افزايش 

قيمت شير نهايي شود. 
اميرحسين ظفري رئيس اتحاديه تعاوني لبني 
ايران، در گفت و گو با »ج��وان« درخصوص اين 

جلس��ه مي گويد: دعوتنامه برگزاري جلسه روز 
يك شنبه ساعت ۱۱ ارسال شده و ۲ بعدازظهر 

جلسه برگزارشده است. 
ظاه��راً آق��اي گيالن پور مع��اون ام��ور صنايع 
وزارت جهادكش��اورزي بس��يار ب��راي گ��ران 
كردن ش��يرخام و كوچك كردن س��فره مردم 
عجله داش��تند. مش��كل چي بوده؟آيا مشكل 
وزارت جه��اد با گ��ران ك��ردن ش��ير و فراري 
دادن م��ردم از خريد لبنيات حل مي ش��ود؟آيا 
 مش��كل دامداران با اين قيمت هاي غيرمنطقي 

حل مي شود؟
وي مي افزايد: س��تاد تنظي��م بازار و رياس��ت 
جمهوري مس��ئوليت تعيين قيمت ش��ير را به 
كميته شير وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرده 
بودند و در پايان جلس��ه صورتجلسه به امضاي 

تمام اعضا رسيد. 
ظفری مي افزايد: با توجه به نهايي شدن موضوع، 
مقدسي رئيس اتحاديه گاوداران خبر را رسانه اي 
ك��رد. ب��ه همين دلي��ل اكن��ون مس��ئول دفتر 
رئيس جمهور مدعي است كه مصوبه افزايش قيمت 
شير از سوي دولت ابالغ نشده است. درحالي كه اين 
مصوبه با هماهنگي كامل دفتر رياست جمهوري 
و س��تاد تنظيم بازار صورت گرفته و شخص وزير 

صمت نيز كامالً در جريان بودند. 
البته تبان��ی گاوداران ب��ا معاوني��ن وزارت جهاد 
كشاورزی نيز در اين تصميمات دخيل بودند كه 

بايد پاسخگو باشند.
  بي خبري دولت از مصوبه افزايش قيمت 

شير
اين اولين بار نيست كه رئيس جمهور از افزايش 

قيمت كاالي��ي اظه��ار بي اطالع��ي مي كند و 
تقصير را به گردن ديگران مي اندازد. س��ال ۹۸ 
درخصوص گراني قيم��ت بنزين روحاني اعالم 
كرد كه صب��ح جمع��ه از موضوع با خبر ش��ده 
اس��ت، اكنون نيز درخص��وص افزايش قيمت 
وانمود مي كن��د كه بي خبر ب��وده، از ۲۹خرداد 
تاكنون بسياري از كاالها با افزايش قيمت روبه رو 
شد ه اند و هيچ كس در دولت پاسخگو نيست، اما 
درخصوص شير و لبنيات كه با هجمه بسياري 
از سوي رس��انه ها و افكار عمومي روبه رو شده، 
مجبور شدند از موضع خود عقب نشيني كنند. 

روزگذشته رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه 
نشست هيئت دولت به جمع خبرنگاران آمد تا 
موضوع افزايش قيمت شير و لبنيات را تكذيب 
كند. محم��ود واعظي مي گويد: روز سه ش��نبه 
رئيس جمهور دستور داد كه هيچ كااليي بدون 
هماهنگي گران نش��ود، چراكه مردم انتخاباتي 
انجام دادند و به شعار رئيس جمهور منتخب شان 
اميد دارن��د. از اين رو ما ت��الش مي كنيم اميد 
مردم افزايش يابد و اجازه نمي دهيم در ۴۰ روز 
آتي افزايش قيمت غيرمنطقي اتفاق بيفتد. وي 
مي افزايد: روحاني به وزير صمت دستور داد كه 
موضوع را پيگيري كند. وزي��ر صمت نيز اعالم 
كرد كه افزايش قيمت شيرخام پيشنهاد وزارت 
جهاد كش��اورزي بوده و اين وزارتخانه و س��تاد 
تنظيم بازار هيچ ابالغي نداشتند. به همين دليل 
اعالم مي كنيم هي��چ تصميمي ب��راي افزايش 
قيمت شير گرفته نشده، هركس هرجا گران تر 

بفروشد، تخلف كرده است. 
اظه��ارات واعظ��ي در حال��ي اس��ت ك��ه 
صورتجلس��ه اين مصوب��ه و تفوي��ض اختيار از 
س��وي رياس��ت جمه��وري و س��تاد تنظي��م 
بازار ب��ه كميته ش��ير وزارت جهاد كش��اورزي 
موجود اس��ت و وع��ده گراني ش��يرخام پيش 
 از انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ب��ه تش��كل ها 

داده شده بود. 
هرچند كه با اظهارات دي��روز واعظي، افزايش 
قيمت ش��ير خام احتماالً منتفي خواهد ش��د، 
ام��ا تش��كل ها س��ناريوهاي ديگ��ري مط��رح 
كردند كه ممكن اس��ت در روز ه��اي باقيمانده 
از عم��ر دول��ت عملياتي ش��ود. س��ناريو هاي 
پيشنهادي اين است كه ۱۰قلم كاالي مشمول 
قيمتگ��ذاري اجباري كمتر ش��ود يا ش��يرخام 
از اولويت گ��روه يك كااليي به گ��روه۲ منتقل 
 شود و به تدريج آزاد سازي قيمت شير و لبنيات 

صورت گيرد. 
 كاالهاي غيرمش�مول قيمتگذاري فقط 

گران شدند
برس��ي هاي »جوان« حاكي از آن است كه طي 
چند روزگذش��ته برخ��ي از فرآورده هاي لبني 

حدود ۲ تا ۳هزار تومان گران شده اند. 
در اين خصوص س��خنگوي انجمن صنايع لبني 
در گفت و گ��و با »ج��وان« درخص��وص افزايش 
قيمت در يك هفته گذشته مي گويد: اين كاالها 
مشمول قيمتگذاري اجباري نيستند و براساس 
دستورالعملي كه كارخانجات لبني دارند )جمع 
هزينه هاي توليد +۱۴درصد سود( اين كاالها گران 

شده اند و ارتباطي به مصوبه اخير دولت ندارند. 
همچنين ب��ه گفت��ه ي��ك منب��ع آگاه، برخی 
اسپانس��رهای انتخاب��ات اخي��ر در صناي��ع 
غذايي، بال فاصل��ه بعد از انتخابات درخواس��ت 
افزاي��ش قيم��ت توليدات خ��ود را ب��ه دولت 
داده ان��د تا پي��ش از آغ��از به كار دول��ت جديد 
بتوانن��د قيم��ت تولي��دات خ��ود را افزاي��ش 
دهند. ش��ايد با تصمي��م اخي��ر رئيس جمهور 
برخي از اين درخواس��ت ها به در بسته بخورد، 
 البته ب��ه مي��زان الب��ي و نفوذش��ان در دولت 

هم بستگي دارد. 

انتقاد واردكنندگان از حركت الك پشتي گمرك در ترخيص كاال
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 عقب نشيني دولت 
از افزايش قيمت شير و لبنيات 

واعظی: هيچ تصميمي براي افزايش قيمت شير گرفته نشده، هركس هرجا گران تر بفروشد، تخلف كرده است

روز خوب بورس هاي جهان
روزگذشته بيشتر ش�اخص هاي مهم بورسي جهان صعود كردند. 
در وال استريت همه ش�اخص ها صعودي بودند تا جايي كه هر سه 
ش�اخص اصلي بورس�ي در س�طح باالتري از روز قبل خود بسته 
ش�دند، در اروپا و آس�يا نيز ش�اخص ها روند صعودي داش�تند. 
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، كميسيون اروپا در گزارشي اعالم 
كرد با بهترشدن روند مقابله با كرونا، شاخص اطمينان به اقتصاد منطقه 
يورو تا پايان ماه ژوئن به منفي ۳/۳ واحد رس��يد كه اين رقم نسبت به 
ماه قبل آن ۱/۸ واحد بيشتر شده است. اين رقم كه ۰/۳ درصد بيشتر 
از انتظارات قبلي بوده،مي تواند نويدبخش افزايش س��رمايه گذاري ها 
در اين منطقه و كاهش رويكرد احتياطي فعاالن اقتصادي باش��د. در 
سطح اتحاديه اروپا نيز اين شاخص با افزايش ۱/۵ واحدي به منفي ۴/۵ 
واحد رسيده است. روزگذشته در وال استريت همه شاخص ها صعودي 
بودند تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز 
قبل خود بسته ش��دند. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰/۳۹ درصد افزايش نسبت به روز قبل و 
در سطح 7۰۹۰/۰۱ واحد بسته شد. همچنين در معامالت بورس هاي 
آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند تا جايي كه شاخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با صعود ۳/۱۲ درصدي تا س��طح ۲۸ هزار و 

۸۸۴/۱۳ واحدي باال رفت. 
در بازار طالي س��ياه روند قيمت ها نزولي بود. هر بش��كه نفت »وست 
تگزاس اينتر مديت« با ۰/۴۸ درصد كاهش به 7۳/۰7 دالر رس��يد و 
نفت خام برنت درياي شمال با افت ۰/۳۵ درصدي به ازاي 7۴/6۱ دالر 

در هر بشكه مبادله شد. 

كارشكني عربستان در واگذاری  پروژه هاي 
افغانستان به ايران

دبير انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندس�ي اظهار داشت: 
فشارهاي سياسي باعث می شود كه پروژه هاي افغانستان به ايراني ها 
نرسد؛ اين فشارها هم از طريق صندوق و بانك توسعه اسالمي و هم از 
طريق دولت ها وارد مي شود و معتقد هستند كه اگر منابع بانك توسعه 
اسالمي به بخش�ي اختصاص پيدا كند، ايراني ها نبايد در آن حضور 
داشته باشند. مشخصاً اين فش�ارها از طرف دولت عربستان است. 
بهمن صالحي جاوي��د در گفت وگو با ايلنا، در م��ورد وضعيت صادرات 
خدمات فني و مهندسي اظهار كرد: مشاور ويژه وزير راه و شهرسازي 
در مورد صادرات خدمات فني و مهندسي به افغانستان ورود كرده و كار 
به خوبي در حال انجام است، ولي در مورد سوريه توافقي به ما به عنوان 

انجمن تخصصي اين موضوع انعكاس پيدا نكرده است. 
وي در توضيح وضعيت بازار افغانس��تان گفت: كميته تخصصي براي 
صادرات خدمات فني و مهندسي به افغانستان تشكيل شده و وزير راه 
نيز مش��اور ويژه اي را تعيين كرده اند. بارها در وزارت راه در اين مورد 
جلسه تشكيل شده و طي ۱۰ يا ۱۵ روز آينده نيز جلسه اي با وزير صحت 
عامه افغانستان براي پيگيري پروژه هاي شركت هاي ايراني و رفع موانع 
آن خواهيم داشت. ش��ركت هاي ايراني پروژه هاي بزرگي مانند رينگ 
كابل را برنده شده اند، اما يكسري فشارهاي سياسي در اين مورد براي 
دولت افغانستان ايجاد مزاحمت مي كند. به همين جهت پيگير هستيم 

و كميته تخصصي هم تشكيل شده است. 
صالحي در اين مورد توضيح داد: فشارهاي سياسي باعث مي شود كه 
اين پروژه ها به ايراني ها نرسد. اين فش��ار هم از طريق صندوق و بانك 
توسعه اسالمي و هم از طريق دولت ها وارد مي شود و معتقد هستند كه 
اگر منابع بانك توسعه اسالمي به بخشي اختصاص پيدا  كند، ايراني ها 
نبايد در آن حضور داشته باشند. مش��خصاً اين فشارها از طرف دولت 

عربستان است. 
وي با اش��اره به بازار س��وريه براي خدمات فني و مهندسي ايران بيان 
كرد: پيمانكاران ايراني به طور سنتي در س��وريه حضور داشتند، ولي 
آنچه امروز هست مورد رضايت توليدكنندگان خدمات فني و مهندسي 
نيس��ت؛ چراكه هم ورود آنها به پروژه ها با سهولت همراه نيست و هم 
نقش آفرينان زي��ادي از جمله چيني ها، روس ها، انگليس��ي ها و ديگر 

كشورها حضور دارند و رقباي جدي داريم. 
دبير انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي تصريح كرد: دو 
ستاد به نام هاي ستاد بازسازي سوريه و ستاد بازسازي عراق داريم كه 
متأسفانه عالقه اي به ارتباط سيستماتيك و س��ازمان يافته با انجمن 
صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي ندارند. براي مثال همكاري 
با بخش ديپلماس��ي اقتصادي وزارت خارجه به مراتب از ارتباط با اين 
ستادها سهل تر است. ما بسيار اميدوار هستيم كه دولت جديد بتواند به 

اين چندگانگي خاتمه دهد تا فضا كمي روشن تر و شفاف تر باشد. 
وي در پاسخ به س��ؤالي درباره حضور تركيه در بازسازي قره باغ گفت: 
تركيه به هر صورت يك رقيب بسيار جدي است و بسيار سيستماتيك 
و سازمان يافته در حال تصرف بازارهاي ايران به خصوص در همسايگي 
ايران است. همه مي دانند كه ايران رتبه اول را در بازارهاي همسايه دارد، 

ولي هر كشوري به ميزان توانايي خود اين بازارها را تصرف مي كند. 
صالح��ي در ادامه افزود: ب��ا اينكه تركي��ه مي تواند به واس��طه روابط 
سياس��ي و توس��عه صنعتي كه پيدا كرده، بازاره��اي فرامنطقه اي را 
هم داش��ته باش��د، ولي جالب اينكه تركيه به دنبال مكان هايي است 
كه ايران در آنها بازار داش��ته است. به نظر مي رس��د تركيه اعتماد به 
نفس كافي در بازارس��ازي و بازاريابي ندارد و سعي مي كنند بازارهاي 
 س��نتي ايران از جمله بازارهاي همس��ايه اي��ران مث��ل آذربايجان را 

تصرف مي كنند. 
وي اضافه كرد: همه به دنبال داليل اين موضوع مي گردند كه چرا اين 
كشورها به تركيه تمايل دارند، اما س��ؤال من اين است كه چرا تركيه 
تمايل به حضور در اين بازارها دارد؟ به نظر مي رسد ترك ها چندان خود 
را صاحب جرئت و بنيه نمي بينند كه به بازارهاي فرامنطقه اي بروند، 
ولي در منطقه به بازارهاي سنتي ايران دست مي اندازند. همانطور كه 
شاهد بوديم ترك ها در قطر، تركمنستان يا آذربايجان حضور يافته اند، 

بنابراين ترك ها رقيب جدي هستند. 
دبي��ر انجمن صادركنن��دگان خدمات فني و مهندس��ي ب��ا تأكيد بر 
لزوم اخد بيشتر پروژه ها در قره باغ از س��وی ايران اظهار كرد: در مورد 
آذربايجان ما كمك بسيار جدي داشتيم، ما هزينه هاي گزاف سياسي 
براي قره باغ داديم، از شريك استراتژيك سياسي خود يعني ارمنستان 
حمايت سابق را نكرديم. طبيعي بود كه بخش��ي از بازسازي قره باغ را 
به عهده مي گرفتيم، اما ش��اهد اين موضوع نبوديم. ۱۰ ميليارد دالر 
پروژه در قره باغ پيش بيني كردند، ايران بايد براي حضور شركت هاي 
پيمانكاري خود پش��تيباني الزم را انجام دهد. ما درخواست كرديم از 
اين ۱۰ ميليارد دالر، ۵ درصد را پيگيري كنند كه به شركت هاي ايراني 

برسد، اما متأسفانه به جايي نرسيد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2,680-51,080توريستي ورفاهي آبادگران ايران
23,350250البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 

16,570780آلومينيوم ايران 
71,5803,400آلومراد

21,700580كاشي  الوند
17-3,480داروسازي  امين 

36,360340معدني  امالح  ايران 
16,260770آسان پرداخت پرشين

15,170370سراميك هاي صنعتي اردكان 
35,5201,690آبسال 

1,80031بيمه آسيا
9,760460سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

400-9,290آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
4,645221سرمايه گذاري پرديس

1,26850صنايع  آذرآب 
53-2,720سايپاآذين 
2,050-38,950معادن  بافق 

20,310960مس  شهيدباهنر
4,19042بيمه البرز

3,852143سرمايه گذاري بوعلي 
8,930360باما

8,070380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
26,1101,240گروه  صنعتي  بارز

4,70690بيمه دانا
2,0486بهساز كاشانه تهران
203,5400فعاالن بورس انرژي

3,440-200,100سايراشخاص بورس انرژي
2,000-57,220بهنوش  ايران 

22,8001,080فجر انرژي خليج فارس
1,33233گروه بهمن 

33-1,705سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
8,680200بانك خاورميانه

4,14063بانك ملت
15,150720بين  المللي  محصوالت  پارس 

47,2501,810پتروشيمي بوعلي سينا
27,8201,320بورس اوراق بهادار تهران

48,800570گروه صنعتي بوتان 
2,864136بانك پارسيان 

15,38050بانك پاسارگاد
23,650140پست بانك ايران

38,8701,850گروه دارويي بركت
31-2,219بانك صادرات ايران

2,15332بين المللي توسعه ساختمان
2,5834بانك تجارت

170-7,900بيمه ما
580-11,650چرخشگر

870-16,540كشت  و صنعت  چين  چين
161-4,100توليدي چدن سازان

24,6501,060معدني وصنعتي چادرملو
5,74070سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7,130230كمباين  سازي  ايران 
73,4001,390كربن  ايران 

30,2201,430داروسازي  ابوريحان 
18,320320داده پردازي ايران 

11,980300البرزدارو
750-14,420داروسازي زاگرس فارمد پارس

99,5903,980داروپخش  )هلدينگ 
4,000-24,250شيمي  داروئي  داروپخش 

36,9201,750داروسازي  فارابي 
700-13,370داروسازي  جابرابن حيان 

5-4,000داروسازي  كوثر
24,0001,140دارويي  لقمان 

16,900800دوده  صنعتي  پارس 
1,390-26,470داروسازي  اسوه 

18,630880كارخانجات داروپخش 
690-27,730درخشان  تهران 
29,0001,380دارويي  رازك 
14,950710سبحان دارو

30-18,360داروسازي  سينا
130-14,910گروه دارويي سبحان

40,4401,920سرمايه گذاري دارويي تامين
6,120290داروسازي زهراوي 

5,31090تجارت الكترونيك پارسيان
27,1701,290داروسازي  اكسير
14,080350فوالد آلياژي ايران

29,3501,390فوالد اميركبيركاشان
340-8,770فيبر ايران 

22,7401,080فوالد خراسان
16,130760فوالد خوزستان

1,980-37,650فنرسازي زر
10,720510فوالد مباركه اصفهان

5,570260فروسيليس  ايران 
27,7301,320فرآوري موادمعدني ايران 

30,5701,200غلتك سازان سپاهان
30,800680پديده شيمي قرن

5,20092گروه صنايع بهشهرايران 
3,591171گلوكوزان 

11,480540سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
88,2604,200قنداصفهان 

23,900520كارخانجات  قند قزوين 
2,12538قطعات  اتومبيل  ايران 

30,2601,440قندهكمتان 
1,770-33,660قند لرستان 

720-135,000گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
1,320-25,160قند مرودشت 

2,820-53,700قند نيشابور
17,520830معدني و صنعتي گل گهر

95-2,414گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
31,720320گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

7,59030گلتاش 
222-4,234حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,690-51,220حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

20,420290شركت ارتباطات سيار ايران
6,560310حفاري شمال

990-18,820حمل ونقل توكا
8,650410داده گسترعصرنوين-هاي وب

510-15,720ايران ارقام 
40-7,830سرمايه گذاري اعتبار ايران

2,0901ايران  خودرو
4,56864سرمايه گذاري خوارزمي

360-16,030كمك فنرايندامين 
290-5,520خدمات انفورماتيك 

8,220390بيمه پارسيان
9,390110گروه پتروشيمي س. ايرانيان

12,650600ايران دارو
470-9,080جام دارو

35,340-318,150صنايع جوشكاب يزد
71,210330پلي پروپيلن جم - جم پيلن

32,0101,520بورس كاالي ايران
2,840-54,130كابل  البرز

3,77334گروه صنايع كاغذ پارس
390-30,000صنايع خاك چيني ايران 
590-29,800صنايع خاك چيني ايران 

19,620-372,880خوراك  دام  پارس 
4,663147فنرسازي خاور

2,95245كارخانجات توليدي شهيد قندي
8,780-166,960پارس  خزر

8,170380كاشي  وسراميك  حافظ 
22,4701,070سيمان خوزستان

90-9,550الكتريك  خودرو شرق 
660-20,480كيميدارو

1,850-16,650لبنيات  كالبر
49,9402,360توسعه معدني و صنعتي صبانور
910-17,420سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

5,990-113,890كاشي  پارس 
3,00069بانك  كارآفرين 

1,000-19,130ايركا پارت صنعت
40,780390صنعت غذايي كورش

63,0402,970پتروشيمي خراسان
1-2,579كارتن  ايران 

12,650600كاشي  سعدي 
15,420730كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

14,870700كالسيمين 
13,160620صنايع كاغذسازي كاوه 

19,180910فوالد كاوه جنوب كيش
14,240670توليدي فوالد سپيد فراب كوير

12,260180كوير تاير
1,810-34,410الميران 

7,340-139,550المپ  پارس  شهاب 
630-11,970لعابيران 

ب�ا وج�ودي ك�ه دولتم�ردان پيوس�ته از 
رف�ع تحري�م و گش�ايش اقتص�ادي س�خن 
مي گوين�د، هن�وز نق�ل و انتق�ال كاال در 
گمركات با كن�دي انجام مي گي�رد، به طوري 
كه انتق�اد تج�ار را به همراه داش�ته اس�ت. 
كندي نقل و انتق��االت كاال در مجموعه گمرك 
گويا با مقوله تنظيم بازار ارتباط دارد، زماني كه 
بازار از طريق ارز صادرات تأمين مي شود، دولت 
س��رعت واردات را كند مي كند ت��ا بتواند به نياز 

ارزي واردات با ارز صادراتي پاسخ دهد. 
از س��ال ۹7 كه تحريم هاي اقتصادي بازگشت، 
دسترس��ي دولت به ارز ص��ادرات نفت محدود 
و ارز صادرات ني��از ارزي كش��ور را تأمين كرد، 
حال كندي تأمين و تخصيص ارز براي ترخيص 
سريع تر كاال مورد نقد تجار است، زيرا وعده هاي 
رفع تحريم انتظار آنها را براي ترخيص سريع كاال 

باال برده است. 
طي سال هاي اخير تجارت ايران از محدوده ۸۰ 
تا۱۰۰ ميليارد دالر در سال به 6۰ ميليارد دالر 
نزول داشته اس��ت و نياز ارزي واردات از طريق 
سامانه نيما)س��امانه تزريق ارز صادرات( انجام 

گرفته است. 
 به نقل از روابط عموم��ي اتحاديه واردكنندگان 
نهاده ه��اي دام و طي��ور ايران، محم��د مهدي 
نهاوندي اظهار ك��رد: با اتخ��اذ تمهيداتي نظير 
ترخيص درصدي و تأمين ارز به صورت اعتباري 
از سوي وزارت جهاد كش��اورزي و بانك مركزي 
بخشي از مش��كالت مربوط به روند تأمين ارز تا 
حدودي برطرف شده است، ولي كماكان در اين 

زمينه با محدوديت ها و نواقص مواجه هستيم. 

وي افزود: تداوم فرآيند تأمين كاالهاي اساسي 
مورد نياز كش��ور ب��ا توجه به بروز خشكس��الي 
كم سابقه و افت ظرفيت توليد داخلي علوفه مورد 
نياز كشور از يك سو  و افزايش ۳۰ درصدي قيمت 
جهاني كاالهاي اساسي از س��وي ديگر نيازمند 

توجه و برنامه ريزي ويژه اي است. 
عض��و هيئ��ت مدي��ره اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده ه��اي دام و طيور ايران ادامه داد: بخش��ي 
از تبع��ات ناهماهنگي ه��ا و به وي��ژه كندي در 
فرآيند تأمين كاالهاي اساسي به واردكنندگان 
نهاده هاي دامي تحميل و موجب مي شود اقالمي 
كه به بنادر و گمركات رسيده اند، به رغم تمامي 

تالش مس��ئوالن گمرك و واردكنندگان امكان 
ترخيص پيدا نكنند. 

وي خاطرنشان كرد: بخشي از كاالهاي اساسي 
نيز كه از پروس��ه تأمي��ن و تخصي��ص ارز عبور 
كرده اند گاهي اوقات در دايره مش��كالت توزيع 
نهاده هاي دامي از طريق سامانه بازارگاه به دليل 
برخي اشكاالت زيرس��اختي محصور مي شوند 
و همين ام��ر منجر ب��ه تأخير در رون��د خروج 
نهاده هاي دامي از انبارهاي بن��ادر و گمركات و 
تأمين نهاده هاي دامي مورد ني��از دامداري ها و 

مرغداري ها مي شود. 
نهاوندي با بيان اينكه هر روز تأخير در ترخيص 

كاال هاي اساس��ي از بن��در به جز زيان بيش��تر 
نتيجه اي ب��راي صاحب كاال ن��دارد، اظهار كرد: 
صاحبان كاال متضرر از معضل كندي در ترخيص 

كاال از گمركات هستند. 
عض��و هيئ��ت مدي��ره اتحادي��ه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران با بيان اينكه متأسفانه 
يكي از مش��كالت كش��ور عدم تحليل صحيح و 
كارشناسي يا نگرش هاي بخشي از علل مشكالت 
تجاري كش��ور از س��وی دس��تگاه هاي اجرايي 
كش��ور هست، خاطرنش��ان كرد: متأس��فانه در 
فرهنگ سياس��ي كش��ور نگاه خوبي به فعاالن 
اقتصادي كه در صف اول جنگ با تحريم ها قرار 
داشته و با مشكالت زيادي نهاده هاي توليد مواد 
اوليه و كاالي اساس��ي مورد نياز كشور را تأمين 
مي نمايند، وجود ندارد كه اين نگاه نياز به اصالح 
دارد. به عنوان مثال در مقاطعي كه با انباش��ت 
كاالهاي اساس��ي در بنادر مواجه هستيم بعضاً 
انگش��ت اتهام متوجه صاحبان و وارد كنندگان 
كاال نشانه مي رود كه ناش��ي از همان نگاه منفي 

هست تا واقعيت ها. 
اين مسئول صنفي تصريح كرد: البته خوشبختانه 
اخيراً ش��اهد بوديم كه معاون فني گمرك براي 
اولين بار و به صورت كارشناس��ي عوامل اصلي 
عدم خروج كاال را تبيين ك��رد كه الزم مي دانم 
به عنوان تشكل تخصصي در امر تأمين كاالهاي 
اساسي از رويكرد كارشناسي و فرابخشي گمرك 
ايران در اين قبيل مباحث تقدير و تشكر نمايم. 
البته اميدواريم اين گونه نگاه هاي كارشناسي و 
غيربخشي در همه دستگاه هاي دولتي نهادينه 

شود. 

رضا دهشيری |  جوان

مليحه مرادي
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محم�ود واعظ�ي مي گويد: 
روز سه ش�نبه رئيس جمهور 
دس�تور داد كه هيچ كااليي 
بدون هماهنگي گران نشود، 
چراك�ه م�ردم انتخابات�ي 
انج�ام دادن�د و ب�ه ش�عار 
رئيس جمهور منتخب ش�ان 
اميد دارند. از اين رو ما تالش 
مي كنيم اميد مردم افزايش 
ياب�د و اج�ازه نمي دهيم در 
۴۰ روز آت�ي افزايش قيمت 
غيرمنطق�ي اتف�اق بيفت�د

بهناز قاسمی
  گزارش یک


