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تریبون

خبر
در جلسه بررسی نوسانات اخیر بازار مطرح شد

نمایندهفائو:
فشارها بر منابع طبیعی ایران
قابل مشاهده است

هشدارهای رئیسجمهور به سودجویان از بازار کاالهای اساسی
رئیس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات
اخیر در قیمت برخی کاالهای مورد نیاز مردم تاکید کرد :مردم
مطمئن باشند که تولید یا تامین کاالهای مورد نیاز جامعه و
حل هرگونه مشکل بخشهای تولیدی در این عرصه اولویت
دولت اســت .به گزارش ایسنا ،حســن روحانی در این جلسه
که با حضور مسوولین دستگاههای ذیربط تشکیل شد ،افزود:
در حالــی که دولت تمام خدمــات و ارز کاالهای مورد نیاز را
تأمین میکند ،نباید هزینه سودجویی عدهای را مصرفکننده
بپردازند .رئیس جمهور با اشاره به اینکه «مبنای افزایش قیمت

کاالها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشــد» ،تصریح کرد:
پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز  4200تومانی بگیرند و
با سودجویی در بازار با قیمت باال و اجحاف به مردم بفروشند.
روحانی «کنترل تولید ،توزیع و قیمت کاالهایی که روزمره
مورد نیاز مردم اســت» را محور اصلی فعالیت دســتگاههای
مرتبط دولتــی و عمومی اعالم و گفت :عرضه کاال توســط
تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت
گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شــود.
رئیس جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را

رفاه و آرامش جامعه دانســت و افزود :رشد پایدار بخش تولید
در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.
روحانی با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای
ایجاد بی ثباتی ذهنــی و مصنوعی در اقتصاد ملی ،ادامه داد:
مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند ،بویژه در
مورد کاالهای اساســی و کاالهایی که در داخل کشور تولید
میشود .ضمن اینکه ،در شرایط فعلی منطقی نیست کاالیی
ت جدیدی در
که تماماً در داخل کشــور تولید میشود با قیم 
اختیار مصرفکننده قرار گیرد .رئیس جمهور در بخش دیگری

از سخنان خود ،افزود :دولت اجازه سوء استفاده در بازار کاالهای
مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد آورده
هستند ،آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.
روحانی بر هماهنگی الزم اقتصادی – فرهنگی و رســانهای
برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب
و همچنین لزوم بهرهگیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن
اتحادیهها و اصناف برای ســاماندهی بازار تاکید کرد .در این
جلسه مسوولین دستگاههای ذیربط گزارش آخرین وضعیت
بازار و برنامه های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.

آدمهای زیادی با علی کریمی همراه شدند؛حضور آنها در تحریم کاالهای گران با طنز تلخی همراه بود

همدلی| فاطمه آقاییفرد :دو روز از تشکیل
کمپین «نه به خرید» گذشته و حاال بازتاب این
داســتان به رســان ه ملی و روزنامهها نیز رسیده
اســت .با اینکه اولیــن باری نیســت که مردم
ایران در اعتراض بــه کاالهای گرانقیمت اقدام
به تشــکیل کمپینهایی از این دست میکنند،
اما گویی امسال رنگ و بوی اتحاد ایرانیها برای
نخریدن با سالهای گذشــته فرق کرده و حاال
لحظه به لحظه بر جسارت افراد و شخصیتهای
مطرح کشــور برای پیوســتن بــه کمیپن علی
کریمی ،همــان بازیکن جنجالــی این روزهای
فوتبال ،اضافه میشود.
بهنظر میرسد داســتان این کمپین شبیه به
هیچ کدام از اتفاقات گذشــته نیســت؛ نه شبیه
کمپین نخریدن خودروهای صفر کیلومتر است
و نه شــباهتی به اعتراض ســالهای گذشته به
تخممرغ هفــت هزار تومانی یا حذف پســته از
سفره هفت سین دارد.
انگار مردم اینبار با کاالهای گران قیمت برای
همیشــه قهر کردهاند؛ میگوینــد بیایید اینبار
مانند آلمانیها که  12ماه شیر را از سبد غذایی
خود حذف کــرده بودند ،ما هم زیر بار این همه
گرانی نرویم .در میان موج بزرگی از اظهارنظرات
مردمی نکته قابلتوجهی به چشــم میخورد که
نباید از کنار آن به این ســادگیها گذشت و آن
اینکــه افرادی که در این کمییــن حضور دارند
جدا از اینکه چهره شاخص و محبوب تلویزیونی
باشند یا یک فرد عادی ،معتقد هستند که قدرت
خریدشان آنقدر تضعیف شده که چه بخواهند و
چه نخواهند باید به این گروههای اعتراضی ملحق
شــوند .البته این را میتوان از حال و روز آشفته
اقتصادی هم به خوبی فهمید.
پای صحبت هر کــدام از حقوقبگیران دولتی
که مینشینی ،از اینکه قدرت خریدشان نسبت
به ســالهای گذشــته به نصف رســیده است،
حکایــت میکننــد .نگاهی به قیمــت ارزهای
چهارراهاســتانبول و مقایســه نرخ آنها با سال
گذشــته گویای همین واقعیت اســت؛ از یورو
که پارســال در کانال چهار هــزار تومانی بود و
حاال در باالتر از هشــت هزار تومان قدم میزند
گرفته تا دالری که سال گذشته جرات باال رفتن
از ســه هزار و  600تومان را نداشــت و حاال به
یکباره همه مرزها را درنوردیده تا در بازار آشفته
اینروزهــا با قیمت  6هزار و  400تومان یا کمی
باالتر بهفروش برسد.
از خودروســازانی کــه حاال همــه را بهتزده
کردهاند تا با احتــکار محصوالت خود و به بهانه
گرانی دالر قیمت محصوالت خود را هم افزایش
دهند؛ آنهم در شــرایطی که به گفته بسیاری
از کارشناســان  80درصد از قطعات خودروها در
داخل کشور تولید میشوند ،تا بازار سکه و طال
که دیگر قوز باال قوزی شــده و هر روز با رکورد
تازهای روی تارنمای رســانهها مــیرود؛ همین
دیروز هم ســکه با رسیدن به دو میلیون و 478
هزار تومان دوباره سر و صدا کرد و گویی بهانهای
به دست مردم داد تا اتحادشان را برای پیوستن
به کمپین نه به خرید بیشــتر کننــد .آیا اینها

5

قدرت خرید نداریم ،پس هستیم

کافی نیســت تا مردم نه به علت اینکه بخواهند
با تقلید از آلمانیها در مقابل گرانیها بایســتند
و نخرند ،بلکه به دلیل اینکه قدرت خریدشــان
نسبت به ســالهای گذشته آنقدر افت کرده که
اگر هم بخواهنــد نتوانند بخرند ،در این کمپین
حضور داشته باشند؟
داســتان اینبار نه به گرانی نیست ،بلکه اجبار
به نخریدن اســت .قصه این کمپین اصال شبیه
به گذشته نیست ،چون حاال سلطه دالر بر مردم
آنقدر زیاد شده که دیگر هیچ کسی حتی اگر هم
حاال این زنجیره ملی برای نخریدن
در حالی تشکیل شده است که به باور
نها تاثیر
بسیاری از کارشناسان ،این کمپی 
کوتاه مدتی بر بازار خواهند گذاشت؛ به
باور تحلیلگران این نه مردم به خرید با هر
دلیلی که باشد چه از سر ناچاری و کاهش
قدرت خرید و چه از سر مقابله با گرانیها با
وجود داشتن قدرت خرید ،راهکاری کوتاه
مدت و موقتی است

بخواهد نمیتواند متقاضی کاالهای گرانقیمت
بازار باشد.
حاال بهنظر میرسد عده زیادی از مردم در این
کمیپین حضور دارند ،اما نه اینکه به خواســته
خود در مقابل گرانیها ایستاده باشند ،بلکه انگار
از سرناچاری و از نداری است که حاال هم صدای
علــی کریمی با قیمتهای بــاالی کاالها مقابله
میکنند ،این در حالی اســت که تماشاگران این
صحنه از راه دور فکر میکنند مردم متحد شدهاند
تا مانند آلمانیها در مقابل گرانیها بایستند.
دیروز وقتی حامد همایون ،یکی از خوانندههای
محبوب در میان مردم هم به این کمپین پیوست

اشتغال

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان با اشاره به تبعات خسارت بی سابقه
به محصول پسته امسال ،گزارشی پیرامون وضعیت پسته شهرستان و خساراتی را
که امسال به تولید و اشتغال شهرستان وارد شده است ارائه کرد .به گزارش ایسنا،
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان در نشستی که با حضور قائممقام و سخنگوی ستاد
بحران کشور پیرامون بحران در باغات پسته شهرستان رفسنجان برگزار شد ،اظهار
کرد :سال گذشته  2000میلیارد تومان پول از درآمد پسته به اقتصاد شهرستان
تزریق شد که این پول نهایتاً به خود کشاورز بازمی گردد چرا که کشاورز طی سال
پول کود ،کارگر و هزینه تعمیرات و ...را میپردازد و آخرین پول به خود کشــاورز
میرسد.
او افزود :ســال گذشته ۶۵ ،هزار تن محصول پسته در رفسنجان داشتیم که با
متوسط قیمت هر کیلو  ۳۰هزار تومان به فروش رفت و نزدیک به  2000میلیارد
تومان به اقتصاد شهرستان تزریق شد.
نوسانات دمایی عامل اصلی کاهش تولید پسته است
او با اشــاره به اینکه پیش بینی تولید محصول امســال حدود  ۲۵هزار تن بود،
تصریح کرد ۲۰ :هزار تن آن بر اثر عوامل دمای گرم و نوسانات دمایی در زمستان

و از مردم خواست تا همه به گرانیها نه بگویند،
یکــی از کاربران زیر همین مطلب نوشــته بود:
«مگر مردم تابحال میتوانســتند ماشین و طال
بخرند که حاال با گران شــدن بخواهند به سمت
این کاالها بروند؟ کم نیستند افرادی که توانایی
خرید نان شــب خود را هم ندارند چه برسد به
حــاال که جنسها اینطور گران شــدهاند ».یکی
هم نوشته بود« :این کمپین نخریدن فقط برای
شما سلبریتیها است ،وگرنه ما که قدرت خرید
نداریم و ناخوداگاه در این کمپین هستیم».
نگاهی به نظرات و نوشــتههای برخی از آنها
در پیجهای اینســتاگرامی حــاوی همین نکته
اســت؛ مجبوریم همراه باشــیم ،چه بخواهیم و
چه نخواهیم قــدرت خریدمان به ما اجازه رفتن
به بــازار را نمیدهد ،پس ما هــم به این حلقه
میپیوندیم .حاال این زنجیره ملی برای نخریدن
در حالی تشــکیل شده است که به باور بسیاری
نها تاثیر کوتاه مدتی بر
از کارشناسان ،این کمپی 
بازار خواهند گذاشــت؛ به باور تحلیلگران این نه
مردم به خرید با هر دلیلی که باشــد چه از سر
ناچاری و کاهش قدرت خرید و چه از سر مقابله
با گرانیها با وجود داشتن قدرت خرید ،راهکاری
کوتــاه مدت و موقتی اســت و این اقتصادی که
حاال از ریشــه بیمار اســت باید بــا راهکارهای
اساسیتری به داد گرانی برسد.
کمپین نخریدن و تاثیر آن بر بازار طال
این اولین باری است که کمپینی برای نخریدن
طال در ایران تشــکیل شده است و معلوم نیست
تا چه اندازه بتواند بازار طال و سکه را ساماندهی
کند .در این روزهایی که نرخ ســکه و طال بدون
توجه به قیمت جهانی طال بــاال میرود ،بهنظر
میرسد تشکیل این کمپین برای نخریدن جزئی
از ضروریات زندگی مردم است .نگاهی به قیمت
طال و ســکه در بازار نشــان میدهد که در بازار

سبزهمیدان و جمهوری خبرهای قابلتوجهی از
افزایش لحظهای طال و ســکه به گوش میرسد
که حاال با نه مردم به این گرانیها گره خورده و
گویی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
آنطــور کــه رئیــس اتحادیه فروشــندگان و
سازندگان طال و جواهر روز گذشته به ایسنا گفته
بود «:اینکه از ســوی برخی از سلبریتیها گفته
میشود که کمپین نه به گرانی راه بیندازید و در
پی آن به طال هم اشاره میشود که نخرید تا ارزان
شود ،نشــان میدهد اطالعات فنی در مورد طال
داستان اینبار نه به گرانی نیست ،بلکه
اجبار به نخریدن است .قصه این کمپین
اصال شبیه به گذشته نیست ،چون حاال
سلطه دالر بر مردم آنقدر زیاد شده که دیگر
هیچ کسی حتی اگر هم بخواهد نمیتواند
متقاضی کاالهای گرانقیمت بازار باشد .حاال
بهنظر میرسد عده زیادی از مردم در این
کمیپین حضور دارند ،اما نه اینکه به خواسته
خود در مقابل گرانیها ایستاده باشند

در جامعه کم است ،چرا که طال عوامل مختلفی
دارد و مهمترین عامل نوسان آن نرخهای جهانی
اســت و از آن نشــأت میگیرد؛ بنابراین این که
گفته میشــود نخرید تا ارزان شود ممکن است
با کاهش تقاضا در مقطع کوتاهی شاهد کاهش
قیمت جزئی باشیم اما نمیتواند اثر چندانی روی
قیمت طال بگذارد».
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و
جواهر اعالم کرد که سیاستهای دولت در بازار
طــا و ارز نتیجه نداده و نوســانات موجود گواه
آن اســت و اگر به جای امنیتــی کردن بازار ارز
پاسخگوی تقاضای مردم بودند و سیستم عرضه و

تقاضا را بر اساس نیاز ،تنظیم میشد ،شاهد این
وضعیــت نبودیم اما ایجاد کمپین برای نخریدن
طال هــم نمیتواند بازار را کنتــرل کند ،چراکه
ناشی از عوامل دیگری است.
اما ابراهیم محمدولی  ،افزود« :سیاستی که در
ایــن بخش به کار رفته آن طــور که باید نتیجه
نداده اســت و هنوز نتیجه مطلوب و آرامش به
بازار طال و ارز برنگشــته است که نشان میدهد
دولت سیاســت مناسبی در حوزه عرضه و تقاضا
برای این بازار در پیش نگرفته و سیستم عرضه و
تقاضا تراز نیســت .البته برخی طال و پولشان را
به مسیرهای دیگری میبرند».
به گفته محمدولی :دیروز قیمت ســکه تمام
طرح جدید دو میلیون و  ۵۴۰هزار تومان ،سکه
تمام طــرح قدیم دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان،
نیم ســکه یک میلیون و  ۲۲۰هزار تومان و ربع
سکه  ۶۹۵هزار تومان بود .همچنین سکه گرمی
 ۴۱۰هزار تومان ،یک مثقال طالی  ۱۷عیار ۹۲۰
هزار تومان ،یک مثقال طالی  ۱۸عیار  ۹۷۹هزار
و  ۲۵۰تومان و یک گــرم طالی  ۱۸عیار ۲۱۲
هزار و  ۵۰۰تومان قیمت داشت.
محمدولی یادآور شــد :در بازار ارز نیز قیمت
دالر به  ۷۰۸۰تومان رســیده است .یورو ۸۰۶۰
تومان معامله میشــود و درهم نیز  ۱۸۸۴تومان
قیمت دارد.
او گفت« :از زمانی که بازار ارز امنیتی شــد و
کســانی که در این بــازار کار میکردند ،طبیعتا
نمیتوانند فعالیتهای قبلی خودشــان را داشته
باشند و پولهایشان را به خرید سکه یا طالی آب
شده اختصاص دادهاند تا از این طریق پولشان را
انتقال بدهند .بنابراین این مسئله سبب شده بازار
سکه هم ناآرام شود اما به نظر میرسد اگر بانک
مرکزی این مسئله اقتصادی و نوسان بازار سکه
را به گونهای دیگر مدیریت میکرد ،وضعیت بازار
سکه بهتر میشد».
محمدولــی افزود« :اگر بانــک مرکزی عرضه
و تقاضــا در بازار ســکه و ارز را تنظیم میکرد
و هر چه مردم میخواســتند را در اختیارشــان
میگذاشــت ،شــرایط بهتر از االن بود ،چرا که
تجربه نشــان داده فضای بــازار اقتصاد هر قدر
راحتتر و آزادتر باشد ،کمک بیشتری به آرامش
بیشتر در بازار میکند».
هر چه هســت ،حاال کمپیــن مهمی در ایران
به راه افتاده اســت .نه مردم به گرانی بازتابهای
فراوانی را داشــته و حاال بازار اظهارنظرها درباره
درستی یا نادرســتی این گروههای اعتراضی به
شدت داغ شــده اســت .باید دید مردم تا کجا
یتوانند به گرانیها نــه بگویند؛ البته فراموش
م
نکنیــم که عده زیــادی از مردم حــاال به علت
قدرت خریدشــان اســت که پای تعهدهشــان
ماندهاند .باید دید سرنوشــت این گروه اعتراضی
اینبار به کجا ختم میشــود؛ امید است که این
اعتراضها نتیجهبخش باشــند و بــه عنوان راه
حل موقتی مطرح نباشــند .البته دولت هم باید
در ایــن زمینه با مردم همراهــی کند و با دادن
تســهیالت به ظاهــر ارزان دوبــاره از کاالهای
گرانقیمت حمایت نکند.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان:

 130هزار فرصت شغلی از دست رفت

از بین رفت ،چرا که پسته باید نیاز سرماییاش در زمستان برطرف شود در حالی
که  700ساعت سرما در شهرستان داشتیم اما هزار ساعت دمای باالی  16درجه را
تجربه و زمستان گرمی را سپری کردیم .یکی از دالیلی که در چهل سال گذشته تا
این حد تولید پایین رفته است نوسانات دمایی است.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان خاطرنشان کرد :امسال با جمع بندی که انجام
دادیم حدود  5000تن محصول به همراه تولیدات شهرســتان انار داریم که سهم
شهرستان رفسنجان  4000تن و سهم شهرستان انار  1000تن است.
 ۱۳۰هزار فرصت شــغلی مستقیم تولید پسته در سال جاری از بین
رفت
رضایی در ادامه به تبعات خسارات وارده به پسته رفسنجان اشاره و بیان کرد :با
بررســی که کردیم بر اثر این خسارت ۱۳۰ ،هزار فرصت شغلی مستقیم امسال از
بین رفته به این معنی که  ۹۰هزار تن پســته تر باید برداشت میشد و  ۴۵۰هزار
نفر روز کارگر طی دو ماه شهریور و مهرماه مشغول بهکار میشدند اما امسال دیگر
این تعداد این شغل را ندارند.
او ادامه داد :ســال گذشته یک میلیون نفر روز اشتغال در بخش برداشت پسته

ایجاد شد که از استانهای مجاور هم در برداشت پسته کمک میکردند .مدیر جهاد
کشاورزی رفسنجان عنوان کرد :هر سالهزار حلقه چاه در شهرستان به مدت دو
ماه نگهبان داشتند که حدود  ۸میلیارد تومان پول نگهبانی این چاهها به نگهبانان
پرداخت میشد که این موضوع هم امسال دیگر نیست.
 ۷۰۰خردهفروش پسته در رفسنجان امسال شغلی ندارند
رضایی اظهار کرد ۷۰۰ :خردهفروش در شهرســتان در زمینه پسته داریم که با
توجه به اینکه امسال عم ً
ال محصولی وجود ندارد شغلی ندارند ،همچنین هر هکتار
 ۱۷کارگر به طور مستقیم و سرجمع در هر هکتار  ۸۰اشتغال غیرمستقیم در بخش
کشاورزی شهرستان ایجاد میشود که امسال این تعداد تحت تأثیر خسارت پسته
درآمدی نخواهند داشت.
او به تاثیر خســارت بی سابقه امسال به پسته رفسنجان در بخش حمل و نقل
نیز اشاره و عنوان کرد :سال گذشته  3000کانتینر ،محصول پسته را از رفسنجان
بــه بندرعباس انتقال دادند که عدد بزرگی اســت ،همچنیــن این وضعیت برای
کامیونهایی که کود وارد شهرســتان میکنند هم اثرگذار می شود و تبعات این
کمبود محصول استانهای دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده است.

نماینده ســازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
درایران گفت :در مناطق خشــک و نیمه خشــک جهان
همچون ایران فشارها بر منابع طبیعی بیشتر قابل مشاهده
است و در آینده نیز افزایش قابل مالحظه ای خواهد داشت.
به گزارش ایرنا رائو ماتا روز دوشنبه در همایش روز جهانی
مقابله با بیابان زایی و خشکســالی در اهواز افزود :در فاصله
 50سال گذشته سازمان ملل متحد رابطه نزدیکی با دولت
ایران درخصوص مدیریت منابع طبیعی داشته و با حمایت
از این کشــور در قالب پروژه ها و طرح های گوناگون تالش
کرده تا زمینه های مدیریت پایدار این منابع طبیعی بیش از
پیش فراهم شود.
او گفــت :پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته در
مناطق خشک و نیمه خشک استان های کرمان و خراسان
جنوبــی یکی از مهم ترین پروژه هــا در این حوزه بوده که
با حمایت سازمان تسهیالت جهانی محیط زیست اجرا می
شود .ماتا ادامه داد :شعار امسال فائو ‹ زمین ارزش حقیقی
دارد ،در آن سرمایه گذاری کنید› است تا اهمیت مدیریت
پایــدار زمین به عنوان روشــی برای بازســازی اقتصادها،
اشــتغالزایی و احیای جوامع را برجسته سازد .او ادامه داد:
حفاظت و مراقبت از زمین نقش محوری را در تالش هایمان
برای رسیدن به توســعه پایدار ایفا می کند .مدیریت موثر
زمین جزو اساسی چرخه غذا آب  ،انرژی و محیط زیست به
شمار می آید و از این در شرایطی که ملل مختلف با چالش
های گوناگونی در راستای حفاظت از منابع طبیعی دست و
پنجه نرم می کنند این نوع مدیریت در قالبی یکپارچه می
تواند توسعه پایدار را به ارمغان آورد.
خطر کاهش 12درصــدی تولیدات محصوالت
غذایی
ماتا  ،با بیان اینکه هم اکنون روز به روز میزان فشــار بر
منابع طبیعی با سرعتی باال درحال افزایش است گفت :اگر
تخریب زمین در سطح جهانی در  25سال آینده با همین
سرعت ادامه یابد به میزان  12درصد از تولیدات محصوالت
غذایی کاسته می شود .نماینده فائو در ایران گفت 2 :پروژه
منطقه ای فائو در حوزه کمبود آب و کارایی آب ،بر مبارزه با
خشکسالی مداومی که گریبانگیر منطقه شده متمرکز است.
نخستین پروژه با عنوان ‹اجرای برنامه  2030برای کارایی،
بهره وری و پایداری آب در کشورهای خاور نزدیک و شمال
آفریقا ‹ با حمایت سازمان توسعه بینالمللی سوئد و با هدف
تدوین چارچوب مناسب برای اجرای تمهیدات برنامه 2030
در مبارزه با تاثیرات کمبود آب در ایران ،اردن ،لبنان ،مصر
کرانه باختری و نوار غزه ،تونس ،الجزایر و مراکش وارد مرحله
اجرایی شــده اســت .او ادامه داد :فائو در تالش است تا از
طریق دومین پروژه منطقه ای با عنوان ‹ حمایت از چارچوب
همکاری منطقه ای در برنامه ابتکار کمبود آب› ظرفیت های
منطقه ای و تبادل اطالعات بین کشورهای منطقه را افزایش
داده و چارچوبی برای افزایش بهره وری آب ارائه کند.

در  ۲ماه نخست امسال
 ۳۰۰۰خودرو وارد ایران شد

بیش از  ۳۰۰۰خودرو در دو ماهه نخست سال جاری به
ایران وارد شده است .به گزارش ایسنا ،بر اساس تازهترین آمار
گمرک ایران از تجارت خارجی دو ماهه ،در این مدت ۳۰۱۱
خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن به بیش از  ۷۸میلیون
و  ۹۹۴هزار دالر میرســد .خودروهای واردشده به ایران در
این مدت از  ۱۵کشــور به ایران صادر شده که بیش از ۳۰
میلیون دالر آن از جمهوری کره به ایران وارد شــده که در
این بین بیشــترین سهم صادرات خودرو به ایران را به خود
اختصاص داده است .تعداد خودروهای واردشده به ایران از
جمهوری کره در این مدت برابر  ۱۳۲۹دستگاه خودرو است.
پس از جمهوری کره ،امارات متحده عربی با صادرات بیش
از  ۲۸میلیــون دالر خودرو به ایران بزرگترین صادرکننده
خودرو به ایران اســت که تعداد خودروهای واردشده از این
کشور در این مدت  ۱۰۱۵است.

حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی
برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی

رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشــی ،بهداشتی و
عطریات ،گفت :براســاس بخشــنامهای که وزارت صنعت،
معدن و تجارت ابالغ کرده لیست کاالهایی که نرخ دالر برای
وارداتشا ن تغییر میکند کند اعالم شده که لوازم آرایشی و
بهداشتی نیز جزو آن است.
در پی نوسانات ارزی ،دولت اقدام به راهاندازی سامانه نیما یا
همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کاالهای
اساسی دالر  ۳۸۰۰تومانی و برای بقیه کاالهای وارداتی دالر
 ۴۲۰۰تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست
اقالمی برای کاالهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل
از صادرات و برای واردات نیز لیست اقالم کاالهای ضروری
تدوین و ابالغ شــود اما زمزمههایی مبنی بر راهاندازی نرخ
سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده
توافق میشــود ،مطرح شده که لوازم آرایشی و بهدایکی از
این کاالهاست که لیست تخصیص دالر  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات آن صحبت شده است .در این زمینه فریبرز گشایشی
در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :بعید میدانم که تاکنون
کسی از واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی دالر ۴۲۰۰
تومانی گرفته باشــد و از واردکنندگان نیز چنین چیزی را
نشــنیدهام .او با بیان اینکه برای واردات لوازم آرایشــی و
بهداشتی بعید است که ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص دهند،
گفت :با توجه به اینکه  ۱۵کارخانه برای تولید این کاال در
فرودگاه پیام و چهار کارخانه در قشم در حال راهاندازی است،
در اکثر کاالهای این گروه بینیاز خواهیم شد.
رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشــی ،بهداشتی و
عطریات با بیان اینکه نباید از کره جنوبی و ترکیه بسیاری
از اقالم لوازم آرایشــی و بهداشــتی را وارد کنیم ،ادامه داد:
در حال حاضر کاالهایی چون مواد غذایی و دارو در اولویت
باالتری برای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی هســتند و انتظار
نداریم که به لوازم آرایشــی و بهداشتی دالر  ۴۲۰۰تومانی
اختصاص پیدا کند.

