
wمنشور اخالق حرفه اى روزنامه نگارى د ر سايت روزنامه w w . k a e n a t . i r

تلفن و نمابر: 90- 66914989
نشاني الكترونیكي:

www.kaenat.ir
info@kaenat.ir 

نشانى: جمالزاد ه شمالي، ساختمان 110
لیتوگرافي و چاپ: ريحان

توزيع تهران: نشر گستر روز
توزيع مشترکین: رسانه گستر جم

صاحب امتیاز: جمعیت ايران فرد ا
مد ير مسئول: منوچهر طاهرخانى

زير نظر شوراى سرد بیرى
 همكاران تحريريه: علیرضا اصغرزاد ه

 عبد اهللا جاويد ى،  محمد برزگر
 آرزومد نى، امید  زياد لو،  رضا تقى آباد ى

 محبوبه رضا زاد ه، مجتبى ملكى، احمد عظیمى
و فاطمه اصالن زاده

مد يرهنرى: سامان گود رزى
مد ير فنى: د اود  پیشكار
صفحه آرا: هاله امینى
عكس: فاطمه زارع

احمد  علیپور
ويراستارى: مهشید  گلستانى
 حروفچینى: طیبه شیخ زاده
بهناز جعفرى و الناز اخروى

روزنامه سیاسی/ اقتصاد ی/ فرهنگی/  ورزشی / اجتماعی

افزایش 2برابری نرخ 
تمام شده تولید دام 

رئیس مرکز اصالح نژاد دام مطرح کرد:

| يك مقام مســئول در وزارت جهاد با بيان 
اينكه قيمت تمام شده توليد دام زنده نسبت به سال 
قبل حدودا دو برابر شده است،گفت:امسال 50هزارتن 
گوشت بيشــتر از سال قبل وارد شــده كه معادل 3 

ميليون راس دام است.
بازار گوشــت طى ماه هــاى اخير دچار نوســانات 
زيادى شده و على رغم واردات و توزيع گوشت تنظيم 
بازارى، اين نوســانات كنترل نشــده است. به گفته 
برخى مسئوالن قاچاق چشــمگير دام زنده از كشور 
يكى از داليل افزايش نرخ گوشت طى ماه هاى اخير 
است درحالى كه برخى ديگر معتقدند اين امر ربطى 
به قاچاق ندارد. از طرف ديگر به اعتقاد بســيارى از 
كارشناسان نحوه توزيع گوشت تنظيم بازارى مناسب 
نيست و بسيارى از اين گوشت ها اصًال به دست مصرف 
كنندگان اصلى نمى رســد. در زمينه نوسانات بازار 
گوشت، وضعيت توليد، واردات و مباحث اصالح نژاد 
دام كه مى تواند سبب افزايش توليد گوشت در كشور 
شود، با مختارعلى عباسى، مديركل مركزاصالح نژاد 
دام و بهبود توليدات دامى وزارت جهاد كشــاورزى 

گفتگويى انجام داده ايم كه از نظرتان مى گذرد:
 برخى مسئوالن عنوان مى کنند مهمترين 
دلیل نوسانات بازار گوشت، قاچاق دام از کشور 
اســت اما برخى ديگر از جمله مســئوالن 
ستادمرکزى مبارزه با قاچاق و کاال اين مساله را 
رد مى کنند، شما چه نظرى در اين زمینه داريد؟

ما نمى توانيم بگوييم قاچاق بر بازار گوشــت اصًال 
تأثير ندارد يا اينكه تمام دليل نوسانات بازار اين مساله 
است. روى قيمت گوشت فاكتورهاى زيادى تأثير دارد 
كه يكى از آنها قاچاق است. برخى فكر مى كنند صرفاً 
تعداد دامى كه از كشــور خارج شده بر نوسانات بازار 
تأثيرگذار بوده است. درحالى كه اگر يك ميليون رأس 
دام قاچاق شود يعنى حدود 18 هزارتنگوشت از كشور 
خارج شده، اما ميزان وارداتى كه انجام شده بيش از 

اين ميزان بوده با اين حال بازار تنظيم نشده است.
 چرا بازار تنظیم نمى شود؟

مساله فقط تعداد دامى كه قاچاق مى شود نيست، 
بلكه كسانى كه قاچاق مى كنند در قيمت گذارى بازار 
داخل دخالت مى كنند. اين افراد به ميادين عرضه دام 
و دامدارى ها مراجعه و دام ها را خيلى باالتر از قيمت 
بازار خريد مى كنند. وقتى اين مساله به دفعات تكرار 
مى شــود باعث افزايش قيمت دام و به تبع آن قيمت 
گوشت مى شود. اين افزايش قيمت واقعى نيست اما 
قاچاقچيان به آن دامن مى زننــد، براى اينكه خارج 
از كشور دام را گران مى فروشــند و اين كار برايشان 

صرف دارد.
 بنابراين قاچــاق از دو جهت روى بازار 

گوشت تأثیر دارد؟
بله، قاچاق هم از نظر تعداد دامى كه خارج مى شود 
و هم فشارى كه بر بازار در جهت افزايش قيمت وارد 

مى كنند، بر بازار تأثير مى گذارد.
 اخبارى مبنى بر اينكه قاچاق دام از کشور 
امرى سازماندهى شــده است منتشر شد که 
نگرانى هــاى زيادى را هم بوجــودآورد، اين 

موضوع مورد تأيید وزارت جهاد است؟
نمى توانــم اين مســاله را تأييد يــا رد كنم. چون 
اطالعات دقيق ندارم و بايد مســئوالن زيربط در اين 

زمينه اظهارنظر كنند. اين مباحث را ما نيز مى شنويم. 
باالخره قيمت غيرعادى در خارج از مرزها اين شك 
و شــبهه را ايجاد مى كند كه چرا بايد يك دام حدوداً 
35 كيلويى در آن سوى مرزها به قيمت هاى خيلى باال 

فروخته شود.
 قیمت چندين برابــرى دام زنده ايرانى، 
خارج از مرزها، درحالى که کشورهاى همسايه 
مى توانند همین دام را با قیمت کمتر از ديگر 
کشورها وارد کنند، چه دلیل ديگرى مى تواند 

داشته باشد؟
 يك دليل اين مساله آن است كه در آن كشورها دام 
كم وزن و سبك ايرانى طرفداران زيادى دارد. همين 
دام از استراليا نيز صادر مى شود و قيمت كمترى هم 
دارد اما ذائقه آنها بيشتر به ســمت دام ايرانى است. 
درباره سازماندهى بودن اين كار هم بايد از ارگان هاى 

مسئول سوال كنيد.
 مباحثى که درباره خــروج دام مولد از 
کشور مطرح مى شود و نگرانى هايى که در اين 

زمینه وجود دارد، تا چه حد جدى است؟
درباره خروج دام مولد هــم نمى توان گفت مطلقاً 
انجام نمى شود، اما اينكه عنوان مى شود تعداد آن زياد 
است هم درست نيست. بره ماده ممكن است قاچاق 
شود اما قاچاق دام مولد به آن شكل كه گفته مى شود 

زياد نيست. ولى وجود دارد.
 بحث کاهش کشتار دام در کشتارگاه طى 
سالجارى، يكى از مواردى بود که بحث قاچاق 
چشمگیر دام از کشور را تأيید مى کرد، جز بحث 
قاچاق چه عامل يا عوامل ديگرى ممكن است 

باعث کاهش کشتار شده باشد؟
دو حالت وجــود دارد يا دامدار دامــش را به دليل 
شــرايط خوب بارندگى نگه داشــته و به كشتارگاه 
نمى دهد، يا اينكه قاچاق اتفاق مى افتد. هر سالى كه 
بارندگى خوبى داشته باشيم دامداران دام كمترى را 
عرضه مى كنند. چون پيش بينى مى كنند با وضعيت 
بارندگى ها، مراتع بهترى خواهند داشت بنابراين دام ها 
را نگه مى دارند. اما در شــرايط خشكسالى دام ها را 
مى فروشند ولى دام هاى مولد را معموالً نگه مى دارند 
تا از آنها بره توليد كننــد. بنابراين اگر هم قاچاق دام 
مولد اتفاق مى افتد ناچيز است و نگران كننده نيست.

 دقیقًا میزان کشتار دام در کشتارگاه ها 
طى سالجارى چقدر کاهش يافته است؟

آمار كشتارگاه ها نشان مى دهد، 17,9 درصد كاهش 
كشتار در ســالجارى اتفاق افتاده است. درحالى كه 
براساس آمار اعالمى از سوى مركز آمار كشور جمعيت 

دام نسبت به سال گذشته زياد شده است.
 میزان افزايش در اين زمینه چقدر بوده 

است؟
جمعيت دام سبك كشور در سال 97 نسبت به سال 
93، 19 درصد افزايش دارد. پس جمعيت دام كشور 

كم نشده است.
 به مرکز آمار کشور اشاره کرديد، يكى از 
موضوعات مهم تناقضاتى اســت که بین آمار 
وزارت جهاد با مرکز آمــار وجود دارد، برخى 
عنوان مى کنند براساس آمار مرکز آمار کشور 
تعداد جمعیت دام بسیار کمتر از تعدادى است 
که وزات جهاد اعالم مى کند، بنابراين تولیدات 

اين دام ها نیز به همان اندازه کاهش دارد و اين 
سبب ايجاد شــك و شــبهه در آمار تولیدى 

مى شود که وزارت جهاد اعالم کرده است.
اختالف آمار ما خيلى زياد نيست اما وجود دارد. ما 
براى آمارى كه اعالم مى كنيم داليلى داريم به عنوان 
مثال درباره دام سبك چون توليد مثل آن فصلى است، 
بستگى دارد كه در چه فصلى از سال آمارگيرى انجام 
شود؟ معموالً در پاييز جمعيت دام سبك در كمترين 
ميزان خود قــرار دارد و در ارديبهشــت و خرداد در 
بيشــترين ميزان قرار دارد. ما آمارهــاى مركز آمار را 
كه بررسى كرديم يك نمونه آن در آبانماه انجام شده 
بود و طبيعى اســت در اين فصل جمعيت كم باشــد. 
شــاخص هاى مختلفى براى آمارگيــرى جمعيت دام 
ســبك وجود دارد، يكى از آنها ميزان صادرات پوست 
است كه در كشور هم مصرف چندانى ندارد و بيشتر آن 
صادر مى شود. با توجه به آمارى كه در اين زمينه وجود 
دارد و تبديل آن به ضرايب موجود ميزان جمعيت دام 

تقريباً مشخص مى شود.
 در زمینه دام سنگین چطور؟

در زمينه آمار دام سنگين نيز اختالفاتى وجود دارد 
اما ميزان آن بســيار كم اســت چون توليد مثل دام 
سنگين فصلى نيست و آمار آن در طى سال نوسانات 

كمترى دارد.
 چگونه مى توان به آمار دقیق ترى در اين 

زمینه رسید؟
با اجرا و تكميل طرح پالك گذارى دام مى توان آمار 

دقيق ترى را در اين زمينه ارائه كرد.
 آقاى عباسى، يكى از اخبار داغ اين روزها 
در زمینه گوشــت، تعطیلى کشتارگاه ها است 
گفته مى شــود کاهش عرضه دام به کشتارگاه 

باعث تعطیلى تعدادى از اين مراکز شده است؟
اصًال نمى شــود كه كشــتارگاه تعطيل باشد ممكن 
است كشــتار آن كم يا زياد باشــد. البته احتمال هم 
دارد به صورت موردى يك كشتارگاه كوچك كه صرفه 

اقتصادى نداشته تعطيل شده باشد كه ما اطالعاتى در 
اين زمينه نداريم و بايد از ســازمان دامپزشكى كشور 
دراين مورد ســوال كرد اما نكته مهم اين اســت كه 
كشــتارگاه به دليل كمبود دام تعطيل نمى شود چون 

سال ديگر و سال هاى بعد از آن نيز وجود دارد.
 اشــاره کرديد قاچاق تنهــا دلیل گرانى 
گوشت نیست و فاکتورهاى ديگرى نیز در اين 
امر تاثیرگذارند، به چند مورد از آنها اشاره کنید.
يكى از مهم ترين داليــل، افزايش قيمت نهاده هاى 
دامى اســت كه موجب افزايش چشمگير قيمت تمام 
شده توليد شده است. اين افزايش قيمت در بسيارى از 
محصوالت و توليدات كشور رخ داده اما گوشت چون 
در سبد خانوار است و مردم با آن ارتباط مستقيم دارند 

محسوس تر است.
 هم اکنون، قیمت تمام شــده تولید دام 
سبك زنده چقدر است و اين رقم چه تفاوتى با 

سال گذشته دارد؟
قيمت تمام شده توليد هركيلوگرم بره زنده حدود 30 
هزارتومان است. ســال گذشته اين رقم بين 16 تا 17 
هزارتومانبود، بعبارتى افزايش تقريباً دو برابرى در اين 
زمينه رخ داده ضمن اينكه قيمت گوشت نيز نسبت به 

سال قبل كمى بيشتر از 2 برابر افزايش داشته است.
 قیمت الشــه و دام پروارى و دام سنگین 

چطور؟
در اين زمينه ميانگين كشورى مالك ماست، در هفته 
منتهى به اسفند ميانگين قيمت هركيلوگرم گوسفند 
زنده 41 هزارتومان، قيمت الشــه درب كشــتارگاه 
77هزارتومان و قيمت گوشــت گوسفند درب قصابى 
86 هزارتومان بوده، ســال گذشــته قيمت ها تقريباً 
نصف اين ميزان بوده اســت. همچنين قيمت گوساله 
وگاوزنده 32 هزارتومان، قيمت الشه گاو و گوساله درب 
كشتارگاه 60 هزارتومان و قيمت اين كاال درب قصابى 

76 هزارتومان است.
 با اين حساب، شــاهد افزايش کاذب نرخ 

گوشت در بازار هستیم.
دقيقاً، قيمت گوشــت در بازار 8 تــا 10 هزارتومان 
حباب دارد كه ناشى از جو روانى است. اين ميزان اضافه 
هم به جيب دامدار نمى رود نصيب دالالن مى شــود. 
همچنين تفاوت قيمت بين درب كشــتارگاه تا درب 
قصابى حدود 9 هزار تومان اســت كــه نبايد اينگونه 
باشــد. اين رقم در حدود 2 تا 3 هزارتومان هم باشد 
براى فروشــنده كفايت مى كند و مابقــى آن را اضافه 

دريافت مى كند.
 آقاى عباسى، جمعیت دام سبك، میزان 
تولید گوشت و میزان واردات به طور دقیق چقدر 

است؟
حدود 46 ميليون رأس گوســفند و 18,5 ميليون 
رأس بز در كشور وجود دارد. همچنين در سال گذشته 
ميزان توليد گوشــت 835 هزارتن، واردات آن 149 
هزارتن بــوده و ميزان مصــرف آن 984 هزارتن بوده 
است. (مصرف ســرانه 12 كيلوگرم به ازاى هرايرانى 

است.)
 امسال چطور؟

براى سال 97 هم، پيش بينى توليد 859 هزارتن و 
واردات آن نيز تا امروزحدود 175 هزارتن بوده است.

 سال گذشــته، چه میزان دام سبك به 
کشتارگاه ها عرضه شده و امسال اين رقم چقدر 

بوده است؟
متوسط الشــه گوســفند 18,5 كيلوگرم است. در 
سال 96، 279 هزارتن گوشت از گوسفند حاصل شده 
و 89 هزارتن از بز. به عبارتى حدود 15 ميليون رأس 
گوســفند به كشتارگاه رفته، امســال به دليل كاهش 
17,9 درصدى آمار كشــتار امسال حدود 12 ميليون 

رأس گوسفند به كشتارگاه رفته است.
 با توجه به اينكه هنوز چند هفته تا پايان 
سال باقى اســت، آيا میزان واردات گوشت به 

کشور افزايش خواهد يافت؟
بله، چندين محموله گوشت در بنادر در حال ترخيص 

است و پيش بينى مى شود ميزان واردات در سالجارى 
به حدود 200 هزارتن برســد بنابراين نسبت به سال 
قبل، امســال 50 هزارتن گوشــت اضافه وارد كشور 

مى شود كه معادل 3 ميليون رأس گوسفند است.
 البته در کنار گوشت، امسال واردات دام 

زنده نیز انجام شده است.
ميزان واردات دام زنده چشمگير نبوده اما بار روانى 
مثبت داشته، به طورى كه با واردات اولين محموله بين 
4 تا 5هزارتومان قيمت دام زنده در بازار كاهش يافت.

 آقاى عباسى، با توجه به کشور، بسیارى 
تاکید مى کنند که وزارت جهاد بايد با اقدامات 
اصالح نژادى میزان تولید گوشت را افزايش دهد 
در زمینه اصالح نژاد چه اقداماتى توسط وزارت 

جهاد کشاورزى انجام شده است؟
در حوزه دام ســنگين با توسعه نژادهاى دو منظوره 
مانند سيمنتال درصدد اين هســتيم كه ميزان توليد 
گوشت را در كشور افزايش دهيم. به عنوان مثال وقتى 
گوســاله نر آميخته هلشــتاين با بومى را با گوساله نر 
آميخته سيمنتال با بومى، مقايسه كنيم در انتهاى پروار 
آميخته سيمنتال حدود 80 كيلوگرم گوشت بيشترى 
دارد. در اين صورت ميزان توليد گوشت افزايش مى يابد 
اما اجــازه نمى دهيم اتفاقى بيفتد كه ســيمنتال كًال 
جايگزين هلشتاين شود چون به توليد شير در كشور 

آسيب مى زند.
 در حوزه گوسفند و بز چطور؟

در زمينه دام ســبك نيز توســعه پرورش گوسفند 
پربازده خالص در سيستم بســته و آميخته نژادهاى 
خارجى با بومى در برنامه است. اين اقدام باعث مى شود 
تعداد بره حاصل به ازاى هر ميش مولد افزايش يابد كه 
برابر است با افزايش توليد گوشت. در نژادهاى داخلى 
20 تا 25 درصد چند قلوزايى دارد اما با اصالح نژاد اين 
عدد به 60 تا 65 درصد خواهد رسيد. در زمينه اصالح 
نژاد بز نيز عمدتاً اصالح نــژاد آميخته گرى با بزهاى 

سانن و آلپاين براى توليد شير است.

1
4

2
3 مرجعیت قیمت گذاری زعفران حق ایران است

| حميدرضا برادران شركا با اشــاره به راه اندازى معامالت آتى و اختيار معامله 
زعفران در بورس كاال گفت: با توجه به اينكــه 90 درصد از زعفران دنيا در ايران توليد 
مى شود ايران بايد مرجع قيمت زعفران جهان باشــد؛ بورس كاال مى تواند با ابزارهاى 
مالى مناسب سبب شود كه ايران مرجع قيمت زعفران شود.چرا با توجه به توليد بيش 
از 90 درصد زعفران جهان در ايران، همچنان اســپانيا تعيين كننده قيمت زعفران در 
جهان است؟ « اين مهمترين سوالى است كه در خصوص بازار زعفران ايران مطرح است 
چراكه ايران با اينكه بزرگترين توليدكننده زعفران در جهان است، جايگاه مناسبى در 
تجارت جهانى زعفران ندارد. عالوه بر اين محصول زعفران در كشور با نوسانات قيمتى 
مواجه بوده و همواره در اختيار دالالن و برخى از صادركنندگان بوده است به طورى كه 
اين واسطه ها در زمان افت قيمت محصول، سودهاى كالنى به جيب مى زنند.در اوايل 
خرداد 97 پس از گذشت 10 ســال از راه اندازى قراردادهاى آتى سكه، معامالت آتى 
زعفران به منظور شــفافيت قيمتى، پوشش ريسك نوســانات قيمت و همچنين كوتاه 
كردن دست دالالن از اين بازار در بورس كاال راه اندازى شد. در رابطه با مزاياى معامالت 
زعفران در بورس كاالى ايران به گفت وگو با حميدرضا برادران شــركا پرداخته ايم. وى 
كه اقتصاددان و كارشناس ارشد اقتصادى و استاد بازنشسته دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبايى است، معاون رئيس جمهورى ايران در دولت هفتم بوده و عنوان رياست 
و معاونت اقتصادى ســازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، رياست و دانشيار دانشكده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى و دبير علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه فلوريدا در اياالت 

متحده آمريكا را در كارنامه كارى خود دارد.

پراید در یک سال چقدر گران شد؟
| فواره قيمت ها در بازار خودرو حاال ســرازير شده است، پرايد 111 از قله 52 
ميليون تومان حاال به محدوده 46 تا 47 ميليون تومان پانهاده و يكى از باالترين كاهش 
قيمت ها را در كارنامه خود تجربه كرده است.پرايد هر چند حاال نيز ارزان ترين خودروى 
ايرانى لقب گرفته است، با اين حال با رسيدن به قيمت 52 ميليون تومان ركورد عجيبى 
را در حيات سه دهه اى خود در صنعت خودروى ايران به جا گذاشته است. پرايد پيش از 
اين خود را آماده خداحافظى از خط توليد ايران مى كرد اما يكى از مقاصد عمده جذب 
سرمايه هاى سرگردان تلقى مى شود. طى روزهاى گذشته اما بازار خودرو موقعيتى تازه 
را شاهد است، با تحويل خودروهاى ثبت نامى از سوى خودروسازان و اجراى برنامه فرئش 
فورى در عين عدم خريد و فروش خودروهاى صفــر كيلومتر، بازار با ركودى عجيب و 
بى سابقه روبروست. همين امر كاهش قيمت برخى خودروها را رقم زده است اما پرايد 
به عنوان نماد صنعت خودروسازى يا به عبارت ديگر پرتيراژترين خودروى توليدى در 
ايران موقعيتى ديگر دارد و به شاخصى براى سنجش اين صنعت بدل شده است.افزايش 
نرخ ارز، رشد همزمان قيمت در تمامى بازارها را به همراه داشت. ورود سرمايه گذاران به 
بازار خودرو سبب شد قيمت خورو هر ماه افزايشى را نسبت به ماه گذشته  تجربه نمايد. 
بررسى ها نشان مى دهد بخش مهمى از تقاضاى ورودى به بازار خودرو، با هدف سرمايه 
گذارى و نه مصرف واقعى خودرو صورت مى گيرد. خودروسازان در ماه هاى گذشته بارها 
براى رشد قيمت ها تالش كردند. پيش از اين شــوراى رقابت مسئوليت تعيين قيمت 
خودروها را عهده دار بود اما در حال حاضر ستاد تنظيم بازار مسئوليت تعيين قيمت را 

بر عهده دارد.  ديگر خودروها نيز مانند پرايد افزايش شديد قيمت را تجربه كرده اند.

حقوق بگیران باالی 4 میلیون تومان چه می کنند؟
| فقط حدود 270 هزار نفر از كاركنان دولت حقوق باالى چهار ميليون تومان 
دريافت مى كنند كه نزديك به نيمى از آنها در مرز چهــار ميليون قرار دارند.در حالى 
شواهد حاكى از آن است كه دولت بر حمايت از حقوق بگيران زير سه ميليون تومان تاكيد 
دارد و از بســته هاى حمايتى گرفته تا يارانه نقدى را حق اين قشر مى داند كه از حدود 
دو ميليون و 637 هزار كارمندى كه در ماه حقوق دولتى دريافت مى كنند فقط حدود 
770 هزار نفر حقوق باالى سه ميليون تومان دارند.بررسى آخرين وضعيت حقوق هاى 
پرداختى دولت در سال جارى نشان مى دهد كه دو ميليون و 376 هزار نفر از كاركنان 
دولت دريافتى كمتر از چهار ميليون تومان دارند كه از اين تعداد تا 407 هزار نفر از آنها 
بين سه تا چهار ميليون تومان در ماه حقوق دريافت مى كنند.اما وضعيت دريافتى هاى 
باالى چهار ميليون تومان به گونه اى است كه 270 هزار نفر از كاركنان در اين محدوده 
دريافتى قرار دارند، از اين تعداد 125 هزار و 562 نفر دريافتى بين چهار تا چهار ميليون 
و 500 هزار تومان دارند كه متوســط آن به چهار ميليون و 200 هزار تومان مى رسد، 
بنابراين تا نيمى از دريافتى هاى بــاالى چهار ميليون تومان هم در همين محدوده قرار 
گرفته اند.پرداخت هاى حقوقى باالى چهــار ميليون تومانى دولت در هر ماه به گونه اى 
است كه حدود 45 هزار و 166 نفر بين چهار ميليون و 500 هزار تا پنج ميليون تومان 
با متوسط چهار ميليون و 760 هزار تومان، 40 هزار نفر بين پنج تا شش ميليون تومان 
با متوسط پنج ميليون و 490 هزار تومان، 18 هزار و 607 نفر بين شش تا هفت ميليون 
تومان با متوسط شــش ميليون و 500 هزار تومان و 9824 نفر نيز بين هفت تا هشت 

ميليون تومان با متوسط هفت ميليون و 567 هزار تومان قرار دارند.

صادرات غیر نفتی به مرز 40 میلیارد دالر رسید
| سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غير نفتى در 11 ماهه امسال 
به مرز 40 ميليارد دالر رسيد. محمدرضا مودودى گفت: در صادرات غير نفتى 10 ماهه 
امسال نسبت مدت مشابه پارســال روند روبه رشد داشتيم اما در 11 ماه امسال نسبت 

به پارسال كاهش داشتيم.
وى ادامه داد: بيشــترين دليل كاهش صادرات غير نفتى ما در اين يازده ماه متوجه 
ميعانات گازى بود زيرا با محدوديت فروش مواجه شد و حدود 37 و نيم درصد اُفت داريم 
اما در بخش اقالم صنعتى، پتروشيمى و كشاورزى، صادراتمان خوب بود و نسبت به مدت 
مشابه سال پيش حدود 2 درصد و در بخش پتروشيمى 14 درصد رشد داريم.مودودى 
با بيان اينكه بخشى از مشكالت، ناشى از دوگانه شدن مديريت است گفت: در چارچوب 
قوانين بايد حركت كنيم. در بخشى صنعتى و معدنى در زمينه صادرات كمترين مشكل 
را داريم.وى با اشاره به اينكه بانك مركزى در دوره سختى قرار دارد افزود: از 40 ميليارد 
دالر صادرات غير نفتى حدود 10 و نيم ميليارد دالر آن به ســامانه نيما برگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: امسال به علت نوسانات نرخ ارز، ترافيك و فشار 
تقاضا را از طرف بخش خصوصى براى ثبت سفارش احساس كرديم و بالغ بر 76 ميليارد 
دالر تقاضاى بى سابقه ثبت سفارش داشــتيم كه از اين ميزان حدود 46 ميليارد دالر 
تخصيص ارز شده است و از اين ميزان حدود 24 ميليارد دالر توسط بانك تأمين شده 
است و 10 و نيم ميليارد دالر هم از طريق ارز نيمايى انجام شده است.مودودى با اشاره 
به اينكه بازار در كشورمان، مدرن نيست گفت: بخش خصوصى برند كشورمان بايد در 
تجارت داخلى و خارجى ايفاى نقش بيشترى كند و شركت هاى كوچك را مديريت كند.


