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اقتصاد

سال پنجم شماره 1115

گزارش «همدلی» از حاشیههای اجرای سیاستهای یک شبهای که ضد تولید عمل کردند

خبر

چوب بی برنامگی بر سر صنعت

ممنوعیت ورود بوئینگ  ۷۳۷مکس
به آسمان ایران
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری ،صدور نوتام
(اطالعیه جهانــی هوانوردی) مبنی بر ممنوعیت پرواز
هواپیماهــای بوئینگ  ۷۳۷مکــس را تأیید کرد .رضا
جعفــرزاده در گفت وگو با خبرنــگار مهر ،صدور نوتام
(اطالعیــه بین المللی هوانوردی) از ســوی ســازمان
هواپیمایی کشــوری مبنی بر ممنوعیت پرواز بوئینگ
 ۷۳۷مکس در آسمان ایران را تأیید کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد :نوتام
( )NOTAM: Notice To Air Manمربوطــه پیش
از تعلیق یا ممنوع شــدن پرواز این هواپیماها از سوی
شرکت هواپیماسازی بوئینگ و همچنین دستور ترامپ
رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از پرواز بوئینگهای
 ۷۳۷مکس  ۸و  ،۹از سوی سازمان هواپیمایی کشوری
صادر شده بود .به گزارش مهر ،در پی سقوط دو فروند
هواپیمــای بوئینگ  ۷۳۷مکس  ۸و  ۹در فاصله زمانی
کوتاه در اتیوپی و اندونزی ،بسیاری از کشورهای جهان
که دارای این تایپ از هواپیمای مسافری بودند ،تردد این
هواپیماها را ممنوع کردند .همچنین کشورهایی مانند
ایران که این نوع هواپیمــا را در ناوگان خود ندارند ،از
عبور این هواپیما در آسمان کشورهای خود یا نشست
و برخاست آنها در فرودگاههای این کشورها را ممنوع
کرده اند.
بر اساس اعالم اوپک
ایران  ٢میلیون و  ٧٠٠هزار بشکه نفت
فروخت
ســازمان اوپک اعالم کرد :تولید تولید نفت ایران ۱۲
هزار بشــکه در روز افزایش یافت و در ماه فوریه ۲۰۱۹
به  ۲میلیون و  ۷۴۳هزار بشکه در روز رسید .به گزارش
مهر به نقل از شبکه خبر ،اوپک در جدیدترین گزارش
ماهیانــه خود اعالم کرد :تولید نفت ایران در ماه فوریه
 ۲۰۱۹با  ۱۲هزار بشــکه افزایش در روز نسبت به ماه
قبل از آن به  ۲میلیون و  ۷۴۳هزار بشکه در روز رسیده
است .این در حالی است که میزان کل تولید نفت اوپک
در ماه فوریه با  ۲۲۱هزار بشکه کاهش به  ۳۰میلیون و
 ۵۴۹هزار بشکه در روز کاهش یافته است .بنا بر اعالم
اوپک ،تولید نفت ایران در ماه ژانویه نیز نســبت به ماه
قبــل از آن  ۷هزار بشــکه در روز افزایش یافته بود .بر
اساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت خام سنگین
ایران در فوریه با  ۵.۱دالر افزایش نسبت به ماه قبل از
آن به  ۶۱دالر و  ۳۹سنت رسید .قیمت متوسط سبد
نفتی اوپک نیز در ماه فوریه با افزایش  ۵دالری نسبت
به ماه قبل از آن به  ۶۳دالر و  ۸۳سنت رسید .در همین
حال بر اساس گزارشها واردات ماهانه نفت کره جنوبی
از ایران در ماه فوریه ۴ ،برابر شد.
رئیس اتحادیه گل و گیاه کشور خبر داد:
کاهش  ۴۰درصدی قیمت گل
رئیــس اتحادیه گل و گیاه کشــور گفت :در برخی
از گلخانهها ســنبلها به هیچ عنوان گل نداده است و
سرمایه تولیدکنندگان نابود شده است .امیدواریم سال
آینده وزارت جهاد کشــاورزی بــرای تولیدکنندگان
برنامهریزی کند تا کسی نتواند جنس تقلبی وارد کشور
کند .اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه کشور در
گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با وضعیت بازار گل در روزهای
پایانی ســال اظهار کرد :به دلیل گرمای هوا و رکود در
بــازار قیمت گل حدود  ۴۰درصد ارزانتر شــده و این
کاال به فراوانی در کشــور وجود دارد اما کمی در تامین
سنبل برای شب عید دچار مشکل هستیم .وی افزود:
برخی واردکنندگان ،امسال به جای سمبل درجه یک به
تولیدکنندگان ،سنبل درجه  ۳تحویل دادند که بیش از
نیمی از آنها هنوز رشد نکرده است ،در حالی که نسبت
به سال قبل گرانتر عرضه شده است.
شــاهرخی در ادامه تصریح کــرد :در حال حاضر در
گلخانهها سنبلها بسیار کوچک هستند و کیفیت خوبی
هم ندارند .شاهرخی با اشاره به قیمت پیاز سنبل اذعان
داشت :قیمت پیاز سنبل همچنان  ۷۰سنت است اما
نسبت به ســال قبل برای ایران گرانتر تمام میشود،
امسال پیاز سنبل  ۹هزار تومان قیمت گذاری شده است
که نیمی از آن هم خراب شده و به بازار نمیرسد.
وی در رابطه با قیمت سنبل در بازار خاطرنشان کرد:
قیمت سنبل امسال  ۳۰تا  ۳۵هزار تومان است اما باقی
اقالم گل با همان قیمت قبل و با قیمت متعادل عرضه
خواهد شــد .قیمت رز هم حدود  ۱۲تا  ۱۵هزار تومان
است .رئیس اتحادیه گل و گیاه کشور گفت :تقاضا در
روز مادر بــاال بود و به همین دلیل قیمت گل افزایش
یافــت اما در حال حاضر قیمت گل به دلیل رکود بازار
کاهش پیدا کرده اســت و ما منتظر روز  ۲۹اســفند
هستیم که گل بیش از ســایر موارد خریداری خواهد
شــد و به اولویت مردم تبدیل می شود البته در آن روز
هم قیمت آن افزایش نخواهد داشــت .وی با اشاره به
متضرر شدن تولیدکنندگان گل عنوان کرد :در برخی
از گلخانهها ســنبلها به هیچ عنوان گل نداده است و
سرمایه تولیدکنندگان نابود شده است .امیدواریم سال
آینده وزارت جهاد کشــاورزی بــرای تولیدکنندگان
برنامهریزی کند تا کسی نتواند جنس تقلبی وارد کشور
کند .شــاهرخی در خصوص شرایط بازار سبزه تصریح
کرد :سبزه وضعیت بســیار خوبی دارد و خوشبختانه
امسال تولید کنندگان بیشتر به سمت کاشت نارنج رفته
اند که بســیار هم زیبا تر شده اســت و ما با آن موافق
هستیم .قیمت سبزه هم تغییر زیادی نداشته و در حدود
 ۱۰هزار تومان قیمتگذاری شــده است .شاهرخی در
خصوص شرایط بازار سبزه تصریح کرد :سبزه وضعیت
بسیار خوبی دارد و خوشبختانه امسال تولید کنندگان
بیشتر به سمت کاشت نارنج رفته اند که بسیار هم زیبا
تر شــده اســت و ما با آن موافق هستیم .قیمت سبزه
هم تغییر زیادی نداشــته و در حــدود  ۱۰هزار تومان
قیمتگذاری شده است.
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خطر افزایش دوباره قیمتها

کامران ندری

کارشناس اقتصادی

همدلی| گــروه اقتصادی -قانون نانوشــته ای در ایران
وجود دارد کــه میگوید قوانینی که بــرای حمایت از تولید
تدوین و مصوب شــده در نهایت به ضد خود تبدیل میشوند.
اگرچه آگاهان اقتصادی در مقاطع مختلف بارها در این باره
هشــدار داده اند اما به نظر میرسد که با وجود اظهار نظرهای
کارشناســی اما همچنان تولید در کشور رکود بیسابقهای را
تجربه میکند .بیش از  60درصد از واحدهای تولیدی تعطیل
شــده اســت و ما بقی نیز با  30تا  40درصد از ظرفیت خود
مشغول به کار هستند .با همه این اوصاف سالهاست در ایران
نظام بانکداری خواسته یا ناخواسته ضد تولید عمل کردهاند .از
سوی دیگر ،سالها به دلیل تحریمهای اقتصادی واردات مواد
اولیه به کشور با موانع بی شماری مواجه شد .حاال پای صحبت
هر تولید کنندهای که بنشــینی از نبود مواد اولیه برای تولید
شــکایت دارد و ادامه کار را با این شرایط غیر ممکن میداند.
در این شــرایط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصمیم گرفته
اســت برای حمایت از تولید ملــی واردات  1400قلم کاال به
کشــور را ممنوع کند .اگر چه مدیریت واردات و جلوگیری از
ورود بی رویه کاال به کشور یکی از اقدامات تحسین بر انگیزی
است که اتفاقا سالها صاحب نظران اقتصادی درباره آن سخن
گفتهاند ،اما نکته قابل تامل اینجاست ،آیا ممنوعیت ورود برخی

کاالها در شرایط فعلی میتواند به خروج تولید از رکود کمک
کند یا خیر ؟ آیا در شرایط فعلی ،می توان تنها با تزریق پول
نفت صنعت را از خواب عمیقی که در آن فرو رفته است بیدار
کرد؟ صنعت ایران طی ادوار گذشــته تاکنون به کرات چوب
سیاستها و قوانین یک شبه مسئوالن را خورده است.
کارشناسان چه میگویند؟
اقتصاددانان میگویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس
یکدیگر عمل می کنند .یعنی اگر تورم باال باشد ،بیکاری پایین
است و برعکس .به عبارت دیگر« ،تورم باال» گاه ممکن است
بیــکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری باال» می تواند با
«تورم پایین» همراه شود .به همین دلیل ،در خیلی از کشورها،
سیاســت های تورمزا اجرا می شــود تا قدری از نرخ بیکاری
کاسته شود .اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی باال ،ماجرا
کمــی فرق می کند .در این نوع کشــورها ،وقتی قیمت نفت
بــاال می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند ،دولتها
سعی می کنند ،بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به
بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید
باال خنثی شــود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند.
اماتجربه نشــان داده این سیاست ،شکست خورده است .چرا
که درآمدهای نفتی با واحد «دالر» به دســت میآید و برای

تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» اســت .اینجاست که
تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید« ،پایه پولی» را افزایش
می دهد ،تولید را پایین می آورد و حاال هم «چوب» را خورده
و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از
بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به
راه افتاده است.
تجربه روشــن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری،
بزرگترین طرح اشــتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های
زودبازده» اســت .برنامههای «آرمانی» که بــا «وامهای ارزان
قیمــت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و
تورم را باال برد .دولتی ها میگفتند این برنامه آرمانی ،بیکاری
را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های
زودبازده و تزریق پول به بخش تولید ،آخرین آمار اعالم شده
از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعالم شده است-
حاکــی از افزایش بیکاری تا بیش از  14درصد در زمســتان
پارسال اســت .در اقتصاد متکی به درآمد نفتی ،رانت و فساد
نیز محتمل اســت و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ
داد نشان داد ،اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند ،توفیقی
برای هیچ یک از دو هــدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به
دست نخواهد آمد.

با توجه به مشکالت و مسائل ارزی ،محدود کردن واردات
میتواند در کاهش فشارهای موجود در بازار ارز موثر باشد.
محدود کردن واردات کاالها حتی میتواند به تولید داخلی
نیــز کمک کند .اما نکته قابل توجه این اســت که وقتی
واردات کاالهای مشابه و جایگزین را کاهش دهیم ،تولید
کننده داخلی باید این توان را داشــته باشد که کاالهای
وارد نشــده را تولید کــرده و وارد بازار کند تا قیمتها در
بازار تنظیم شود .به عبارت دیگر ،پیش از حذف کاالهای
وارداتی باید پرسید که آیا تولید کننده داخلی توان تولید
کاالهای حذف شده را دارد یا خیر؟ زیرا مسئله این است
که با محدودیت کاالها در بازارهای کشــور ،قیمت کاالها
افزایش خواهد یافت .بنابراین اگر اقتصاد ظرفیت تولید را
داشته باشد ،در این صورت حذف کاالهای وارداتی میتواند
فرصتی را در اختیار تولید کننده قرار دهد که بر اساس آن
بتواند از ظرفیتهای خالی اســتفاده کند و کاالهای خود
را وارد بــازار کند .در غیر این صورت حذف اقالم وارداتی،
تنها نتیجهای که دارد افزایش قیمتها در بازار اســت .در
ایــن زمینه باید وزارت صنعت ،معدن و تجارت بررســی
الزم را انجــام دهد و قبل از حذف کاالهای وارداتی از این
موضوع اطمینان حاصل کند که آیا این تصمیم کارشناسی
و دقیق بوده تا بتواند در کاهش قیمتها در بازار موثر باشد
و از سوی دیگر مشکالت ارزی را حلمیکند یا خیر؟ در
مجموع بهنظر میرسد اگر تولید ظرفیت کافی داشته باشد،
حذف واردات میتواند در کاهش مشکالت اقتصادی کمک
کند .اما اشکال اساسی این است که در حال حاضر تولید
در رکود است و تولید کنندهها پایینتر از ظرفیت خود کار
میکنند ،بنابراین باید در نظر گرفت که محدودیتها باعث
کاهش اقالم اساسی در بازار نشود تا قیمتها باالتر نرود.

تریبون

هشدار فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «نگاه تاریخی به نهضت ملی شدن نفت در ایران»

مها انفعالی است
رفتار دولت در مقابل تحری 

اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی میگوید« :برخیها اظهار نگرانی
میکننــد که اگر ما به  FATFبپیوندیم در واقع راه دور زدن تحریمها بســته
خواهد شد ،اما سوال این است چرا ما شیوه انفعالی را دنبال میکنیم که همزاد
قطعی آن فســاد گسترده است .فرشاد مومنی که در نشست هفتگی موسسه
دین و اقتصاد با موضوع « نگاه تاریخی به نهضت ملی شدن نفت در ایران» سخن
میگفت یادآور شد که ماجرای ملی شدن صنعت نفت به اعتبار مضمون ضد
استعماری خود به دنبال حاکم شدن بر مقدرات کشور براساس منطق و استدالل
و دوری جستن از خشونت بود .همچنین به دلیل پیوندهای سنتی میان استعمار
و اســتبداد داخلی نهضت ملی ناگزیر بود تا نیم نگاهی هم به ساختار قدرت و
الگوی رابطه دولت و مردم داشته باشد.
او ادامه داد « :مســئله مهمی که به اعتبار شرایط کنونی ایران میتواند قابل
استفاده باشد این است که در قرن بیستم اولین تجربه جدی اعمال تحریم علیه
ایران در دوره ملی شدن نفت پدیدار شد» .
طبیعتاً یک سوال مهم این است که چگونه دولت ملی دکتر مصدق توانست بر
آن تورم همراه با خشونت و تهدید که ایران را در معرض سلسله مشکالت حاد
ی و مستندات هیچ
و فور قرار داد ،غلبه کند؟ بطوری که بر اساس حافظه تاریخ 
گونه اختالل معنادار در حیات جمعی ایرانیان ناشی از طرز مواجه دولت ملی با
تحریمها بوجود نیامد .به گفته مومنی « :باید دانست که آن نرم افزار حکمرانی و
شیوههای به کار گرفته شده چه بود که توانست بر شوک ناگهانی همراه با تهدید
جدی نظامی غلبه کند .بنابراین باب یادگیری از این تجربه تاریخی همچنان برای
مردم و حکومت ایران گشوده است .شخصا به اعتبار یک پژوهش مشترک به این
جمعبندی رسیدم که شیوه حکمرانی و الگوی در پیش گرفته شده برای اداره
جامعه در آن زمان و نظام اندیشه ورزی برای توسعهگرای کشور متناسب با آن
زمــان به گونهای بود که امروز میتوان ادعا کرد که یادگاریهای مرحوم دکتر
مصدق و همراهان ایشان از این زاویه اگر بیشتر از موضوع ملی شدن نفت نباشد
کمتر از آن نیز نیست».
این اقتصاددان با بیان اینکه در شــیوه حکمرانی با کاستیهای اندیشهای و
سازمانی بسیار خارقالعادهای روبهرو هستیم ،گفت :در این مورد دقت و ظرافت
دکتر مصدق بســیار آموزنده است ،در دوران دفاع مقدس مرحوم میر مصطفی
عالی نسب در زمینه تنظیم رفتارهای مالی دولت یک دقتهای منحصر به فردی
میکردند که معطوف به دانش ضمنی بود که اکثر قریب به اتفاق اداره کنندگان
آن زمان کشور فاقد آن بودند .بطوریکه پس از پایان جنگ و اداره کشور به شیوه
دیگر و همچنین به اعتبار مطالعات جــدی در مورد تاریخ اقتصاد ایران به این
یقین رسیدم که ایشان به شدت تحت تأثیر حساسیتها و شیوه حکمرانی دکتر
مصدق بودند .وی تاکید کرد :باید توجه داشت که رفتارهای مالی دولت اولین
تجلیگاه اصلی مشخص شدن رابطه دولت با مردم است ،بطوریکه این دقتها در
زمان جنگ نجات بخش بود و غفلت از آن در سه دهه اخیر ،کشور را با خطرهای
غیرمتعارفی روبهرو کرده است.
او ادامــه داد :اهتمــام دکتر مصدق به پرهیزکاری مالی از نظر شــخصی و
حساسیت ایشان به تک تک ریالهای بخش عمومی یکی از راههای نجات قطعی
ما بود و ایشــان همیشه دولتمردان را نســبت به هزینه یک ریال از آن مورد
عتاب قرار می دادند  .رییس موسســه دین و اقتصاد با اشاره به نقش شفافیت
در حکمرانی دکتر مصدق گفت :باید توجه داشــت که هفتاد سال پیش عنصر
گوهری در رفتارهای مالی شــخصی و حکومتی دکتر مصدق شفافیت بود .این
شفافیت اجازه میداد تا دکتر مصدق از نیروی نظارت همگانی هم برای کنترل

رفتارهای مالی حکومتگــران بهره کافی ببرد و اگر بخواهیم از این منظر یک
توصیه مشــخصی به دولت کنونی داشته باشیم این است که شفافیت در همه
زمینهها جدی گرفته شود .اما در حال حاضر دولت در برابر تحریمها استراتژی
انفعالی و غیرشفاف در پیش گرفته است و جهتگیری آن نشان دادن عدم تاثیر
تحریمها بر کشور است و ما نیاز داریم که حکومت و دولت در برابر موج جدید
تحریمها که از منظر خصلت ضدانسانی یکی از منحصر به فردترین شیوهها است
تجدیدنظرکند.
تحریم واردات مواد اولیه دارو ،قســاوت آمیزترین جنایت علیه
بشریت است
وی افزود :برای مثال ایران فقط داروی ساخته شده میتواند وارد کند در حالیکه
بیش از  ۹۰درصد داروهای کشور از محل تولید داخلی است که اگر واردات مواد
اولیه آن را تحریم کنند به معنی قساوت آمیزترین جنایت علیه بشریت خواهد
بود ،بنده نمیدانم چه اصراری است این واقعیت بین مردم کشور و دنیا در میان
گذاشته نشود .یا ممانعت از ورود مواد اولیه تولید به معنی اشتغالزدایی گسترده
و جنایت نامحســوس است که تحت عناوین تحریم اعمال میکنند .این استاد
دانشگاه عالمه خاطرنشان ساخت :االن برخیها اظهار نگرانی میکنند که اگر ما
به  FATFبپیوندیم در واقع راه دور زدن تحریمها بسته خواهد شد ،اما سوال این
است چرا ما شیوه انفعالی را دنبال میکنیم که همزاد قطعی آن فساد گسترده
است .باید بصورت فعاالنه جنایتهای آمریکا در این زمینه را آشکار کرد و نشان
داد که همانطور که با مردم خود شفاف هستیم با دنیا نیز اینگونه هستیم و نباید
خود را تسلیم سناریوی آمریکا کنیم او با اشاره به نقش شفافیت در شرایط کنونی
گفت :عدم شفافیت عالوهبر اینکه انگیزه مشارکت فعال مردم در موضوع تحریمها
را کاهش میدهد ،ظرفیتهای بزرگ مشروعیت زدایی را هم فعال میکند ،بنده
از آقای رییس جمهور تقاضا دارم آن تعهدی که در سال جاری چندین بار تکرار
کردند مبنی بر شفافیت ارز تخصیصی را در عمل جدی بگیرند ،چرا انتشار لیست
دریافت کنندگان ارز با اختالل روبهرو است؟ به اعتبار لیست منتشر شده قبلی
ارز تخصیصی در زمینه خودروسازی و قطعه سازی یکی از درشتترین ارقام بود
و دولــت باید جدیت به خرج دهد و هم میزان ارزهای تخصصی و هم میزان ۴
هزار میلیارد تومان تســهیالتی که قرار بود نیروی محرکه کاهش نیاز کشور به
واردات قطعات خودرو و بسط فرصتهای شغلی باشد را شفاف کند .او متذکر
شــد :در زمان آقای احمدینژاد انتشار تعدادی از دادههای حیاتی از سوی بانک
مرکزی حذف شد و حاال باید پرسید چرا شما همان راه را ادامه میدهید و آن
دادهها را باز نمیگردانید؟

گوشه

 600هزار راس دام زنده وارد کشور میشود
استاندار سیستان و بلوچستان گفت :روزانه
حدود  ١٠هزار رأس دام در اســتان کشــتار
خواهد شد و مجموع واردات تا پایان سال ٩٧
توسط کشتی  ٩٠هزار رأس خواهد بود .البته
مجموع واردات دام زنــده از تمام طرق ٦٠٠
هــزار رأس خواهد بود که در کاهش قیمت و
تأمین گوشت مورد نیاز جامعه موثر خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،احمدعلی موهبتی استاندار
سیستان و بلوچستان امروز جمعه  ٣٤اسفند
در حاشــیه بازدید از تخلیه محموله  ٥٠هزار
رأس دام زنــده از کشــتی در بندر چابهار در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :در راستای تنظیم
بازار در کشــور و ارائــه خدمت بهتر به مردم
کشــور و تامین پروتئین و گوشــت کشور از
حوزه دریا ،هوا و زمین دام وارد کشور شده و
این اولین محمولهای است که توسط کشتی و
از حوزه دریایی در بندر چابهار تخلیه می شود.
وی افزود :روزانه حــدود  ١٠هزار رأس دام
در استان کشتار خواهد شد و مجموع واردات
تا پایان سال  ٩٧توسط کشتی  ٩٠هزار رأس
خواهد بود .البته مجمــوع واردات دام زنده از
تمــام طرق  ٦٠٠هزار رأس خواهد بود که در
کاهش قیمت و تأمین گوشت مورد نیاز جامعه
موثر خواهد بود.
موهبتی در ادامه تصریح کرد :ما دو نقطه اوج
مصرف گوشت در ایام عید نوروز و ماه رمضان
را داریم که با این گوشت جوابگو خواهیم بود.
با وجود بارندگی های اخیــر دام داخلی هم
افزایش خواهد داشــت و مراتع آماده استفاده
دامداران شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد:
در تنظیم بــازار در زمینه واردات بحث های
بسیاری شد و مقرر شد تا زمانی که دام داخلی
به بازار نیاید واردات ادامه خواهد داشــت .در
زمان های گذشــته این دام خارج از کشــور
کشتار می شــد و ارزش افزوده و اشتغال آن
در خارج از کشور بود بنابراین دولت تصمیم
گرفت دام را به صــورت زنده وارد کند و هم
بازار اشتغال و ارزش افزوده را به داخل کشور
بیاورد.
وی افزود :در استان سیستان و بلوچستان
 ١٤کشتارگاه مجهز و  ٢٥مجموعه بسته بندی
و  ١٥٥٠دامــداری بزرگ وجود دارد که هزار
میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی
در این مجموعه ها انجام شــده است و با این
واردات دام برای  ١٥هزارنفر اشتغالزایی خواهد

شــد .مهمتر از آن این است که بستر سرمایه
گذاری را پس از کشتار گاه در حوزه پوست و
 ...به وجود خواهد آورد.
موهبتی در رابطه با قاچاق دام عنوان کرد:
در حال حاضر قاچاق دام در این استان نیست
اما در شرایط تالطم بازار خروج دام از کشور را
داشتیم اما در حال حاضر نه خروج و نه ورود
دام قاچاق را از مرز این استان داریم .هرچه دام
وارد می شــود بر اساس ثبت سفارش بوده و
کنترل بهداشتی و گمرکی انجام شده است.
وی افزود :تمــام دام وارداتی از این بندر در
همین استان کشتار می شود و از آنجایی که
گوشت تنظیم بازاری به این استان ارسال نشد
 ٢٠درصد از گوشت این دام در داخل استان
توزیع می شــود و حــدود  ٨٠درصد از آن با
مدیریت تنظیم بازار به استان های دیگر ارسال
می شود.
موهبتــی در ادامه تقریح کرد :ما به منظور
تامین بازار حدود  ٢٠هزار رأس گاو و گوساله،
 ٥٥٠٠نفر شتر ،حدود  ٣هزار رأس دام سبک
و  ٨هزار تن گوشــت را به کشور وارد کردیم
و این روند ادامه خواهد داشــت .اگر این روند
ادامه یابــد در تامین بازار داخلی مشــکلی
نخواهیم داشت.
استاندار سیســتان و بلوچستان با اشاره به
خروج دام از مرز این اســتان گفت :در یازده
ماه گذشــته حدود ٢هزار و  ٧٠٠رأس دام از
مرزهای این استان از کشور خارج شده است.
این قاچاق هم به کشورهای حوزه خلیج فارس
و هم افغانستان و پاکستان ارسال شده است.
موهبتی با اشاره به توسعه سواحل مکران
تاکید کرد :همه زیرساختهای مورد نیاز برای
توسعه ســواحل مکران در حال فراهم شدن
است و با توجه به اینکه بندر چابهار فعال از
تحریمها معاف شده ،ســواحل مکران دارای
 ۱۵۰۰کیلومتر ساحل است که  ۷۵۰کیلومتر
آن در ایران و بقیه در کشور پاکستان قرار دارد
که امیدواریم این دو ساحل به موازات همدیگر
در همکاری بین دو کشور توسعه پیدا کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت:
 بــرای بندر اصلی چابهار یــک میلیارد دالر
سرمایهگذاری تاکنون انجام شده و همچنان
در حال توسعه سرمایهگذاری و فاز یک توسعه
این بنــدر به زودی آماده میشــود ،ولی ۱۴
مجموعه بندر صیادی ،اسکله صیادی نیز در
آینده آماده میشود.

