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«ایران» از طرح دولت برای کنترل بازار خودرو و حذف داللی گزارش می دهد

اقتصادایرانوروسیهبهمگرهخوردهاست

گزارش خبری

حذف تدریجی قرعهکشی خودرو پس از  4سال
گروه اقتصادی 15 -طــرح فروش خودرو
از فرآینــد قرعهکشــی خارج شــد و دولت
ســیزدهم توانســت ،طرح دولت گذشته
را بــه بایگانــی بســپارد؛ در طرحــی کــه
دولــت روحانــی آغاز کرد فــروش خودرو
بــه صــورت قرعهکشــی بــود و کســانی
میتوانســتند در قالب این طرح شــانس
و اقبــال خود را محک بزنند که خودرو به
نام نداشته باشــند ،طی سه سال خرید و
فروش خــودرو انجام نــداده و گواهینامه
رانندگی هم داشته باشند.
از آنجــا کــه دولت گذشــته در تنظیم
بــازار خودرو ناکام بود و از ســال  1397تا
 ،1400نتوانست تولید را با تقاضای بازار،
هماهنگ کنــد ،تصمیــم گرفت عرضه
خودرو را قطره چکانی کند و مدعی شــد
کــه میخواهد بــا انجام قرعهکشــی و در
نظر گرفتن برخی شرایط ،دست دالالن
و واسطهها را از بازار خودرو کوتاه کند.
امــا این طرح در هیــچ دورهای موفق
نبود ،چرا که دالالن مســیر ســوء استفاده
را بخوبــی پیــدا کــرده بودنــد؛ ایــن افراد
ســراغ کســانی میرفتنــد که تــوان مالی
خرید خودرو را نداشــتند و به ازای وعده
پولی که میدادند ،اسم این افراد را وارد
لیست قرعهکشــی خودرو میکردند .اگر
اســم فــرد از گردونــه قرعهکشــی خارج
میشــد ،دالل به فرد خوش شــانس (بر
اســاس توافــق)  5تــا  7میلیــون تومــان
پرداخت میکرد (ســود دالل حدود بین
 60تــا  130میلیــون تومــان) و به صورت
قولنامــهای خودرو به فرد ســوم فروخته
میشد .از همین رو خیلی از خودروها که
در قالب قرعهکشی به دست متقاضیان
رسید ،متقاضیان واقعی نبودند.
از طرفی طرح یاد شده نتوانست بازار
خودرو را آرام کند و طی ســالهای اخیر،
قیمت خودرو افزایشی بود .وقتی عرضه
و تقاضا هماهنگ نباشد و قرعهکشی به
صورت محدود انجام شود ،تقاضا برای
خرید خودرو وارد بازار میشــود و همین
امــر بــه ســودجویان و واســطهها کمــک
میکرد که به جوالن خود ادامه دهند.
زمانــی که دولت ســیزدهم اســتقرار
یافت ،طرح قرعهکشــی خــودرو را ادامه

داد و از خودروســازان خواســت که برای
افزایــش تولیــد و جلوگیــری از تولیــد
خودروهــای ناقــص برنامهریــزی جدی
داشــته باشند .تا سال گذشته ،بین  80تا
 85درصد خودروهایی که خودروسازان
تولید میکردند ،ناقص بــود و خودروها
مستقیماً (تا زمان تأمین قطعه) به کف
پارکینگهــا میرفتنــد ،امــا اکنــون  90تا
 95درصــد خودروها تکمیــل و به واحد
فروش خودروساز میروند .تکمیل کاری
خودروهای کف پارکینگ خودروســازان
که معضل جدی بود و از دولت گذشــته
بــه ارث رســید ،در اولویــت برنامههــای
دولــت ســیزدهم قــرار گرفــت و همیــن
امر سبب شــد تا خودروسازان با امضای
قرارداد با تأمین کنندگان قطعه ،به این
چالش خاتمه دهند .شــنیدهها حکایت
از آن دارد کــه تــا شــهریورماه پرونــده
خودروهای ناقص بسته میشود.
 ثبت نام 4میلیون نفری
امیــد قالیبــاف ،ســخنگوی وزارت
صمــت گفــت :در نخســتین گام حــذف
قرعهکشــی خــودرو ۱۵ ،طــرح فــروش
بــدون قرعهکشــی عرضه میشــود ،این
 15طرح فروش در نخستین دوره عرضه
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دارای
متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعالم شــده
بودنــد و در نتیجــه بــرای فــروش آنهــا
قرعهکشی برگزار نخواهد شد .متقاضیان
بــرای خرید ایــن خودروهــا میتوانند به
سایتهای فروش خودروسازان مراجعه
و بــه خریــد محصــول مــورد نظــر اقدام
کنند.
او افــزود :شــرکت ســایپا از دوم تیــر
و ایــران خــودرو و دیگــر خودروســازان از
هفتــه آینــده در ســایتهای خــود اقدام
به فــروش خودرو خواهند کــرد ،بتدریج
و بــا افزایش تولیــد خودرو که شــاهد آن
هستیم سایر طرحهای فروش خودرو نیز
از شمول قرعهکشی خارج خواهند شد.
ســخنگوی وزارت صمــت افــزود:
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نقش
مهمی در کاستن از التهابات بازار خودرو
و حــذف واســطهها داشــت ،بــه طــوری
کــه پیش از ایــن در ازای عرضــه  20هزار

 15طرح فروش خودرو که از قرعه کشی خارج شد
خودرو

طرح فروش

تارا اتومات

مشارکت در تولید

تارا دستی

مشارکت در تولید

دنا پالس توربو شارژ

مشارکت در تولید

دنا پالس توربو شارژ اتومات

مشارکت در تولید

ساینا اس

پیش فروش

ساینا اس

مشارکت در تولید

کوییک اس

پیش فروش

کوییک اس

مشارکت در تولید

کوییک آر با گیربکس معمولی و رینگ
آلومینیومی

پیش فروش

کوییک آر با گیربکس معمولی و رینگ
آلومینیومی

مشارکت در تولید

کوییک با گیربکس معمولی

پیش فروش

کوییک با گیربکس معمولی

مشارکت در تولید

ایکس  55پرو اکسلنت اسپورت

فروش فوق العاده

ایکس  55پرو اکسلنت

فروش فوری

تیگو 8پرو پریمیوم

فروش فوری

خــودروی یکی از خودروســازان حدود 11
میلیــون نفــر برای قرعهکشــی ثبــت نام
کردند ،اما در سامانه یکپارچه تخصیص
خودرو به ازای  176هزار خودرو  4میلیون
نفر ثبت نام کردند که نشان میدهد این
ســامانه توانســته اســت در تنظیــم بازار
موفق عمل کند.
کدام خودروها را میتوانید خریداری
کنید؟
خودروهایــی که مــردم در نخســتین
گام حذف قرعهکشــی خــودرو میتوانند
در قالب مشارکت در تولید از هفته پیش
رو بدون قرعهکشی خریداری کنند شامل
تارا اتومات ،تارا دندهای ،دنا پالس توربو
شارژ ،دنا پالس توربو شارژ اتومات ،ساینا
اس ،کوییــک اس ،کوییک آر با گیربکس
معمولی و رینــگ آلومینیومی و کوییک

طرحفروشنانبادستگاههایکارتخواندرکشوربانصب۸۳هزاردستگاهعملیاتیمیشود

احتمالاجرایسراسریهوشمندسازیفروشنانازپایانتیرماه

 ۱۵مرداد؛آخرینمهلتنصبشناسه
اصالتقطعاتخودرو

خبر خوان

محمدمهــدی برادران ،معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت :آخرین
فرصت الصاق شناســه اصالت بــر قطعات یدکی خــودرو  ۱۵مرداد تعیین
شــده که پس از این تاریخ ،هر محصولی که فاقد کد اصالت باشــد مشــمول
مقــررات کاالی قاچاق میشــود .او افــزود :الزام الصاق شناســه کاال در ابتدا
برای دو گروه کاالیی شامل کمک فنر و باتری آغاز و سپس نصب کد اصالت
برای  ۵۳قطعه دیگر هم الزامی شــد ،اما هنــوز برخی تأمینکنندگان برای
اجرای نصب شناســه اصالت مقاومت میکنند که فرصت چندانی ندارند.
شــاید برخی مجموعهها بهدنبال این باشــند که فروششان شفاف نباشد  ،یا
برخــی ،کاالهای بیکیفیت را بهصورت قاچــاق وارد میکنند و به نام کاالی
داخلــی میفروشــند کــه با اجرای ایــن طرح ،دیگــر امکان چنیــن اقداماتی
وجود ندارد .برادران گفت :برچســب اصالــت در حوزه قیمتگذاری باعث
شــفافیت میشــود ضمــن اینکه بنــا داریــم شــبکههای توزیــع را بهصورت
الکترونیــک ایجــاد کنیــم تا مــردم بتواننــد قیمتهــا را مقایســه و با قیمت
مناسب خرید کنند.

تولیدهرخودرو ۱.۷شغلایجادمیکند

منوچهر منطقی ،معاون صنایع حملونقل وزیر صنعت ،معدن و تجارت
بر دانشبنیان کردن صنعت خودرو تأکید کرد و گفت :تولید هر خودرو ۱.۷
شغل ایجاد میکند.
او در نخســتین گردهمایی دانشآموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران
افزود :با تولید  ۱.۵میلیون خودرو در ســال  ۱۴۰۱در کشــور  ۲.۵میلیون شغل
ایجــاد میشــود کــه  ۱۷درصــد آن مســتقیم و  ۸۳درصــد آن غیرمســتقیم
اســت .منطقی بــه راهبرد صنعتی وزارت صمت در حــوزه خودرو پرداخت
و ضمن ارائه مقدمهای بر نقشــه راهبردی صنعــت خودرو ،به اهمیت این
صنعــت ،نقــش و راهبرد کشــورهای مختلــف ماننــد هند ،چیــن ،آفریقای
شــمالی و مالزی اشــاره کــرد .او ادامــه داد :چالشهای پیــش روی صنعت
خــودرو قیمــت ،کیفیــت و دانشبنیان کــردن صنعت خــودرو ،اســتفاده از
فناوریهــای جدیــد در برقیســازی خــودرو جهــت کاهش فاصلــه فناوری
بــا دنیا و اســتفاده کامل از فرصتهــای بینالمللی جهت اکتســاب فناوری
اســت .معــاون صنایع حملونقــل وزیر صمت بــا تأکید بر قواعــد بنیادین
حاکــم بر اســتراتژیهای کشــورهای مختلف در ایــن حوزه ،گفــت :تأکید بر
قابلیــت در زنجیــره ارزش و رشــد پایــدار ،ایجــاد زیســتبوم ،هدفگــذاری
برای دسترســی به ســهم بــازار جهانــی ،همکاریهای بینالمللــی و گذار از
خودروهــای احتراقی بــه خودروهای برقی ازجمله مــوارد مهمی بود که در
نقشه راه کشورهای مختلف به چشم میخورد.

پرداختحقوقورودیماشینآالتصنعتیاقساطیشد

وزارت صنعــت اعــام کــرد با تعامالت صــورت گرفته با گمرک قرار اســت
پرداخــت حقــوق ورودی بهصــورت اقســاطی انجــام شــود تا از ایــن طریق
مشکل واردکنندگان ماشینآالتی که مشابه ساخت داخل ندارند ،رفع شود.
در ســالهای گذشــته ماشــینآالت و تجهیــزات خط تولید در کشــور از قوت
و اســتحکام الزم برخــوردار نبــود ،بنابراین سیاســتگذار و قانونگــذار باهدف
گســترش ســرمایهگذاری تولیــد ،ورود ایــن دســته از محصــوالت را تشــویق
کــرده و در مواردی که تولید داخل وجود نداشــته از معافیت حقوق ورودی
برخوردار کرده است.

اعــام کرده خودروســازان بهار امســال را
با تولید  ۱۶۷هزار و  ۷۰۱دستگاه خودروی
کامــل بــه پایــان رســاندند؛ آمــاری که در
همسنجی با پارسال رشد چشمگیر ۲۸۹
درصدی نشــان میدهد .در مدت مشابه
ســال گذشــته ایرانخــودرو و ســایپا فقط
۴۳هــزار و  ۱۳۴دســتگاه خــودروی کامل
تولید کرده بودند.
افزایــش  36درصدی تحویــل خودرو
به مردم
در ســهماهه نخســت امســال دو
خودروساز یادشده  ۴۱هزار و  ۲۱۸دستگاه
خــودروی ناقــص تولید کردند کــه به این
ترتیب جمــع تولیدات (کامــل و ناقص)
آنهــا به  ۲۰۸هــزار و  ۹۱۹دســتگاه رســید
کــه نشــاندهنده تحقــق  ۸۸درصــدی
برنامهها اســت .بــر پایه این گــزارش ،در

بهــار امســال آمــار تحویل ایرانخــودرو و
سایپا با رشد  ۳۶درصدی همراه بود و به
 ۲۴۶هزار و  ۵۸۳دستگاه رسید.همچنین
تعهــدات معوق آنها کاهــش  ۷۰درصد
داشت و به ۲۱هزار و  ۵۲۸دستگاه رسید.
جمــع آمــار خــودروی ناقــص انباشــته
در کــف پارکینــگ ایــن دو خودروســاز تــا
پایــان خردادمــاه امســال بــه  ۴۲هــزار و
 ۴۲۰دســتگاه کاهــش یافــت کــه ســهم
ایــران خودرو  ۲۳هــزار و  ۷۸۰دســتگاه و
سهم ســایپا ۱۸هزار و  ۶۴۰دستگاه است.
گفته میشــود یکــی از عواملی که ســبب
موفقیــت دولــت ســیزدهم در افزایــش
تولید خودرو شــده ،ابالغ  8فرمان رئیس
جمهور در  11اسفند سال گذشته است ،در
بندهــای آن فرمان خودروســازان مکلف
شــدند بــر اســاس قواعــد و شــرایطی که
اعالم شــده حرکت کننــد و هیچ قصوری
در تولید نداشته باشند.
 سیگنالهایمثبتبهبازار
کارشناســان و فعــاالن بــازار خــودرو،
حذف قرعهکشــی را سیگنال خوبی برای
بازار توصیف کردند و گفتند:زمانی حذف
قرعهکشی از طرحهای فروش اعالم شد
که بازار تعطیل بود لذا روز شنبه میتوان
اثــر مثبــت این اتفــاق که کاهــش قیمت
است را در بازار دید.
اکثــر فعــاالن بــازار اعتقــاد دارنــد که
حذف قرعهکشی به منزله افزایش تولید
خــودرو اســت و زمانی کــه افزایش تولید
صــورت میگیرد ،یعنی تقاضــا و عرضه
بهم نزدیک خواهد شــد لــذا دیگر مردم
برای خرید خودرو سراغ بازار نمی آیند و
از طریق طرحهای فروش نیاز خودرویی
خود را تأمین میکننــد ،از طرفی این امر
هــم باید مــورد تأکید قرار بگیــرد که طی
چنــد وقــت اخیــر بخشــی از متقاضیــان
خریــد خودرو ،بــه جهــت واردات خودرو
دســت نگه داشــتند و منتظر هســتند که
ببیننــد دولــت بــرای واردات خــودرو چه
اقدامی انجام خواهد داد و آیا خودروهای
کمتــر از  10هــزار دالر بــه ایــران میرســد
یــا خیر .قطعــاً با واردات خــودرو ،قیمت
خودروهای داخلی در بــازار کاهش قابل
توجهی خواهد یافت.
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خبرنگار
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محمــد قربانــی ،معــاون وزیــر جهــاد
کشاورزی پیشبینی کرد ،طرح فروش
نان با دستگاههای کارتخوان هوشمند
حداکثر تا پایان تیرماه در کل کشــور به
مرحله اجرا درآید.
بــه گفتــه معــاون وزیــر جهــاد
کشــاورزی ،اجــرای طرح توزیــع نان با
دســتگاههای کارتخوان در کشــور ،نیاز
بــه  ۸۳هــزار دســتگاه کارتخــوان دارد
که در صــورت تجهیز همــه نانواییها
به آن ،این طرح عملیاتی خواهد شد.
طــرح هوشمندســازی یارانــه آرد و
نان پیش از این در استانهای زنجان،
قزوین ،گیالن ،فارس ،ایالم ،گلستان،
همــدان ،چهارمحــال و بختیــاری و
سمنان اجرا شده بود و اجرای مرحله
اول ایــن طــرح از ۳۰خردادمــاه در
اســتان تهران نیــز آغاز شــد و حدود ۹
هــزار دســتگاه کارتخوان بــه نانواییها
اختصاص پیدا میکند .براســاس این
گزارش ،ســرعت نصب دســتگاههای
کارتخــوان در اســتانهای زنجــان،
گلستان ،فارس و قزوین افزایش یافته
و حــاال با اجرای این طرح در پایتخت،
خطاهای این طرح مشخص و مرتفع
میشــود .بــا اجــرای فــروش نــان بــا
دســتگاههای کارتخــوان هوشــمند،
خرید نان با کارت بانکی فرد که به کد
ملی آن شــخص متصل است ،انجام
میشــود و قیمــت نــان بــا نــرخ ســال
قبل محاســبه میشــود؛ ضمــن اینکه
هیچ تغییــری در حجــم و قیمت نان
خریداری شده صورت نمیگیرد.
جلوگیــری از گرانفروشــی ،قاچــاق
آرد و تخصیص آرد بر مبنای فعالیت
نانواییها از مهمترین نقاط قوت این
طرح عنوان شده است.
آرد یارانــهای بــه جــای قاچــاق در
داخل معامله میشود
تــا قبــل از آزادســازی قیمــت آرد،
قیمــت ایــن محصــول در همــه جای
کشــور یکســان بود و به علت یارانهای
بــودن آن بــه خــارج از کشــور قاچــاق

با گیربکس معمولی است .در این میان
متقاضیــان میتوانند خودروهای ایکس
 55پرو اکسلنت اسپورت و ایکس  55پرو
اکســلنت را در قالب فــروش فوقالعاده
خریــداری کنند .در بخــش پیش فروش
هــم خودروهــای ســاینا اس ،کوییــک
اس ،کوییــک آر بــا گیربکــس معمولی و
رینگ آلومینیومــی و کوییک با گیربکس
معمولــی در نظر گرفته شــده اســت .در
بخــش فــروش فــوری هــم تیگــو  8پــرو
پریمیوم لحاظ شده است.
 رشد  289درصدی تولید خودرو
یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــده،
قرعهکشــی خــودرو بــه ســمت حــذف
حرکــت کنــد ،رشــد  ۲۸۹درصــدی تولید
خودروی کامل در بهار سال جاری است.
بــر اســاس آمارهایــی کــه وزارت صمت

در بهــار امســال آمــار تحویــل
ایرانخودرو و ســایپا با رشــد ۳۶
درصدی همراه بود و به  ۲۴۶هزار
و ۵۸۳دستگاه رسید
بهــار امســال  ۱۶۷هــزار و ۷۰۱
دستگاه خودروی کامل تولید شد
که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته رشد 289درصدی داشته
است
جمــع آمــار خــودروی ناقــص
انباشــته در کــف پارکینــگ
خودروســازان تا پایان خردادماه
امســال به  ۴۲هزار و  ۴۲۰دستگاه
کاهشیافت
در نخســتین گام حــذف
قرعهکشــی خــودرو ۱۵ ،طــرح
فروش بدون قرعهکشــی عرضه
یشود
م 
ســامانه یکپارچــه تخصیــص
خودرو نقــش مهمی در کاســتن
از التهابات بازار خــودرو و حذف
واسطههاداشت
دولت گذشــته در تنظیم بازار
خودرو ناکام بود و از ســال 1397
تــا  ،1400نتوانســت تولیــد را بــا
تقاضــای بــازار ،هماهنــگ کند،
تصمیم گرفــت عرضه خودرو را
قطرهچکانیکند

نیم نگاه

بســیاری از تجار و بازرگانان اعتقاد دارند که اقتصاد ایران و روســیه با یکدیگر
گره خورده اســت و از همین رو باید بخش خصوصی دو کشــور از پوسته خود
خارج شوند و برای توسعه روابط برنامهریزی کنند.
طی این مدت سیاســتگذاران ایران و روســیه ســر یک میز نشســتند و در مورد
توسعه روابط مذاکرات جدی انجام دادند و همچنین هدفگذاری کردند که
ظرف یک سال و نیم آینده و با برنامهریزی که در دستور کار وجود دارد سقف
 ۴۰میلیارد دالر در سال در روابط تجاری ایران و روسیه حاصل شود .از اینرو
زمان آن رســیده که بخش خصوصی دو کشــور ســر یک میز بنشینند و درباره
چگونگی همکاریها ،مذاکرات خود را آغاز کنند.
 2تیرماه سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه که به ایران آمده،
گفت :وظیفه ما اســت که روابط فیمابین را گســترش دهیم ،در شــرایطی که
تحریمهــای امریکا و کشــورهای اقماری مانع توســعه پویای روابط دو کشــور
شــده اســت .با وجود همه این تبعیضها تجارت ایران و روسیه سال گذشته
 ۸۰درصد افزایش یافت و به حدود  ۴میلیارد دالر رسید و امسال نیز این روند
مثبت است و هر کاری صورت میدهیم که از این روند حمایت شود.
در این مســیر(افزایش مبادالت تجاری ایران و روسیه) سیاستگذاران داخلی
و بخصوص ســازمان توســعه تجارت با تمــام بازرگانان و فعــاالن اقتصادی
همــکاری دارنــد و در ســفرهایی کــه علیرضــا پیمــان پــاک ،رئیس ســازمان
توسعه تجارت به روسیه داشته ،سعی شده که زیرساختها و مذاکرات برای
همکاری بخش خصوصی دو کشور در حوزههای صنایع غذایی ،دارو ،صنایع
ساختمانی ،کیف و کفش و پوشاک فراهم شود.
حســین پیرمــؤذن ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اســتان
اردبیــل نیــز از توافقهــای اولیه اتاق بازرگانــی اردبیل و اتاق بازرگانی مســکو
برای ایجاد مرکز تجاری ایران در مسکو خبر داد و گفت :در دیدار اعضای اتاق
بازرگانی اردبیل با اعضای اتاق بازرگانی روســیه در شــهر مســکو راهکارهای
توســعه همکاری دو کشور بررسی شــد .همچنین در این دیدارها برای ایجاد
مرکــز تجاری و نمایشــگاه دائمــی محصوالت ایرانی در کشــور روســیه اعالم
آمادگی شد.
بــه گفته او ،اعــزام و پذیــرش هیأتهای تجاری بهصورت مســتمر ،توســعه
همکاریهــای بانکــی و بیمــهای و گمرکــی ،پیگیریهــای الزم بــرای امضا و
توافقهای نهایی گمرکات دو کشور برای انعقاد تعرفههای ترجیحی ،توسعه
همکاریهــای مرکــز داوری اتــاق بازرگانــی مســکو و اتــاق بازرگانی ایــران در
انعقاد قراردادهای تجاری و ثبت شــرکت و رســیدگی به اختالفات و دعاوی
فعــاالن اقتصادی دو کشــور از دیگــر توافقهای هیأت تجاری اســتان اردبیل
در مســکو بود .رئیس اتاق بازرگانی اردبیل خاطرنشــان کــرد :همکاری برای
عقد قراردادهای خواهرخواندگی ،تالش برای جذب ســرمایهگذاران روســی
بــرای اتصــال راهآهــن اردبیل  -مغــان بهصــورت فاینانس ،ســرمایهگذاری
مشــترک برای ایجــاد پایانه صادراتی و ســورتینگ و بســتهبندی محصوالت
کشــاورزی و غذایــی و گلخانهای در منطقه مغان اردبیــل هم در این دیدارها
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .پیرمؤذن اضافه کرد :تالش برای توسعه
زیرســاختهای حملونقل و توســعه حمــل دریایی از طریق بنــادر ایران به
بنادر ماخاچ قلعه و آستراخان روسیه از طریق به کار گرفتن کشتیهای رو رو
بهصورت خرید و یا اســتیجاری در دریای خزر ،توســعه همکاریهای دو اتاق
بــرای بازاریابــی و مارکتینگ و برندســازی و قراردادهای تجــاری محصوالت
تولیدی ایران با فروشگاههای زنجیرهای روسیه هم از دیگر توافقهای هیأت
تجاری بود .رئیس اتاق بازرگانی اردبیل همچنین با اشاره به دیدار این هیأت
با رئیس بانک میر بیزینس بانک مســکو گفت :در این دیدار ضمن اشــاره به
مشکالت تعهدهای ارزی صادرکنندگان و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات
بهدلیــل تحریمهای بانکی ،لــزوم اقدامات و ایجــاد مکانیزمهای الزم بانک
مرکــزی و بیزینــس بانک برای انتقــال ارز حاصل از صادرات به داخل کشــور
مطرح و مقرر شــد با توجه به بخشــنامه اخیر دولت برای رفع تعهدات ارزی
و فروش ارز به قیمت توافقی به صرافان رســمی ،مسئوالن بانک تمهیداتی
برای انتقال ارز با حداقل کارمزد اتخاذ کنند.
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میشــد ،امــا اکنــون بــه جــای خــروج
غیرقانونــی از کشــور در داخــل و بیــن
واحدهــای یارانــهای و آزاد خریــد و
فــروش میشــود .در واقــع اکنــون آرد
از نانواییهــای دولتی خارج میشــود
و بــه نانواییهــای آزادپــز بــرده و ایــن
محصــول خــارج از شــبکه عرضــه
میشــود .بنابرایــن ،دولــت بــرای
جلوگیری از خروج آرد خارج از شبکه،
طــرح فــروش نــان بــا دســتگاههای
کارتخوان هوشــمند را بــه مرحله اجرا
رســانده اســت کــه بعــد از تجهیز 83
هــزار دســتگاه کارتخــوان ،عملیاتــی
خواهــد شــد .براســاس آمارهــا ،هــر
ایرانی بهطور متوسط روزانه  300گرم
نــان مصــرف میکنــد کــه با توجــه به
جمعیت ایران ســاالنه به  9.5میلیون
تن گنــدم نیاز اســت ،اما اکنــون بیش
از  11.5میلیــون تــن گنــدم در کشــور
مصرف میشود .این فاصله مصرفی
نشــان میدهــد بیــش از  2میلیون تن
گنــدم و آرد از کشــور قاچاق یــا بعد از
پخت به ضایعات نان تبدیل میشود.
نصــب کارتخوانهــای هوشــمند
راهــی بــرای جلوگیــری از قاچــاق آرد
اســت ،زیــرا ســهمیه آرد نانواییها بر
مبنــای تراکنــش یا میزان فــروش نان
تخصیــص داده میشــود و باعــث
خواهد شــد واحدها ســاعات بیشتری
را بــه پخــت نــان اختصاص دهنــد .با
نصب کارتخوانهای هوشــمند ،افراد
نــان را بــا قیمــت ثابــت از نانواییهــا
خریداری میکنند و دیگر سوءاستفاده
در قیمتهــا بــه بهانههــای مختلــف

رخ نمیدهــد .بنابــر آمــار بنیــاد ملی
گندمکاران ،ســاالنه  ۱۰تا  ۱۰.۵میلیون
تــن گنــدم مــورد نیاز کشــور اســت که
بــه ســبب ارزان بــودن ۳۰درصــدی
قیمــت گنــدم بــا نــرخ جهانــی ،گندم
از شــبکه مصــرف نــان خارج میشــد
ولی بــا مردمیســازی یارانهها و طرح
هوشمندسازی فروش نان ،پیشبینی
میشــود میــزان مصــرف بــه  ۵تــا ۶
میلیون تن برســد که  ۱.۵میلیارد دالر
صرفهجویی ارزی به همراه دارد.
در کنار هوشمندسازی قیمت آرد،
فــروش کیلویــی نــان هــم در ارتقــای
کیفیــت و کاهــش ضایعــات تأثیــر
بســزایی دارد و بنابــر گفتــه امراللهی،
مدیــرکل دفتــر بازرســی و نظــارت
بــر کاالهــای اساســی وزارت جهــاد
کشــاورزی ،طرح کیلویی فروشــی نان
در جلســه شــورای آرد و نــان در حــال
بررســی اســت .دولت با اجــرای طرح
توزیع کیلویی نان بهدنبال آن است که
مردم نان را با قیمت مناسب دریافت
کننــد ،چرا که اجــرای این طرح جلوی
کمفروشــی و گرانفروشی را میگیرد و
هیچگونه افزایــش قیمتی برای مردم
در بر ندارد.
دولــت اصــاح ارز  4200تومانــی
را در حــوزه نــان کلیــد زده و حــاال قرار
اســت با اجــرای تدریجی ایــن طرح و
رفع مشــکالت احتمالــی ،آن را به کل
کشــور تعمیــم دهــد تــا از ایــن طریق
ناکارآمدیهــا و سوءاســتفاد ههایی که
پیــش از ایــن شــکل گرفتــه بــود ،رفع
شود.

از ابتــدای ســالجاری تاکنــون بــ ه
صــورت میانگیــن مرغــداران  120تا
 130میلیــون قطعــه جوجهریــزی
کردهانــد .پــس از اصــاح نــرخ ارز
ترجیحــی در کشــورمان مرغــداران
از فــروش محصــول تولیــدی خــود
نگران شــدند به همیــن دلیل دولت
ســیزدهم بــ ه ســرعت حمایتهای
زیــادی از مرغــداران انجــام داد تــا
آنهــا بتواننــد بــا فراغبــال بــه ادامــه
تولید خود برای تنظیم بازار و تأمین
امنیت غذایی کشورمان بپردازند.
از 20اردیبهشــت ســالجاری
تاکنــون دولت ابتدا و بــرای اولینبار
در کشــور تســهیالت 20هزار میلیارد
تومانی را با بهره ۱۰درصد ،بخشی با
بهره ۱۲درصد و بخش دیگری از آن
را با بهره ۱۵درصد به تولیدکنندگان
و مرغداران اعطا کرد .سپس شرکت
پشــتیبانی امور دام اعــام کرد برای
جلوگیــری از هرگونــه زیــان فعــاالن
این صنعت ،عــاوه بر خرید تمامی
مــرغ مازاد موجود در بــازار با قیمت
مناســب ،جوجه یــک روزه مــازاد در
کشور را نیز خریداری خواهد کرد.
اقــدام بعــدی وزارت جهــاد
کشــاورزی بــرای حمایــت از
مرغــداران ،آزادســازی صــادرات
ایــن محصول و ســپس صفــر کردن
تعرفه صادرات مرغ بوده اســت ،به
طوری که آزادســازی صــادرات مرغ
از 10خرداد ســالجاری و صفر شدن
تعرفــه صادراتــی ایــن محصــول از
هفته گذشته رسماً آغاز شد.
طــی یــک مــاه اخیــر عــراق،
افغانستان و قطر مهمترین مقاصد
صادراتــی مــرغ کشــورمان بودهانــد
ولی با این حــال طی یک هفته اخیر
برخــی خبرهــا حاکــی از ممنوعیــت
واردات ایــن محصــول بــه عــراق و
برنداشته شــدن تعرفه صادراتی آن
بــود اما بــا این حــال تجــار و فعاالن
مرتبــط بــا صنعت مــرغ ایــن اخبار

را تکذیــب کردنــد و معتقدنــد بــازار
عــراق ،افغانســتان و کشــورهای
حاشــیه خلیجفــارس میتوانــد
بــازار مناســبی بــرای صــادرات مرغ
کشورمان باشد.
تاکنــون چقــدر مــرغ صادر شــده
است؟
آنطــور کــه پیدا اســت بــا توجه به
افزایــش زیرســاختهای صنعــت
مرغــداری در کشــورمان ،مرغــداران
میتوانند ماهانه 60هزار تن مرغ به
دیگر کشــورها صادر کنند با این حال
رسماً اجازه صادرات 5هزار تن مرغ
به صــورت ماهانه و اجــازه صادرات
25هــزار تن مرغ به صورت شــفاهی
توســط ســتاد تنظیــم بــازار و وزارت
جهــاد کشــاورزی به مرغــداران داده
شــده است .در همین خصوص رضا
مبصری ،دبیر انجمن تولیدکنندگان
زنجیرهای گوشــت مــرغ در گفتوگو
بــا «ایــران» اظهار کرد :خوشــبختانه
از هفته گذشته عوارض نیمدرصدی
صــادرات مــرغ توســط گمــرک
برداشته شده که همین امر میتواند
به افزایش صادرات مرغ منجر شود.
وی افــزود :در 20روز گذشــته
3هــزار و 750تــن مجــوز صــادرات
مــرغ در کشــور صادر شــده که عمده
ایــن صادرات به عراق و افغانســتان
صورت گرفته است.
صــادرات مــرغ بــه عــراق ممنوع
نشده است
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانی
ایــران و عــراق گفــت :تاکنــون بــه

صــورت رســمی نامــهای از وزارت
جهــاد کشــاورزی عــراق مبنــی بــر
ممانعت از واردات مرغ و تخممرغ
ایران صادر نشده است .جهانبخش
سنجابیشــیرازی گفت :چنانچه این
موضــوع از منابــع موثــق و رســمی
عراقــی اعــام شــود مســلماً مراجع
ذیربط کشــورمان آن را اطالعرسانی
خواهنــد کــرد .وی میگویــد :چندی
قبــل دامپزشــکی مــرز «مندلــی»
عراق در توصیه شــفاهی به مدیر آن
گــذرگاه مــرزی جلوگیــری از واردات
مــرغ و تخممــرغ از کشــورمان را
مطــرح میکنــد ،بــا توجــه بــه اینکه
ایــن توصیه منبع رســمی نداشــته با
پیگیــری رایــزن بازرگانــی کشــورمان
در عــراق مشــکل برطــرف شــده و
صــادرات کامیونهــای حامل مرغ و
تخممــرغ ایرانی به عــراق که دارای
مجوز بودند صورت میگیرد.
تعرفه صادرات مــرغ صفر درصد
است
روح اهلل لطیفــی ،ســخنگوی
گمــرک نیــز در گفتوگو بــا «ایران»
اظهــار کــرد :تعرفــه صــادرات مــرغ
و تخممــرغ هماننــد شیرخشــک
صنعتی و خامه فلهای تا پایان ســال
توســط ســتاد تنظیم بازار لغو شــده
است.
گفتنــی اســت قیمــت کنونــی هر
کیلو مرغ در خردهفروشــیها ۸هزار
تومان کمتر از نرخ مصوب است و به
طور متوســط  45تا 52هزار تومان به
ازای هر کیلوگرم به فروش میرسد.

