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در سه ماه گذشته؛
فعاالن صنعت طیور دو هزار 

میلیارد تومان ضرر کردند

رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان جوجه 
یک روزه علت اصلی ضرر صنعت طیور را در دوره سه 
ماهه امسال، ممنوعیت در صادرات گوشت مرغ بیان 
کرد و گفت: فعاالن صنعت طیور کشور در سه ماه 

گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان متضرر شدند.
»غالمعلی فارغی« دیروز در گفت و گو با ایرنا با 
بیان اینکه این ضرر تمامی چرخه صنعت طیور از 
جمله تولیدکنندگان مرغ اجداد، مرغ مادر، جوجه 
یک روزه ومرغ گوشتی و تخمگذار را شامل می شود 
افزود: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشــاورزی 
قرار بود برای حفظ ذخایر کشــور، در ســه ماهه 
نخســت ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیون قطعه جوجه یک 
روزه مازاد برای خرید و ذخیره ســازی انجام شود، 
اما تولید مازاد خریداری نشد و این امر موجب ضرر 

تولیدکنندگان شد.
به گفته وی، طبق برنامه ریــزی وزارت جهاد 
کشاورزی ماهانه بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون قطعه 

جوجه ریزی انجام می شود.
فارغی ممنوعیت صادرات مازاد تولید را از دیگر 
چالش های صنعت طیور در مدت یاد شده برشمرد 
و تصریح کرد: سه ماهه گذشته خرید برای ذخیره 
سازی انجام نشد، بلکه ممنوعیت صادرات موجب 
ضرر و زیان ماهانه بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان تولید 
کنندگان صنعت طیور شد که این میزان خسارت 
از هیچ جایی جبران نمی شــود، بلکه با ضرر تولید 
کنندگان بخش کشاورزی، مصرف کنندگان نیز به 

تبع آن متضرر می شوند.
وی اضافه کرد: امروز با توجه به رشــد نرخ تورم 
و افزایش هزینه های تولید، اکنون قیمت منطقی 
هر قطعه جوجه یک روزه سه هزار تا سه هزار و ۲۰۰ 
تومان و گوشت مرغ برای مصرف کنندگان بین ۱۴ 
هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است درحالی که طی 
ماه های گذشته هر قطعه جوجه یک روزه با نرخ یک 
هزار و ۷۰۰ تومان و گوشت مرغ با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 

تا ۱۲ هزار تومان خریداری می شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق 
ایران اضافه کرد: برطرف شدن ممنوعیت صادرات 
گوشــت مرغ از ابتدای تیرماه امسال و خروج مازاد 
تولید، قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به ۲ هزار و 
۶۰۰ تومان و گوشت مرغ در بازار به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا 
۱۴ هزار تومان رسیده که به نظر می رسد با ادامه این 
روند بازار این محصول متعادل شود تا جایی که نه 
تولید کنندگان و نه مصرف کنندگان متضرر شوند.

به گفته وی، قیمت مصوب جوجــه یک روزه 
گوشتی توسط ستاد تنظیم بازار هر قطعه ۲ هزار و 

۶۵۰ تومان تعیین شده بود.
    

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار:
کشورهای منطقه از تخم مرغ 
صادراتی ایران استقبال کردند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: 
بررسی ها نشــان می دهد در مدت ۴۵ روز گذشته 
بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ به بازار کشورهای 
منطقه صادر شــد و افغانســتان و عمان از جمله 

واردکنندگان این ماده غذایی محسوب می شوند.
»رضا کاظمی« در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: 
صادرات تخم مرغ در حالی از سر گرفته شد که تأخیر 
در اعالم پاکی کشور از لحاظ بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان موجب توقف صــادرات تخم مرغ به 
کشور عراق شد و در عین حال روابط تجاری ترکیه 

و عراق نیز در این زمینه می تواند تأثیرگذار باشد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: 
ایران با تولید سالیانه ۹۴۰ هزار تن تخم مرغ امکان 
صادرات ساالنه بیش از ۱۰۰ هزار تن را دارد که گاهی 
دولت به دلیل شرایط داخلی و تنظیم بازار، صادرات 

را متوقف می کند.
به گزارش ایرنا، چهارم اردیبهشــت امسال با 
ابالغ نامه ای از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از تولید 

داخلی و افزایش تولید، صادرات تخم مرغ آزاد شد.

خبر اقتصادی
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محمود  نوروزیه
از روزی کــه یارانه هــا مصــوب و 
پرداخت آن کلید خــورد، بحث حذف 
دهک های برخوردار چندین بار مطرح 
شده است؛ اما تا امروز که بیش از ۳۴۰ 
هزار میلیارد تومــان یارانه های نقدی 
پرداخت شــده اســت، همچنان این 
وعده ها در حد مصوبه مجلس و اعالم به 
دولت باقی مانده و در عمل هیچ تضمین 

قانونی برای اجرای آن ارائه نشده است.
براساس بند )۱( تبصره )۱۴( قانون 
بودجه ۱۳۹۸ دولت موظف شده است با 
استفاده از بانک های اطالعاتی در اختیار، 
نسبت به شناسایی و حذف سه دهک 
باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران 
اقدام کنــد. بر این اصــل هیات دولت 
آیین نامه مربوطه را نیز بــرای اجرا به 
سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرده است.

این طرح پیش از این نیز در بودجه 
۳ سال گذشــته به تصویب رسید، اما 
به مرحله اجرا درنیامد تا براســاس آن 
حدود ۱۰ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
)در صورتی کــه تمامی افراد این ســه 
دهک از دریافت یارانه حذف شوند( از 
منابع دولت که در قالب یارانه به این سه 

دهک تعلق می گیرد، آزاد  شود. 
در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر 
در سال یارانه نقدی دریافت می کنند. 
البته رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در 
زمان تصویب برای یارانه ها در نظر گرفته 
شد اکنون با وجود تورم ارزش آن کمتر 
از ۲۰ هزار تومان شده است، اما همین 
رقم نیز می تواند تاثیر بسزایی در توازن 

بودجه سال ۹۸ داشته باشد.
چنانچــه دولــت بتوانــد در برابر 
اعتراض ها و مخالفت های ناشی از حذف 

این سه دهک برخوردار ایستادگی کند؛ 
هدف سیاســتگذار اجرایی می شود. 
اجرای این سیاســت در بودجه ۴ سال 
گذشته نیز هر بار تصویب و در دستور کار 
قرار گرفته اما عملیاتی نشده، تا جایی که 
دولت کسری منابع پرداخت یارانه را در 
این مدت از محل منابع عمومی تامین 
و پرداخت کرده است. اما گویا کسری 
بودجه قابل توجه ســال جاری در کنار 
تحریم ها، اراده الزم را در دولت به وجود 
آورده است تا نسبت به حذف یارانه این 

سه گروه اقدام کند.
آیا زمان سرکشی به حساب ها 

فرارسیده است؟
یکی از مهمتریــن چالش هایی که 
پیش از این مانع اجرای این سیاســت 
می شد، نبود پایگاه اطالعاتی قابل استناد 
از وضعیت رفاه خانوارهــا بود. البته در 
مقطعی وزارت رفاه به جمع آوری داده ها 
از شرایط درآمد و هزینه های خانوارها 
پرداخت، اما این اطالعات در سطحی 
نبود که بتوان به واسطه آن طرحی در این 
وسعت را عملیاتی کرد. پس از انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری 
الیحه بودجــه ۹۷ به مجلــس رفت و 
طی آن به دولت پیشنهاد شد که یارانه 
۳۴ میلیون نفر ایرانــی حذف و تنها به 
افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور 
یارانه پرداخت شــود، اما مجلس با این 
طرح مخالفــت کرد. بعــد از آن نیز در 
دوم اسفند ۹۶ که مجلس بحث حذف 
یارانه افراد پولدار در بودجه ۹۷ را مطرح 
کرد، این بار نوبخت عنوان کرد »حذف 
یارانه دهک های پردرآمد طی سه ماه 
امکان پذیر نیست. امنیت اقتصادی با 
سرکشی به حساب های بانکی مخدوش 

می شود. سرکشی به حساب های بانکی 
برای حذف یارانه نقدی به این معناست 
که ما باید حساب و تراکنش ۸۰ میلیون 
جمعیت را کنتــرل کنیم که این عماًل 
باعث محدود شــدن امنیت در عرصه 

اقتصاد می شود«.
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در ایــن زمینه رحیــم زارع، عضو 
کمیســیون تلفیق بودجه مجلس با 
اشــاره به مصوبه حذف یارانه ۳ دهک 
باالی جامعه اعالم کرد که افرادی که 
حقوق باالی ۵ میلیونــی می گیرند و 
هنوز یارانه دریافت می کنند، افرادی 
که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت 
می کنند جزو این ۳ دهک خواهند بود. 
همچنین ۳ دهک باالی جامعه با توجه 
به حساب بانکی و اموالی که به نامشان 
ثبت شده اســت، شناسایی و مشمول 

حذف یارانه ها می شوند.
دولت برخورد قاطع داشته باشد

وزارت اقتصاد نیز در بســته رونق 
تولید ســال ۹۸ خــود بــر ضرورت 
توجه دولت به بخــش تولید در حوزه 

هدفمندی تاکید کرده است.
در بخش مربوط به اصالح ساختار 
مصارف هدفمندی یارانه ها این بسته 

آمده است »هرچند مطابق تبصره 
۱۴ بودجه ۹۸، دولت مکلف 

شــده اســت تا با 
استفاده از تمامی 
ی  نک هــا با
اطالعاتی نسبت 
به شناســایی 
و حــذف ســه 
دهــک باالی 
درآمــدی از 

فهرست یارانه بگیران اقدام کند، اما با 
توجه به سهم اندک سه دهک مذکور از 
مجموع کل منابع هدفمندی یارانه ها، 
ضروری است تا عالوه بر انجام اقدامات 
درخصوص حذف دهک های برخوردار، 
با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به 
صادرات فرآورده هــای نفتی با لحاظ 
مابه التفــاوت خوراک پاالیشــگاه ها 
به میزان ۴۳۵ هزار میلیــارد ریال در 
این حوزه، بخشــی از منابــع مربوطه 
جهــت هدایت به ســمت بخش های 
تولیدی آزاد شــود.« در این بســته به 
دولت پیشنهاد شده است که تا اصالح 
قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ را با هدف 

بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه ها 
)جدول تبصره ۱۴ قانــون بودجه( به 
جهت تخصیص به طرح های اولویت دار 
بخش های تولیدی به ویژه در مناطق 
آسیب دیده از ســیل مدنظر قرار دهد 
و در حــذف دهک هــای برخــوردار 
درآمــدی از دریافــت یارانــه نقدی 
با توجه به ســامانه های اطالعاتی در 
اختیار و آزادسازی منابع مربوطه برای 
بخش های تولیدی برخورد قاطع داشته 

باشد.
حذف دهک های برخوردار و 

تاثیرآن بر رفاه جامعه
بــه اعتقــاد کارشناســان میزان 
تاثیرگذاری آزادسازی این بخش از یارانه 
و اختصاص آن به دهک های پایین تر در 
مرحله اول بستگی به هزینه هایی دارد 
که مراحل حذف این سه دهک باید طی 
کند. در این زمینه جســتجو و یا ایجاد 
پایگاه های اطالعاتی، ایجاد ســامانه 
حذف، رسیدگی به شــکایات ناشی از 
حذف و تشــکیل تیم های عملیاتی؛ 
هزینه های قابل توجهی را برای دولت 
رقم خواهد زد که در هــر صورت این 
جراحی اقتصادی باید تبعــات آن را 

بپذیرد. 
البته در رویکرد دیگر دولت می تواند 
بدون طی کردن این مسیر پرتالطم، 
با اجرای سیاســت حذف یارانه های 
پنهان که به صــورت ناعادالنه توزیع 
می شود، این سیاست را از منظر دیگری 
پیگیری کند. تا همین چند ماه پیش 
هیچ رقم دقیقی از حجــم یارانه های 
پنهــان پرداختی وجود نداشــت. اما 
ســازمان برنامه و بودجه در گزارشی 
ارقام یارانه پرداختی کشور را که شامل 
آشکار و پنهان می شود محاسبه و اعالم 
کرده است. طبق این گزارش رقم کل 
یارانه های آشکار و نهان ساالنه به ۹۰۰ 
هزار میلیــارد تومان می رســد. از این 
رقم حدود ۶۰۰ هــزار میلیارد تومان 
به حوزه انرژی و نفت و مشــتقات آن 
اختصاص دارد کــه ۲۱۵ هزارمیلیارد 
تومان آن متعلق به بنزین است. طبق 
برآوردهای انجام شده در سال ۹۸ نیز 
مجمــوع یارانه آشــکار و پنهان ۸۹۰ 
هزار میلیارد تومان خواهــد بود. این 
رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه 
اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً ۲.۲ برابر 
بودجه ساالنه کشور است. این در حالی 
اســت که با وجود این رقم کالن که 
ساالنه در کشور پرداخت می شود و 
سهم هر ایرانی به ۱۱ میلیون تومان 
می رسد، عدم هدفمندی آن باعث 
شده تا بخش عمده ای از آن سهم 
پردرآمدهایی شود که در اهداف 
تعیین شده برای دریافت 
یارانــه هیــچ جایگاهی 
ندارنــد. به گونــه ای که 
از میــان ۲۴۹ هــزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان مستقیم، 

۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک 
کم درآمد می رســد و رقــم ۱۲۱ هزار 
میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد 
می شود. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهانی در قالب مواردی مانند یارانه 
انرژی پرداخت می کند که سهم باالیی از 
آن به دهک های پردرآمد تخصیص پیدا 
می کند. بنابراین حذف یارانه های پنهان 
می تواند در افزایش رفاه اجتماعی تاثیر 
بیشتر و هزینه عملیاتی کمتری نسبت 
به طرح پاالیــش یارانه ها و تعدیل آنها 

داشته باشد.
حذف دهک های برخوردار 

اجرایی می شود؟
با این که همواره نقدهای بسیاری 
نسبت به شیوه  پرداخت های نقدی وجود 
داشته و در قانون بودجه دولت ملزم به 
حذف پردرآمدها بوده، اما تاکنون این 
سیاست عملیاتی نشده است. سه دهک 
پردرآمــد جامعه حــدود ۲۴ میلیون 
نفر هســتند که با یک حســاب ساده 
می توان گفت این سه دهک در هشت 
سال گذشته حدود ۱۰۵ هزار میلیارد 
تومان یارانه نقــدی دریافت کرده اند. 
به همین منظور برای ســال جاری نیز 
منابعی حدود ۴۲ هزار میلیاردی برای 
پرداخت هــای نقــدی و غیرنقدی در 
بودجه ۱۳۹۸ پیش بینی شده هر چند در 
کنار آن تاکید بر حذف سه دهک باالی 
درآمدی نیز مطرح شده ولی نه تنها دولت 
برنامه ای برای غربالگری اعالم نکرده، 
بلکه شواهد نشــان می دهد که سال 
جاری نیز ادامه روند پرداخت های نقدی 

در سال های گذشته اجرا خواهد شد.
از ســوی دیگر با توجه به اینکه به 
صراحت اعــالم می شــود بانک های 
اطالعاتی قوی برای شناســایی افراد 
پردرآمــد وجود ندارد و ممکن اســت 
افراد نیازمند طی این غربالگری آسیب 
ببینند، به نظر نمی رسد در سال جاری 
نیز مصوبه حذف ســه دهــک باالی 
درآمدی اجرایی شــود، چراکه راهکار 
مشــخص و دقیقی برای این مسئله از 
ســوی دولت ارائه نشده اســت. بر این 
اصل تداوم مصوبات کاغذی نمی تواند 
کمک قابل توجهی به کســری بودجه 
سال جاری و در مقیاس بزرگتر جراحی 

اقتصادی داشته باشد. 

این بار؛ کسری بودجه و تشدید تحریم ها بهانه  شد؛

تداوم مصوبات کاغذی در حذف یارانه دهک های برخوردار

سه دهک پردرآمد جامعه 
حدود 24 میلیون نفر 

هستند که با یک حساب 
ساده می توان گفت این 

سه دهک در هشت سال 
گذشته حدود 105 هزار 

میلیارد تومان یارانه نقدی 
دریافت کرده اند

رقم کل یارانه های آشکار 
و نهان ساالنه به 900 هزار 
میلیارد تومان می رسد. 

از این رقم حدود 600 هزار 
میلیارد تومان به حوزه 

انرژی و نفت اختصاص دارد. 
در سال 98 نیز مجموع 

یارانه آشکار و پنهان 
890هزار میلیارد تومان 

خواهد بود

گفت وگو

رئیس اتاق صنعت و بازرگانی بصره عراق 
گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ شرکت ترکیه ای 
در عراق به ثبت رســیده و اخیرا عربستان، 
امــارات و اردن نیز در حــال افزایش تعداد 
شرکت های عراقی خود هستند. درست است 
که اکنون ایران دومیــن تامین کننده عراق 
پس از چین اســت اما با توجه به تحرکات و 
سرمایه گذاری های صورت گرفته شاید دو 

سال دیگر رتبه ایران چند پله سقوط کند.
ماجد عبــداهلل در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا نحوه همــکاری بازرگانان و 
فعاالن اقتصادی ایران با همتایان عراق خود 
گفت: در مرحله اول، مــا باید با ظرفیت های 
ایران در حوزه تامین مواد اولیه آشنا شویم و 
ببینیم چه امکاناتی در ایران وجود دارد سفر 
هیات های تجاری دو کشــور و فعالیت های 

اتاق بازرگانی باید در همین راستا باشد.
وی ادامه داد: به ســبب جنــگ با داعش 
خرابی های زیادی به وجود آمده و بر همین 
اســاس اصلی ترین مواد اولیه کــه ما وارد 
می کنیم آهــن، فوالد و مصنوعــات فلزی 
است که از عمان و سایر کشورها آن را تامین 
می کنیم. این در حالی است که من تازه، هفته 
گذشته متوجه شدم که می توانیم همین مواد 
را با قیمت پایین تر و کیفیت بهتر از یزد تامین 
کنیم. این یک حقیقت است که ما به واردات 
مواد اولیه احتیاج داریم و بهترین مسیر برای 

ما تامین آن از ایران است.
عبداهلل با اشاره به تحریم هایی که بر علیه 
کشــورمان اعمال شــده گفت: تحریم های 
آمریــکا کامــال ظالمانه و بر خــالف قواعد 
بین المللی است و ما این مسئله را می دانیم 

فلذا با توجه به این شرایط می توانیم بازاریابی 
محصوالت ایرانی همچون مواد پتروشیمی 
و مشــتقات نفتی را به عهده بگیریم و عراق 
تبدیل به مسیر ترانزیت کاالهای ایرانی شود. 
ضمن آنکه آمادگی داریم برای تامین برخی 
کاالها مانند الســتیک خودرو، شکر برزیلی 
و مواد اولیه نســاجی نیازهای کارخانه های 
ایرانــی را تامین کنیم، ما هر آنچه که شــما 
نیاز دارید می توانیم از طریق بنادر عراق وارد 
کنیم در واقع عراق کامال این ظرفیت را دارد 
یک مسیر ورود و خروج کاال و مواد اولیه برای 

ایران باشد.
عبداهلل در خصوص تولید مشــترک کاال 
توســط فعاالن اقتصادی دو کشــور گفت: 
فرهنگ مردم عراق به گونه ای اســت که به 
کاالی عراقی اعتماد بیشتری نسبت به کاالی 

خارجی دارند و اگر از یک کاال هم نوع عراقی 
و هم نوع وارداتی آن در بازار موجود باشد به 
طور حتم محصول عراقی را انتخاب خواهند 
کرد. بر همین اساس است که تاکنون بیش 
از ۵۰۰ شــرکت ترکیه ای در عــراق به ثبت 
رسیده و اخیرا عربســتان، امارات و اردن نیز 
در حال افزایش تعداد شــرکت های عراقی 

خود هستند.
وی افزود: درست اســت که اکنون ایران 

دومین تامین کننده عراق پس از چین است 
اما با توجه به تحرکات و سرمایه گذاری های 
صورت گرفته، شاید دو سال دیگر رتبه ایران 
چند پله سقوط کند. البته همه می دانند که 
برای مردم و فعــاالن اقتصادی عراق اولویت 
با بازرگانان ایرانی است به شرطی که زودتر 
فعاالن صنعتی ایرانی حرکــت خود را آغاز 
کنند و با شــرکای عراقی اقدام به تاســیس 

شرکت کنند.

رئیس اتاق صنعت و بازرگانی بصره در گفت وگو با ایلنا:

عراق می تواند مسیر ترانزیت کاال های ایرانی شود


