
پرونده جدیدی از اعتمادهای بی پایه بر سودآوری حداکثری رو 
شده و اینبار مالباختگان خریداران آنالین سکه و طال هستند، اما 
آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز،جور این سوءاستفاده را 

خواهد کشید؟
به گزارش خبرنگار مهر، هنوز پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز 
بسته نشده و اموال این موسسات به طور کامل به بانک مرکزی به 
عنوان قیم این موسسات در پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت 
نشده است، که پرونده جدیدی از سوءاستفاده و کالهبرداری مالی 
دهها میلیارد تومانی از افرادی رو شده است که به دنبال کسب 
سود بیشتر آن هم در فضای خاکستری اقتصاد ایران بوده اند. این 
بار اما دیگر صحبت از سپرده گذاری در موسسات اعتباری بدون 
شناسنامه نیست که دهها شعبه در گوشه و کنار این کشور ایجاد 
کرده بودند؛ بلکه نوع مدرنی از کالهبرداری شکل داده و بدون 
اینکه فرد سرمایه گذار بداند که طرف معامله اش کیست، صرفا با 
برخی نشانه هایی که می تواند محلی برای سرمایه گذاری سودآور 

باشد، بده- بستان شکل می گیرد.
پشت پرده سرمایه گذاری های وسوسه انگیز

البته بخش دیگری از ماجرا عمال به سیاستگذاری های اقتصادی 
برای  را  اوضاع  که  سیاست هایی  همان  بازمی گردد؛  هم  کشور 
بازارهای سرمایه گذاری در بسیاری از رشته ها سخت و دشوار کرد 
و سرمایه گذاری های سرگردان بسیاری را با سودای کسب سود 
بیشتر و حتی با انگیزه حفظ ارزش دارایی، روانه برخی معامالت 

سودآور، اما پرریسک کرد.
 با اوج گیری تغییرات و نوسانات قیمتی سکه و دالر در بازار، 
بسیاری از مردم به این فکر افتادند که سرمایه های هر چند اندک 
و در برخی مواقع کالن خود را روانه بازارها و فعالیت هایی کنند 
که عالوه بر اینکه سودآوری مناسبی برایشان داشته باشد، ارزش  
سرمایه شان را هم حفظ کند؛ غافل از اینکه ممکن حرکت های 
سوداگرایانه در بازار طال و ارز، نه تنها ارزش پولشان را حفظ نکند 

و برایشان سودآور نباشد، بلکه کل دارایی شان را هم بر باد دهد.
از  بسیاری  توجه  عدم  میان،  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
سرمایه گذاران به اعتبار آن دسته از سرمایه پذیرانی است که در 
این شرایط نابسامان اقتصادی، سودهای غیرمتعارف را به آنها 
پیشنهاد می دهند که برخی از آنها، عمال پایدار نیست و ریسک 
باالیی را به همراه دارد. به این معنا که بسیاری از سرمایه گذاران در 
پرونده خرید و فروش آنالین سکه و طال که اکنون هم با مشکل 
مواجه شده اند و تا حدودی مالباخته به شمار می روند، بدون توجه 
به برخی فاکتورهای اصلی اعتماد به طرف دوم سرمایه گذاری  
که عمال سرمایه پذیر نامیده می شود، اقدام به انتقال وجوه مالی 

کرده اند.
اعتباری  موسسات  با  هم  پرونده  این  مشترک  وجه  شاید 
توانسته  که  شود  خالصه  کوچک  مواردی  در  تنها  غیرمجاز 
اعتماد سرمایه گذاران و مردم را جلب کند. در موسسات اعتباری 
غیرمجاز تعداد شعبی که به صورت آشکارا و با وجود تعداد باالی 
دستگاههای نظارتی و ناظری قوی همچون بانک مرکزی هر روز 
از صبح زود مطابق با روال ادارات دولتی و بانکها کرکره های خود 
را باال می دادند و با پایان ساعات اداری و بعضا بیشتر، چراغ کسب 
و کار خود را خاموش می کردند و به فعالیت روزانه خود پایان 

می دادند.
تکرار پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز در معامالت 

آنالین سکه
مردم هم اغلب بی توجه به هشدارهایی که نهادهای سیاستگذاری 
همچون بانک مرکزی اعالم می کردند، تنها به سواالت کوچکی از 
شعب بابت کسب اعتماد بیشتر بسنده کرده و در مقابل این پاسخ 
را دریافت می کردند که مشکلی وجود ندارد و در حال طی مراحل 

قانونی برای اخذ مجوزهای الزم از بانک مرکزی هستند؛ برخی 
از همین موسسات هم که بعضا با نام های مقدسی برای جلب 
اعتماد هر چه بیشتر مردم شکل گرفته  بودند، خود را تحت نظارت 
بانک مرکزی می دانستند، در حالیکه نه سپرده قانونی نزد بانک 
مرکزی داشتند و نه به تعهدات موسسات اعتباری مجاز و بانکها 

برای سپرده گیری از مردم، نزد سیاستگذار پایبند بودند.
در هر حال داستان هر چه که بود، ارایه سودهای موهومی به مردم 
و برخی سرمایه گذاری های همین موسسات در بازار ملک و امالک 
سبب شد که آنها یکی پس از دیگری اعالم ورشکستگی کرده و 
صاحبانشان متواری شوند؛ یا در حالت خوشبینانه، سرپرستی آنها 
برای ساماندهی به سایر بانکها و موسسات اعتباری مجازی سپرده 
شود تا بلکه سامان بگیرند؛ به خصوص اینکه بسیاری از افرادی 
که سمت هیات مدیره این موسسات را یدک می کشیدند، نه علم 
مدیریت مالی می دانستند و نه به قواعد و قوانین سرمایه گذاری آن 
هم از نوع بانکداری آشنا بودند، بلکه آنها فقط ولع کسب سرمایه 
بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای باال برای نرخ سود 

بانکی، سرمایه گذاران را اغوا می کردند.
به  موسسات،  این  سرمایه گذاران  آمال  و  آرزوها  تمام  اما 
یکباره نقش بر آب شد و نه تنها دیگر خبری از نرخ های سود 
اصل  بازگشت  حتی  بلکه  نداشت،  وجود  سپرده ها  برای  باال 
همان  حال  بود.  مواجه  بسیار  اگرهای  و  اما  با  هم  سپرده ها 
داستان و سناریوها البته در سطح کوچکتر خود، دوباره تکرار 
شده است. این بار اما نه برای نرخ سود بانکی، بلکه برای خرید 

و فروش آنالین سکه و طال.
مالباختگان خرید و فروش آنالین سکه از وضعیت 

امروزشان می گویند؟
هستند تعداد زیادی از افرادی که سرمایه های خرد و کوچک 
خود را برای خرید و فروش آنالین سکه و طال اختصاص داده و 
اکنون با متواری شدن صاحب سایت، صدها میلیون تومان سرمایه 

شان برباد رفته است.
یکی از مالباختگان این موسسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 

برای حفظ ارزش دارایی خود در نوسانات اخیر سکه و ارز به این 
سایت مراجعه کرده و خرید و فروش آنالین سکه داشته ام؛ اما به 
یکباره فعالیت سایت متوقف شده و خبر  متواری شدن صاحب 
سایت شنیده شده که این خبر مرا تا مرز سکته کردن پیش برده 

است.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با چه معیارهایی 
به سرمایه گذاری در این سایت اعتماد کردید و آیا راجع به آن 
تحقیق نکردید، گفت: متاسفانه این سایت دارای نماد اعتماد 
الکترونیکی از وزارت صنعت بود که یکی از عوامل مهم در خرید 
و فروش های آنالین است. منهم اعتماد کردم، چراکه این سایت 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تجارت الکترونیک دارای 
نماد اعتماد کسب و کار  بود که نشان می داد این سایت درگاهی 

حفاظت شده برای معامالت آنالین است.
او ادامه داد:البته تبلیغات زیادی توسط این موسسه در فضای 
مجازی و به خصوص خبرگزاری های رسمی انجام می شد که 
همین امر، بسیاری از مردم را در اعتماد به سرمایه گذاری در آن 
بیش از هر چیز دیگری مصمم کرده بود؛ اما به هر حال اکنون 
نه تنها خبری از سود سرمایه گذاری های ما نیست، بلکه بازگشت 

اصل سپرده نیز با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
یکی دیگر از مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظها رکرد: بعد 
از پیگیری مالباختگان خرید و فروش آنالین سکه ، نماد اعتماد 
الکترونیکی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه نیز 
دستور پلمب داد، در حالیکه از مدیران قبلی این مرکز خرید و 
فروش حتی در اتحادیه تقدیر هم به عمل آمده بود. متاسفانه 
تا پیش از این، هیچ هشداری در این رابطه به صورت عمومی و 
گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند که این چنین معامالتی از 

پشتوانه نظارتی برخوردار نیست.
وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ارایه دهنده نماد 
اعتماد الکترونیکی به این سایت بوده باید پاسخگو باشد؛ ضمن 
اینکه به هر حال مردم هم به فکر حفظ ارزش دارایی خود هستند؛ 

اگرچه شاید باید دقت بیشتری می کردیم.

خرید و فروش آنالین سکه و طال ممنوع است؟
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مطابق با قوانین 
بانک مرکزی، خرید و فروش آنالین سکه و طال ممنوع است و 
مجوز چنین کاری به هیچ مرجعی داده نشده است. این در حالی 
است که اتحادیه طال و جواهر هم هشدار داده است  که به هیچ 
سایتی برای خرید و فروش آنالین سکه و طال مجوز نداده است، 
بنابراین مردم باید در این رابطه، دقت کافی را به عمل آورده و 
استعالمات الزم را قبل از هر گونه سرمایه گذاری در این خصوص 

انجام دهند.
بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معامالت 
طال و ضرب مسکوکات طال از وظایف بانک مرکزی است؛ گزارش 
ها حاکی است به غیر سایت معامالت سکه و طالی ثامن که 
فعالیت ان متوقف شده است، تعداد زیادی سایت دیگر در این 
زمینه مشغول به کار هستند که  بسیاری از آنها به عنوان یک 
شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی 

هم برای انجام معامالت سکه طال از بانک مرکزی ندارند.
آنگونه که آمار غیررسمی نشان می دهد، بیش از سه هزار نفر از 
سایت خرید و فروش آنالین ثامن که اکنون به  تخلف در معامالت 
آنالین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام 
می داده اند که برخی از آنها، رقم های میلیاردی در این زمینه هزینه 

کرده و اکنون مال خود را از دست داده اند.
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر البته در این 
رابطه اعالم کرده که دو ماه قبل نسبت به معامالت این سایت به 
اماکن نامه زده بود و خواستار پلمب آن شده بود، اما اماکن این 
هشدار را جدی نگرفته بود و شاید اگر این سایت همان دو ماه قبل 

پلمب می شد، تعداد مالباختگان امروز بسیار کمتر بود. 
به هر حال به نظر می رسد در این فضای مه آلوده اقتصادی، 
مردم نباید به راحتی سرمایه های خود را وارد سرمایه گذاری های 
تنها  نه  که  کنند  پرریسکی  و  پایه  بی  اما  سودآور  ظاهر  به 
هم  را  اصل سرمایه هایشان  بلکه  نمی کند،  نصیبشان  سودی 

به باد می دهد.

اقتصادی 5

طی نامه وزیر صنعت به سرپرست وزارت اقتصاد؛

نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی اعالم شد

شیوه تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و 
بزرگ اعالم شد که بر اساس آن اصل بدهی این واحدها با نرخ روز گشایش 

اعتبار محاسبه و تقسیط خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت به 
سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ 
میلیون یورو واحدهای بزرگ، با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ 
روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ 

درصد محاسبه و دریافت می شود.
همچنین برای واحدهای کوچک و متوسط، اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ 
میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش 
اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط ۵ ساله با 

سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.
در نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به سید رحمت اله 
اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: پیرو جلسات متعدد 
در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک ها و... در مورد 
اصالح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به آگاهی می رساند 
پیشنهادات ذیل با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال 

حمایت از کاالی ایرانی در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.
۱. نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ:

اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در 
قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط ۵ ساله با سود 

مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت گردد.
۲. نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط:

اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج 
در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دوساله 
بدون سود، در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت گردد.

پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیالت ارزی اعطایی از حساب ذخیره 
ارزی آندسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات 
ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده اند. همچنین پیشنهاد می شود 

شرایط مذکور به سایر تسهیالت اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

با رد ادعای سفیر آمریکا در آلمان؛

فولکس واگن: موضع ما در قبال ایران تغییر نکرده است
این  درباره خروج  بلومبرگ  گزارش  واگن  فولکس  شرکت خودروسازی 
کمپانی از ایران را تکذیب و اعالم کرد که موضع آن در قبال ایران تغییر 

نکرده است.
به گزارش پنجشنبه ایرنا، بلومبرگ به نقل از »ریچارد گرنل« سفیر آمریکا در 
آلمان نوشته بود که وی طی هفته های اخیر با فولکس واگن مذاکره کرده و جزئیات 
موضع جدید این شرکت در رابطه با ایران نهایی شده است. اما رویترز به نقل از یک 
منبع در فولکس واگن نوشت که این شرکت آلمانی مذاکره ای با گرنل درباره ایران 
نداشته است. یک سخنگوی این شرکت نیز گفت که در هفته های اخیر موضع آنها 
در قبال ایران تغییر نکرده است. »کریستینا هیگینز« سخنگوی سفارت آمریکا در 
آلمان در خصوص پاسخ فولکس واگن به ادعایی که گرنل در مصاحبه با بلومبرگ 
مطرح کرده بود اظهار داشت: سفیر آمریکا مدتی است که با مدیران عامل و رهبران 
صنایع صحبت می کند و از آنها می خواهد تا به تحریم های آمریکا پایبند باشند. 
گرنل از حامیان سیاست های دونالد ترامپ رئیس آمریکا و فردی جنجالی است. او 
در ماه می و ساعاتی قبل از آنکه راهی آلمان شده و کارش را شروع کند، در توئیتی 
خطاب به شرکت های آلمانی خواست که »فورا« به فعالیت های خود در ایران پایان 
دهند. اظهارات تازه گرنل بار دیگر باعث ایجاد جنجال شده و واکنش های انتقادی 
شدیدی را برانگیخته است. یک سخنگوی نزدیک به حزب »دموکرات های آزاد« در 
پارلمان آلمان گفت، مسخره است که فکر کنیم شرکت های آلمانی تحت فشار سفیر 
آمریکا تصمیم گیری خواهند کرد وی با بیان اینکه »شرکت های آلمانی و اروپایی 
قوی هستند« تاکید کرد که آنها مانند مناطق تحت اشغال نیستند که از دیگران 
دستور بگیرند. ترامپ ۱8 اردیبهشت از برجام خارج شد و دستور داد تحریم هایی که 
در چارچوب توافق هسته ای برداشته شده بود، دوباره وضع شود. این اقدام با خشم 
اروپایی ها و سایر طرف های تجاری با ایران روبرو شد. اروپا گفت با به روز کردن 
»قانون انسداد« از شرکت های خود در مقابل تحریم های آمریکا محافظت می کند.

در پایان نیمه نخست امسال

ارزش فرابورس به بیش از 6 هزار میلیارد ریال رسید
ارزش فرابورس ایران در پایان نیمه اول امسال با داد و ستد بیش از 8۰۱ میلیون 

ورقه بهادار به 6 هزار و ۳4۰ میلیارد ریال رسید.
به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفته 
منتهی به ۲7 شهریورماه شاخص کل فرابورس روند صعودی خود را ادامه داد و با 
۲۱ واحد رشد در ارتفاع یک هزار و 8۵8 واحدی به استقبال آخرین روز کاری 
نیمه اول سال 97 رفت. براساس این گزارش با داد و ستد 4۵۵ میلیون سهم به 
ارزش افزون بر یک هزار و 497 میلیارد ریال در بازارهای اول و دوم، بیش از نیمی 
از حجم کل بازارهای فرابورس به این ۲ بازار اختصاص یافت. در این میان نماد 
ذوب )ذوب آهن اصفهان( در عین حال که در صدر جدول پربیننده ترین نمادها 
به چشم  می خورد، بیشترین حجم و ارزش مبادالتی بازارهای اول و دوم را نیز در 
اختیار گرفت. در بین نمادهای فرابورسی عنوان بیشترین افزایش قیمت به نماد 
»ثغرب« از گروه انبوه سازی، امالک و مستغالت رسید و پس از آن نماد »سمگا« از 
گروه هتل و رستوران بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد. در مقابل، نماد معامالتی 
شرکت های پاالیش نفت شیراز و پتروشیمی خراسان بار بیشترین افت قیمتی را به 
دوش کشیدند. رصد بازار پایه حاکی از آن است که در تابلوهای الف، ب و ج این 
بازار بیش از ۵96 میلیون سهم به ارزش افزون بر یک هزار و ۲۳6 میلیارد ریال مورد 
داد و ستد قرار گرفته است. همچنین در تابلو اوراق با درآمد ثابت بیش از ۲ میلیون 

ورقه نقل  و انتقال یافت که ارزشی بیش از ۲ هزار و ۱67 میلیارد ریال را رقم زد.
در همین حال داد و ستد 67 هزار و 8۱۰ ورقه به ارزش بیش از 4۳ میلیارد ریال 
نتیجه مبادالت صورت گرفته در تابلو تسهیالت مسکن بود که اوراق تسه مردادماه 
97 با خرید و فروش ۱8 هزار و ۵۳4 ورقه به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال، 
بیشترین حجم و ارزش معامالتی را در این میان به دست آورد و عالوه بر این با 

بیشترین قیمت در میان تسه ها یعنی 6۵۱ هزار ریال مبادله شد.
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آمار بنگاه های مشکل دار کاهش یافت
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد بنگاه های مشکل دار به 135۰ بنگاه خبر داد و با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید گفت: فعالیت این کارگروه موجب صیانت بیش از ۴2۰ هزار شغل شده است. احمد 

مشیریان در گفت وگو با ایسنا، درباره شناسایی بنگاه های مشکل دار، گفت: به منظور شناسایی بهتر و دقیق تر کارگاه ها و بنگاه های دارای مشکل، کارگروه رفع موانع تولید را در سطح استانی و ملی تشکیل دادیم و هر سه ماه آمارها را به روز 
می کنیم وگزارش آن را در اختیار رییس جمهوری و وزارتخانه های مربوطه قرار می دهیم. 

پرونده جدیدی از اعتمادهای مالباختگان خریداران آنالین سکه و طال بررسی شد

تکرار دوباره داستان مالباختگان سرمایه گذاری های وسوسه انگیز
اخبار

ماهیگیری از آب گل آلود

چالش بازار ارز بهانه دست واردکنندگان داد
درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به 
واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت چشمگیری به تولید 

داخل وارد می کند، عده ای همچنان بر طبل واردات می کوبند.
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است بحث کمبود شیرخام و شیرخشک در 
کشور مطرح شده و هر روز این مساله جدی تر می شود تا جایی که اخیر دبیر 
انجمن لبنی کشور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار واردات 
شیرخشک به کشور شده این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی همچنان 
به ممنوعیت صادرات شیرخشک که چندی قبل از سوی وزارت صنعت اعمال 

شد، معترض است و لغو این ممنوعیت را دنبال می کند. 
گفته می شود محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو 
ممنوعیت واردات شیرخشک به کشور، کاهش تعرفه واردات آن و اختصاص ارز 
4۲۰۰ تومانی برای این منظور شده است مساله ای که با مخالفت شدید وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تشکل های تولیدی مواجه شده است. 

واردات با ارز آزاد برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد
در همین زمینه سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در 
گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: آقای شریعتمداری طرحی را به هیات وزیران برده 
که براساس آن واردات شیرخشک آزاد شود، تعرفه واردات این محصول از 4۰ 
درصد به 6 درصد کاهش یابد و ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات آن اختصاص یابد. 

این پیشنهاد در هیات وزیران در دست بررسی است.  
صرفه  واردکنندگان  برای  آزاد  ارز  با  شیرخشک  واردات  مقدسی،  گفته  به 

اقتصادی ندارد.  
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه تولیدکنندگان 
از وزیر جهاد کشاورزی خواسته اند مانع اجرای این طرح شود، اضافه کرد: گفته 
می شود وزیر جهاد کشاورزی نیز با پیشنهاد وزارت صنعت مخالف است و تالش 

می کند تا مانع تصویب آن شود.  
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقد است نه تنها 
هیچ کمبودی در زمینه شیرخام و شیرخشک وجود ندارد بلکه با مازاد محصول 
مواجه هستیم و صادرات شیرخشک باید از سرگرفته شود. مسئوالن این وزارت 
خانه معتقدند واردات شیرخشک با ارز دولتی منجر به نابودی تولید داخل می 
شود و تولیدکنندگان را با چالش های جدی مواجه می کند. در همین زمینه 
تولیدات دامی وزارت  نژاددام وبهبود  مختار علی عباسی، مدیرکل مرکزاصالح 
جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت برای 
آزاد کردن واردات شیرخشک به کشور، اظهارداشت: ما با دستگاه های مسئول 
در این زمینه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مکاتبات 

الزم را در این زمینه انجام داده ایم و در حال پیگیری آن هستیم.
وزارت جهاد: نیازی به واردات شیرخشک نداریم 

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در جواب نامه ای که دولت نظر این وزارت 
خانه را درباره کمبود و نیاز به واردات شیرخشک استعالم کرده بود، اعالم کرده 

که چنین مساله ای صحت ندارد.
کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  وبهبود  نژاددام  مرکزاصالح  مدیرکل 
تصریح کرد: عالوه بر این ما همچنان پیگیر لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک 

هستیم و این مساله را دنبال می کنیم.
عباسی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور، 
افزود: ما کمبودی در این زمینه نداریم، تا دوماه قبل به دلیل وجود مازاد شیرخام، 
از دامداران  توافقی  را به صورت  این محصول  تعاون روستایی  سازمان مرکزی 

خریداری می کرد.
وی با بیان اینکه تا همین چندماه قبل کارخانجات لبنی از اجرای مصوبه سال 
۱۳9۳ و قیمت ۱44۰ تومانی شیرخام خودداری می کردند، اظهارداشت:هیچ 
اتفاق خاصی نیفتاده که تولید شیرخام کاهش یابد اما مساله این است که قیمت 
این کاال همیشه کمتر از نرخ تمام شده تولید آن بوده و مدتی است به میزان 

واقعی نزدیک شده است.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار 
قیمت ۱۵7۰ تومان را برای شیرخام در سال جاری تعیین کرده است، گفت: به 
تبع این امر، به کارخانجات نیز اجازه داده شد قیمت فرآورده هایشان را افزایش 
دهند اما نکته اینجاست که همین قیمت ۱۵7۰ تومان هم به اندازه نرخ تمام 

شده تولید شیرخام نیست.
و ۲۰۰  میلیون  را در سال گذشته حدود ۱۰  تولید شیرخام  میزان  عباسی 
هزارتن و در سال جاری نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۵۰ تا ۱۰ میلیون و 6۵۰ 

هزارتن اعالم کرد.
تولید  به  و  است  مقاومتی  اقتصاد  برخالف سیاست های  واردات شیرخشک 

آسیب می زند
وی با تاکید بر اینکه بنابراین هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم،گفت: 
واردات شیرخشک کامال برخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است، به تولید 
شیر کشور آسیب جدی وارد می کند و بسیاری از واحدهای خرده پا و دامپروری 

های ما را از بین می برد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: واردات شیرخشک با 

ارز دولتی، بازار این محصول را به هم می زند و تولیدگان را از پا در می آورد.
عباسی با بیان اینکه بازار هم اکنون در شرایط تعادل خود به سر می برد، افزود: 

وزارت جهاد کشاورزی به شدت با واردات این محصول مخالف است.
مدیرکل مرکزاصالح نژاددام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در 
بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: براساس بررسی های انجام شده تولید 

شیرخام در سالجاری نسبت به سال گذشته ۵ تا 6 درصد رشد داشته است.

عباسی افزود: همچنین بررسی 7۰ واحد گاوداری توسط همکاران ما نشان می 
دهد که ۱۱ درصد در این زمینه افزایش تولید داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان تیرماه 97 صادرات شیرخشک صنعتی 7۳9۰ تن 
و شیرخشک غیرصنعتی ۳۵8۰ تن بوده است، گفت: اگر کمبودی در این زمینه 

شیرخام داشتیم نمی توانستیم شیرخشک تولید و صادر کنیم.
25 هزارتن شیرخشک مازاد داریم 

و  به شیرخشک  تبدیل شیرخام  اینکه گفته می شود همین  عباسی درباره 
صادرات آن باعث شده کمبود شیر حاصل شود،افزود: حتی اگر اینگونه بوده باشد 
به دلیل آن است که کارخانجات شیر را به قیمت مصوب و واقعی از دامداران 

خریداری نمی کنند.
کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  وبهبود  نژاددام  مرکزاصالح  مدیرکل 
درباره میزان تولید شیرخشک در کشور نیز با بیان اینکه حدود یک میلیون تن 
شیر مازاد داریم، اضافه کرد: ظرفیت تولید شیرخشک در کشور حدود 8۵ هزارتن  

و میزان تولید تقریبا 6۵ هزار تن است.
عباسی میزان نیاز کشور به شیرخشک را بین 4۰ تا 4۵ هزارتن عنوان کرد و 
افزود: بنابراین ما می توانیم حدود ۲۵ هزارتن شیرخشک از کشور صادر کنیم و 

مشکلی در این زمینه نداریم


