
یک اقتصاددان:

پرداخت یارانه نقدی اشتباه است

برخی صادرکنندگان واقعی دست از کار کشیده اند

4انرژی

معرفی پتانسیل های صادراتی ایران در اکسپو 2018
محمدرضا مودودی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: صادرات در چند 
ماه ابتدای سال ٩٧ روند رو به رشد خود را داشته و در هفت ماهه نیز ١٣درصد رشد 
را تجربه کردیم و صادرات از مرز ٢٧ میلیارد دالر هم گذشت، پس کاالها با ارزش 

افزوده باالتر صادر شده اند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات صنعتی به ١٢میلیارد و 
٤٠٠ میلیون دالر رسیده و نرخ رشد خوبی را تجربه کرده است، افزود: صادرات فرش 
و صنایع دستی با ١٤ درصد کاهش مواجه شده که به دلیل توقف صادرات فرش به 
آمریکا بوده است. وی تصریح کرد: عراق رتبه اول کشورهای هدف صادراتی ایران را 
برای اولین بار به خود اختصاص داده و چین با 11  درصد رشد، دومین بازار صادراتی 
ایران بوده است.   کشورهای همسایه پتانسیل یکهزار میلیارد دالر واردات کاال را 
دارند و اگر ما بتوانیم بخشی از این بازار را تامین کنیم حتما می توانیم سایر بازارها 
را جبران کنیم. به گفته مودودی، ایران به سیزده بازار همسایه، ٥٠ درصد صادرات 
خود را متمرکز کرده و شرایط فراهم است تا بیش از این نیز صادرات خود را به این 
بازارها گسترش دهیم. بخش صادرات به هرحال در شرایط تحریم و فشارهای خارجی 

خوب عمل کرده است.
مودودی به برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران که آذرماه قرار است 
برگزار شود، اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه محلی برای معرفی پتانسیل های 
صادراتی ایران است و می تواند با حضور تجار خارجی کار را به شکل مناسبی برای 
معرفی پتانسیل های صادراتی ایران پیش برد. معاون سازمان توسعه تجارت ایران 
تحریم را فرصت مناسبی دانست و خاطرنشان کرد: هدف دشمن محدودسازی 
تجارت خارجی ایران است و آنها می خواهند دسترسی به درآمدهای ارزی ایران 
را محدود کند؛ اما فرصت برای تولیدکنندگان داخلی است تا به ساخت داخل عمق 
ببخشند و در غیبت واردکنندگانی که ایران را به عنوان نوزدهمین بازار بزرگ دنیامی 
شناسند، کار خود را توسعه دهند. صادرات البته نشانه خوبی است که نشان می دهد 
تولید ایران قابلیت خوبی دارد و باید سیاست های ارزی را با سیاست های تجاری 

همخوان کرد.

در 21 مهرماه سالجاری برگزار شد

اعالم اسامی برندگان جشنواره باشگاه مشتریان بانک 
سپه

برندگان قرعه کشی بزرگ جشنواره های باشگاه مشتریان به مدیریتهای 
شعب مناطق و شعب ممتاز مستقل معرفی و اسامی آنها روی سایت این 

باشگاه قرار گرفت.
اسامی برندگان مراسم قرعه کشی جشنواره های باشگاه مشتریان بانک سپه 
)»جشنواره رویاتو چک کن«، ویژه عموم مشتریان حقیقی و »جشنواره همگامان 
سپه 2« ویژه پذیرندگان پایانه های فروش( که در 21 مهرماه سالجاری برگزار شده 

بود، اعالم شد.
فقره   128 و  4هزار  مشتریان،  باشگاه  های  جشنواره  بزرگ  کشی  قرعه 
آگاهی  کرد. برای  آن  شانس  خوش  برندگان  نصیب  را  جوایز  و  تسهیالت 
نشانی به  مشتریان  باشگاه  سایت  به  جشنواره ها  این  برندگان  اسامی   از 

club.banksepah.ir مراجعه کنند.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی: 

بانک صنعت و معدن نقشی کلیدی در اقتصاد کشور 
دارد

بانکی گفت: بانك  كامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و 
صنعت و معدن كه یك بانك تخصصی و توسعه ای است نقشی كلیدی 
در اقتصاد كشور دارد و خصوصاً در حوزه اقتصاد نهادی كامالً ضروری 

محسوب می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن ، وی در مصاحبه با این پایگاه 
ضمن بیان مطلب یاد شده افزود : بانك جهانی تاكید ویژه ای بر تقویت بانكهای 
توسعه ای در كشورهای در حال توسعه دارد و این به جهت نقش بسیار كلیدی و 
مهمی است كه اینگونه نهادها بر توسعه و ایجاد اشتغال و روند گذار به سمت صنعتی 

شدن یك كشور دارند.

تمرکز بیشترین منابع قرض الحسنه نظام بانکی نزد 
بانک ملی ایران

بیشترین منابع قرض الحسنه نظام بانکی نزد بانک ملی ایران است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اعتماد مشتریان به قدمت 90 ساله، 
شبکه گسترده شعب و کارکنان بی ادعای بانک ملی ایران باعث شده بخش عمده 
منابع قرض الحسنه نظام بانکی در این بانک ذخیره شود. آن طور که اطالعات موجود 
نشان می دهد، بیشترین تکالیف از محل منابع قرض الحسنه در نظام بانکی به عهده 
بانک ملی ایران گذاشته شده است و این تعهدات به دلیل باال بودن حجم منابع قرض 

الحسنه در این بانک است.

توسط بانک صنعت و معدن صورت می گیرد

تامین مالی طرح های داروسازی در جهت خودکفایی 
کشور

بانك صنعت و معدن با تامین مالی پروژه های دارویی بزرگ ، در مسیر 
خودكفایی كشور برای تامین داروی مورد نیازحركت می كند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن، این بانك تاكنون 102 
میلیون یورو تسهیالت ارزی و 131 میلیارد تومان تسهیالت ریالی به طرح های 
بزرگ دارویی كشور پرداخت كرد كه در نتیجه ، ضمن احداث واحدهای بزرگ 
برای تولید این كاالی ضروری برای 1209 نفر نیزبه طور مستقیم اشتغال ایجاد 

شده است .

بهره برداری از مدرسه شهدای بانک ملی ایران در 
سمیرم

مدرسه شش کالسه شهدای بانک ملی ایران در منطقه حنای شهرستان 
سمیرم استان اصفهان با حضور مقامات و مسئوالن استانی و محلی به بهره 

برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مرتضی نصری رئیس اداره امور شعب 
استان اصفهان بانک در این مراسم که با حضور رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز، 
مسئوالن اداره کل نوسازی و تجیز مدارس استان اصفهان، مدیران آموزش و پرورش، 
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسالمی و مقامات محلی برگزار شد، ضمن تقدیر 
از حمایت های مدیرعامل بانک در تخصیص بودجه های امور عام المنفعه و همکاری 
اداره کل  نوسازی استان، ایفای رسالت های اجتماعی را جزو اولویت های بانک ملی 

ایران عنوان کرد.

بسته های حمایتی ماجرای تازه ای نیستاخبار

از عیدانه تا جبرانی
اجرای بسته حمایتی در شرایط سخت اقتصادی، ماجرای 
تازه ای در دولت ها نیست و در گذشته نیز به نحوی دیگر 
در دستور کار بوده است. محمود احمدی نژاد هم در دولت 
خود برای پوشش بخشی از فشار تورمی حدود 2.۷ میلیارد 
دالر از ذخایر ارزی برداشت و پول نقد بین مردم توزیع 
کرد و اکنون دولت روحانی برای کاهش فشارهای موجود 
و حمایت از اقشار کم درآمد به توزیع بسته هایی نقدی و 

غذایی روی آورده است.
قرار است دولت تا پایان آبان ماه طرح حمایت از اقشار کم درآمد 
را به دلیل شرایط نه چندان مناسب اقتصادی موجود به مراحل 

اجرا برساند.
به گزارش ایسنا،به هر صورت نوسان بازار ارز و تورمی که در 
ماه های اخیر در اقتصاد ایران ایجاد شد و تا حدی معیشت مردم 
را تحت تاثیر قرار داد، دولت را بر آن داشت تا به برنامه ریزی برای 
کمک به وضعیت اقتصادی مردم ورود کند و در این راستا از طرح 
خود برای بسته حمایتی خبر داد که گرچه جزئیات کامل آن 
هنوز مشخص نشده است، اما در مجموع بسته ای از حمایت های 
نقدی و کاالیی را در برخواهد گرفت. مردم در بسته های حمایتی 
دولت ها کم تجربه نیستند و پیش از این نیز شاهد آن بوده اند 
زمانی که وضعیت اقتصادی به هر دلیلی از روال معمول خود 
خارج شده و درگیر تورم می شود، دولت ها برای پوشش بخشی 
از فضای حاکم برمعیشت مردم دست به اقداماتی البته مقطعی و 
کوتاه مدت زده اند. مروری بر بسته های اقتصادی دولت ها بیش از 
هر چیزی اثرگذاری آن را مورد توجه قرار می دهد و اینکه اگر قرار 
بود چنین بسته هایی اجرایی شوند، تا چه اندازه آثار منفی کمتری 
با توجه به نحوه اجرا و ساز و کار خود داشته و تا چه اندازه توانسته 

گره از سختی شرایط معیشتی مردم باز کند.
 احمدی نژاد در پایان سال 1391 و زمانی که تورم روند صعودی 
تا پنج درصد را طی  اقتصادی منفی  باالی 3۵ درصد و رشد 
می کرد، به بهانه حمایت از مردم به پرداخت های نقدی روی آورد 
به طوری که اعالم شد قرار است به حساب افراد یارانه بگیر و به 
ازای هر نفر تا حدود 80 هزار تومان و برای اقشار آسیب پذیرتر تا 
100 هزار تومان تحت عنوان عیدانه و حتی جبرانی واریز شود. 
این اقدام دولت دهم در زمان خود ماجرای خاصی به همراه داشت 
چرا که برخی انتقادات نسبت به توزیع نقدی پول وجود داشت و 
می توانست تشدید کننده تورم در آن مقطع باشد، در عین حال که 
این رقم نمی توانست اثر بلندمدتی در اوضاع زندگی مردم داشته و 
تنها در چند روز خرج شده و بیش از اثر مثبت، آثار منفی با خود 
به همراه داشت. نحوه تامین مالی منابعی که قرار شد به حساب 

حدود ۷۶ میلیون نفر واریز شود، از انتقادات اصلی به اقدام دولت 
دهم در حمایت از مردم بود. این در حالی است که در آن زمان 
احمدی نژاد با دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از 
صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود 2.۷ میلیارد دالر معادل 
۶۵00 میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین 
مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد. کارشناسان معتقد بودند که 
این رقم 80 هزار تومانی آن هم در آستانه افزایش قیمت ها در ایام 
نوروز نمی تواند دردی از مردم دوا کند و در سوی دیگر موجب 
دست زدن به منابع و ذخایر نفتی شده است؛ آن هم در شرایطی 
که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق چنین برداشتی وجود 

نداشت.
در نهایت برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی به بهانه 
حمایت از اقشار جامعه، دولت را 2.۷ میلیارد دالر به صندوق 
توسعه ملی بدهکار کرد و قرار شد که از سال 1392 تا پایان سال 
1394 ساالنه دو درصد اضافه بر آنچه باید هر سال از منابع نفتی 

به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شد، پرداخت شود تا بدهی 
دولت تسویه شود. با این حال آخرین اطالعات از جریان تسویه 
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت عیدانه سال 1391 از آن 
حکایت دارد که دولت در سال 1392 و 1393 بخشی از بدهی 
بابت عیدانه احمدی نژاد را پرداخت کرد ولی با توجه به شرایط 
سخت تامین درآمدهای ارزی و کاهش قیمت نفت از سال 1394 
که دولت سهم صندوق توسعه ملی را در پایین ترین حد خود )20 
درصد( پرداخت کرد، دیگر مانده بدهی عیدانه تسویه نشد و در 
حال حاضر از بدهی 2.۷ میلیارد دالری حدود یک میلیارد دالر 
دیگر باقی مانده است. اما در سوی دیگر اکنون دولت دوازدهم 
در شرایطی قرار گرفته که با توجه به اوضاع نه چندان مناسب 
اقتصادی ناچار به اجرای طرح  بسته حمایتی از اقشار کم درآمد  
یا  جبرانی  شده است و آن طور که شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اعالم کرده است، طرح در دو فاز کاالیی و نقدی 
دنبال می شود؛ به این نحو که در گام اول ظرف این هفته تمام 

افراد و دهک های تحت پوشش  نهادهای حمایتی در دستور کار 
قرار می گیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شده، 
هر خانوار یک نفره تا پنج نفره از رقمی بین 100 هزار تا 300 
هزار تومان بهره مند می شوند. این در شرایطی است که در سوی 
دیگر بحث هایی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان نیز در برخی 
گروه ها وجود دارد که در مجموع می توان گفت بسته حمایتی 
دولت دوازدهم را کاالیی و نقدی خواهد کرد. بسته حمایت از 
اقشار کم درآمد در شرایطی تا روزهای آینده اجرایی می شود که 
میزان منابع مورد نیاز و اینکه محل تامین آن کجاست، هنوز 
در ابهام قرار دارد. در عین حال که بیش از آن که این بسته ها 
اجرایی شود، مهم تر شاید آن است که دولت برنامه فعلی را چگونه 
می خواهد اجرایی کند تا کمترین آسیب را به همراه داشته و تجربه 
گذشته تکرار نشود و اینکه دولت بعد از اجرای بسته حمایتی چه 
برنامه بلندمدتی برای ترمیم وضعیت موجود معیشتی مردم در 

دستور کار دارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
طرح های راکد صنعتی با افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به چرخه تولید باز می گردند

عامر كعبی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت : باافزایش سرمایه بانك صنعت و معدن تولید و اشتغال بهبود چشمگیری خواهد یافت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن ، كعبی با بیان این مطلب تصریح كرد: افزایش سرمایه 
این بانک برای شتاب در توسعه صنعت کشور حیاتی است، طرح های تولیدی با دریافت تسهیالت بانک صنعت و معدن از رکود خارج شده و بار دیگر به چرخه کار و تولید باز خواهند گشت. چهار شنبه / 23 آبان 139۷ / شماره 2۷8

یک اقتصاددان، اعطای یارانه به مصرف کننده را نادرست و پرداخت نقدی 
آن را بدترین شکل ممکن دانست و گفت: زمانی که به افراد یارانه پرداخت 
شده و در قبال آن چیزی مطالبه نمی شود، در اقتصاد باعث ایجاد تورم 

می شود.
به گزارش ایسنا، احمد جعفری صمیمی، استاد دانشگاه مازندران، یارانه را نوعی 
کمک بالعوض از طرف دولت به اقشار کم درآمد عنوان و اظهار کرد: دولت برای تامین 
نیازهای اساسی مردم بهتر است شیوه های غیرنقدی را در جهت ارائه خدمات مختلف 
به اقشار آسیب پذیر اتخاذ کند. یارانه در اقتصاد تعبیر به مالیات منفی شده چرا که 
برای اعطای آن دولت باید از اشخاص مالیات گرفته و آن درآمد را مجددا تحت عنوان 

یارانه به افراد دیگری اعطا کند.
وی با اشتباه دانستن اعطای یارانه از بنیان، به اشتباه دوم در این طرح یعنی 
شناسایی افراد واجد شرایط، اشاره و تاکید کرد: متاسفانه پس از گذشت چندین سال 
از پرداخت یارانه، هنوز نتوانستیم افرادی که مستحق دریافت آن هستند را شناسایی 
کنیم. ددر این زمینه نقش شوراهای اسالمی شهر و روستا بسیار مهم بوده زیرا افراد 
حاضر در این دولت های محلی اشراف کامل به منطقه خود داشته و می توانند در این 

راه بسیار مثمرثمر باشند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه بهترین شیوه کمک به اقشار کم درآمد، 
پرداخت یارانه غیرنقدی است، گفت: این مساعدت ها می تواند در زمینه های مختلفی 
نظیر بهداشت، خوراک، پوشاک، تحصیالت و آموزش انجام شود. زمانی که به افراد 
یارانه پرداخت شده و در قبال آن چیزی مطالبه نمی شود، در اقتصاد باعث ایجاد تورم 
می شود چرا که شما قدرت خرید ایجاد می کنید اما در کنار آن چیزی به تولید و 

عرضه اضافه نمی شود.
وی بهترین شیوه اعطای یارانه را تخصیص آن به تولید دانست و تاکید کرد: این 
امر سبب تشویق تولید شده زیرا تولیدکننده با اتکا به اعطای یارانه توسط دولت، 
بخشی از هزینه های خود را جبران کرده و به سمت رشد حرکت می کند که در 
نهایت این شیوه در بلندمدت سبب افزایش تولید شده و در این مورد کمک نقدی 

پرداختی تورم زا نیست.
این محقق، در حوزه اقتصاد با بیان دالیل قرارگیری مردم در طبقه ضعیف و 
کم درآمد تشریح کرد: بسیاری از افرادی که در قشر کم درآمد جامعه هستند فاقد هنر 
و مهارت بوده و نیاز به آموزش فنون دارند. دولت می تواند این افراد را برای دریافت 
یارانه ملزم به شرکت در کالس های فنی و حرفه ای و یادگیری مهارت های مختلف 
کند تا در قبال دادن یارانه به این افراد آن ها را توانگر کرده و صاحب فن و مهارت 
کند. این پرداخت در نگاه اقتصادی نوعی سرمایه گذاری محسوب شده و دیگر تورم 
زا نخواهد بود. اقتصاد یک علم بوده و علم نیاز به متخصص دارد بنابراین هر تصمیمی 
در زمینه اقتصادی به ویژه اعطای یارانه ها باید با کارشناسی دقیق انجام گرفته تا 
تبعات منفی آن کاهش یابد، این شیوه نادرست نباید آغاز می شد اما اکنون مردم 
و جامعه، قطع آن را نپذیرفته و حتی با افرادی که به این سمت حرکت کنند نیز 

مخالفت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه در رقابت های انتخاباتی یکی از پیشنهادات کاندیداها، یارانه و 
افزایش مبلغ آن است، ادامه داد: در شرایط کنونی قطع کردن یارانه و القای نادرست 
بودن آن به مردم، باعث ایجاد تنش در جامعه می شود بنابراین باید به سمت شناسایی 

افراد واجد شرایط در این زمینه گام برداریم.

این کارشناس اقتصادی، فلسفه وجودی کمیته امداد را کمک به افراد ناتوان عنوان 
و تصریح کرد: اگر بنا به کمک رسانی باشد کمیته امداد پیش تر در این زمینه تشکیل 
شده بود بنابراین هدفمندی یارانه ها باید به سمت و سوی واقعی خود حرکت کند. 
یارانه در شرایط کنونی یا باید غیرنقدی شده، یا به سمت تولید رفته و یا با شناسایی 

درست به دست افراد مستمند و محتاج برسد.

بازار 10 میلیارد دالری را ما به سختی به دست آوردیم و اگر با این 
سخت  بسیار  آن  گرفتن  پس  دوباره  کنیم  رها  را  بازار  این  وضعیت 
است. دولت باید زودتر ورود کند تا صادرکنندگان این بازار را از دست 

ندهند.
در خصوص  کنفدارسیون صادرات  رئیس  ایلنا، محمد الهوتی  گزارش  به 
اینکه  فعلی گفت:  ارزی و مشکالت صادر کنندگان در شرایط  پیمان سپاری 
دولت بگوید مصرف دالر بازار آزاد در نهایت یک تا دو درصد است و تاثیری بر 
اقتصاد کشور ندارد و چشم خود را بر روی بازار آزاد ببندد نوعی پاک کردن 
صورت مسئله است چرا که امروز بعید است کاالیی با قیمت دالر 8 هزار تومان 

به دست مصرف کننده برسد. اینکه می گویند صادرکننده ارز خود را به داخل 
کشور نمی آورد حرف غلطی است. صادر کننده واقعی نیاز به سرمایه در گردش 
دارد و امور ما لی آن مشخص و شفاف است این موضوع قابل رصد کردن است 
دولت می تواند با بررسی یک ساله فعالیت های بازرگانان، صادر کننده واقعی را 
بشناسد اما دولت می خواهد به روش سامانه نیما بر بازار نظارت داشته باشد 
ما معتقدیم با ارائه اسناد مثبته از سوی صادر کننده می تواند این اتفاق صورت 
بگیرد. هر فعال اقتصادی باید هر سه ماه آمار فروش خود را به وزارت دارایی 
جهت مالیات ارزش افزوده ارائه کند، در همان زمان صادر کننده نیز می تواند 
در اظهاریه خود اعالم کند که چقدر از ارز را وارد کشور کرده و به چه کسی 

داده است حاال خودش واردات انجام داده یا امتیاز پروانه صادراتی خود را به 
شخص دیگر واگذار کرده یا اینکه آن را به فالن صرافی داده و معادل ریالی 
گرفته است. وی درخصوص سپرده های ارزی گفت: اعداد و ارقامی که برای 
سود سپرده ارزی در نظر گرفته شده نرخ مطلوبی است اما برای صادرکنندگان 
بازار  عمده  نیست.  کاربردی  زیاد  دارند  گردش  در  سرمایه  به  نیاز  دائم  که 
صادراتی بخش خصوصی ما عراق و افغانستان و آذربایجان است اما موضوع 
این است که عمده تاجران عراقی به ایران می آیند و به صورت ریالی کاال را 
خرید می کنند و  در سامانه نیما هم جایی برای عرضه پول ملی و یا حتی 

دینار تعریف نشده است.

در چند هفته گذشته و در بازار مواد غذایی رکود حاکم 
شده و پس از افزایش قیمت ها در چند ماه گذشته، شاهد 

کاهش میزان خرید مواد غذایی از سوی مردم بودیم.  
به گزارش خبرآنالین، قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران 
با بیان این مطلب گفت: تا 13 آبان شرایط بی ثباتی در بازار مواد 
غذایی حاکم بود و اکنون دوران سکوت و رکود و کسادی در این 
بازار حاکم شده است.  در20 فروردین امسال ارز مبادله ای 3800 
تومانی ناگهان به 4200 تومان افزایش یافت بنابراین 1۵درصد بر 
روی قیمت ها افزوده شد. بعد از آن شاهد افزایش نرخ دالر بودیم 
و ارز نیما با قیمت حدود 8200 تومان سبب شده تا در برخی از 
کاالها شاهد افزایش قیمت تا 2۵درصد باشیم.   حسنی درباره وضعیت 
موجودی کاالهای اساسی در بازار گفت: مواد غذایی مانند برنج، قند، 
شکر، چای، حبوبات و … به وفور در بازار وجود دارد اما مردم توان 
خرید ندارند. خوشبختانه برای تقویت توان خرید مردم قرار است که 

سبد حمایتی معیشت داده شود.   ساختارهای سیستمی در کشور ما 
اشتباه است زیرا هر سال بین 29 اسفند و اول فروردین ماه100درصد 
شاهد افزایش هزینه  ها در تولید هستیم که این موارد شامل20درصد 
افزایش دستمزد پرسنل، 20درصد مالیات، 20درصد بیمه، 20درصد 
حمل و نقل و 20درصد مواد اولیه که وقتی این موارد در کنار هم 
در نظر گرفته می شود به طور میانگین 23 تا 24درصد بر قیمت ها 
افزوده خواهد شد.   حسنی درباره احتمال افزایش قیمت مواد غذایی 
در ماه های آینده گفت: این موارد از هم اکنون برای ما پیش بینی شده 
است بنابراین اگر دولت خواستار افزایش نیافتن قیمت مواد غذایی 
است باید حداقل ۵ سال هزینه های تولید را به اصطالح ساکت نگه 
دارد و افزایش ندهد.   وی درباره تاثیر تحریم ها بر قیمت مواد غذایی 
بیان کرد:  مواد غذایی شامل تحریم ها نمی شود اما تجار ما برای واردات 
با بانک های چینی دچار مشکل شده اند که این مساله می توان 24 تا 

2۵درصد بر هزینه ها بیفزاید. 

تحریم ها چه تاثیری بر بازار مواد غذایی ایران گذاشت؟


