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اقتصاد

پنجشنبه  18مرداد 1397
شماره 2285

اخبار
معاون اقتصادی رییسجمهور:

واردات کاالهای اساسی از مبدا
کنترل میشود

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت :جلوی انحرافات
نقدینگی را گرفتیم.
محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه)
هیات دولت در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :بهترین
مدیریت جنگ اقتصادی تدبیرهای مناسب و هدفمند در
مسیر اقتصاد مقاومتی است .خوشبختانه در هفت جلسهای
که شورای عالی اقتصادی تشکیل داده در هر جلسه ما
بخشی از تحرک اقتصادی دنبال شده است در آخرین
جلسه درباره مدیریت نقدینگی تصمیمات مهمی اتخاذ شده
بود .وی گفت :تصمیماتی که در رابطه با مدیریت نقدینگی
اتخاذ شد باعث میشود تا هدایت نقدینگی موجود به سمت
تولید برود و از آثار زیان بار نقدینگی در بازار جلوگیری
میکند و هم آن را به سمت تولید و اشتغالزایی سوق
میدهد .وی ادامه داد :تصمیمی که در ارتباط با مجوز
صندوقهای سرمایه گذاری معامله پذیر که به مردم عرضه
میشود سپرده گذاران را به یک سرمایه گذاری کم ریسک
هدایت میکند .از سوی دیگر تصمیماتی که در رابطه با
صنایع کوچک و بزرگ و متوسط گرفته شده است برای
جلوگیری از انحراف منابع بوده که در دستور کار است.
نهاوندیان سپس افزود :تمام مصوبات شورای عالی اقتصاد
بخشی از صحنه وسیع اقتصاد را مورد توجه قرار داده؛ اما
مهمتر از تمام این مصوبات فضای هماهنگی میان سه قوه
است ،و باعث میشود تا جهت گیری واحدی را دنبال کنیم.
وی ادامه داد :دولت هم تالش میکند تا با ارتباط موثر با
قوه قضاییه ،مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی را
در اقتصاد داشته باشد .هر سه قوه تالش میکنند تا جهت
گیری واحدی را در امور اقتصادی دنبال کنند .ان شاءاهلل
فضای جدیدی را برای انسجام ملی مقابل طراحیهایی که
دشمنان ایجاد میکنند را همراه سه قوه ایجاد کنیم.

افزایش قیمت ُخردهفروشی ۸گروه
موادخوراکی

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت
خُ رده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۹
تیر را اعالم کرد که طی آن قیمت  ۸گروه نسبت به هفته
قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش نشان داد.
در هفته منتهی به  ۲۹تیر نرخ لبنیات  ۰.۱درصد،
تخم مرغ  ۱.۸درصد ،برنج  ۱.۱درصد ،حبوب  ۰.۱درصد،
میوههای تازه  ۷.۱درصد ،گوشت مرغ  ۰.۱درصد ،چای
 ۰.۶درصد و روغن نباتی یک درصد نسبت به هفته قبل از
آن افزایش و نرخ سبزیهای تازه  ۰.۲درصد کاهش یافت.
همچنین قیمت گوشت قرمز و قند و شکر ثابت ماند.
لبنیات و تخم مرغ
درهفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست
غیرپاستوریزه معادل  ۰.۶درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۰.۵
درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این
گروه بدون تغییر بود .بهای تخم مرغ معادل  ۱.۸درصد افزایش
داشت و شانهای  ۱۲۶هزار تا  ۱۸۰هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج ،قیمت برنج وارداتی
غیرتایلندی معادل  ۱.۶درصد و برنج داخله درجه یک ۱.۲
درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه دو  ۰.۶درصد
کاهش یافت .در گروه حبوب قیمت نخود ثابت بود .بهای
لپه نخود معادل  ۰.۹درصد ،عدس  ۰.۱درصد و لوبیا قرمز
 ۰.۴درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین ۰.۲
تا  ۰.۵درصد کاهش داشت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر نظر شهرداری
پرتقال درجه یک عرضه نمیشد و گیالس عرضه کمی
داشت .سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از
نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند،
به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوه فروشیهای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه
را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه بهای پرتقال
درجه یک معادل  ۶.۴درصد ،گالبی  ۸.۶درصد و هندوانه
 ۴.۱درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین ۱.۶
درصد تا  ۳۴.۴درصد افزایش یافت .در گروه سبزیهای تازه
بهای گوجه فرنگی معادل  ۸.۸درصد و سبزیهای برگی
 ۲.۸درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  ۰.۶درصد تا
 ۶.۱درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
درهفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون
تغییر بود .قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۲
درصد و گوشت مرغ  ۰.۱درصد افزایش یافت.
قند ،شکر ،چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند و شکر ثابت بود .قیمت چای
خارجی معادل  ۰.۶درصد ،روغن نباتی جامد  ۰.۴درصد و
روغن نباتی مایع  ۱.۲درصد افزایش داشت.
تغییرات یکساله
طبق اعالم بانک مرکزی ،قیمت خُ رده فروشی لبنیات
در هفته منتهی به  ۲۹تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال
قبل  ۱۲.۳درصد ،تخم مرغ  ۴۰.۱درصد ،برنج  ۱۰.۳درصد،
حبوب  ۱.۴درصد ،میوههای تازه  ۷۱.۵درصد ،سبزیهای
تازه  ۱۴.۸درصد ،گوشت قرمز  ۲۴.۷درصد ،گوشت مرغ ۴
درصد ،قند و شکر  ۱.۵درصد ،چای  ۱۹.۵درصد و روغن
نباتی  ۱۰.۱درصد رشد داشت.

بازگشت «بن کاال» برای مقابله با سوداگری

دولت یازدهم و دوازدهم در چند سال
اخیر سبدهای رایگان کاالیی با عنوانهایی
مانند بسته حمایتی ،بسته امنیت غذایی و...
را در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار داده که
هدف آن حمایت از معیشت خانوار است.
با افزایش قیمت دالر و تأثیر آن بر
بازارهای دیگر تالش دولت این بود که با
اختصاص ارز دولتی به تولیدکنندگان و
واردکنندگان کاالهای اساسی از گران شدن
بیرویه این کاالها جلوگیری کند .در کنار
آن تصمیم دیگر دولت برای حمایت از اقشار
آسیب پذیر در شرایط کنونی اقتصاد ادامه
عرضه بستههای کاالیی حمایتی است .این
کاالها با ارز  4200تومانی تأمین میشود و
دولت در حال تهیه ساز و کار آماده کردن
آن است.
وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین
کاالهای بسته حمایتی
سید حسن کاظمی رئیس مؤسسه
پژوهشهای برنامهریزی اقتصاد وزارت
جهادکشاورزی در خصوص چگونگی تأمین
کاالهای بسته حمایتی گفت :وزارت جهاد
کشاورزی مسئولیت تأمین کاالها را در
سطح عمده بر عهده دارد و این وزارتخانه
نیازهای کالن را با مدیریت تولید ،واردات
و صادرات برآورد میکند .به گفته کاظمی
توزیع ،نظارت بر توزیع ،اینکه کاالها به دست
چه کسانی باید برسد دیگر بر عهده وزارت
جهاد نیست و وزارت صمت و تعاون،کار و
رفاه اجتماعی مسئولیتهای بعدی را بر عهده
دارند .کاظمی با اشاره به چگونگی تأمین
کاالها گفت :تأمین عمده کاالیی با استفاده
از ذخایر استراتژیک ،ذخایر احتیاطی (که در

شرایط خاص اقتصادی برای تنظیم بازار و
متعادل کردن آن ذخایر احتیاطی داریم)
و تولیدات داخلی انجام میشود .رئیس
مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی اقتصاد
وزارت جهادکشاورزی تأکید کرد اینکه کاالها
به چه گروهی اختصاص یابد را باید وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعیین کند و با
هماهنگی وزارت صمت و کمیته تنظیم بازار
توزیع و نظارت بر توزیع آن صورت بگیرد.
بهطور مثال وزارت صمت به ما اطالع میدهد
که چه کاالهایی قرار است در سبد حمایتی
قرار گیرد و از ما در خصوص وضعیت
موجودی این کاالها کسب اطالع میکند و
هماهنگیهای الزم انجام میشود.
دولت در حال تکمیل
جزئیات سبد حمایتی
یکی از مهمترین موضوعاتی که دغدغه
متولیان تأمین و عرضه سبد حمایتی است

افزایش دپوی کاال در مبادی ورودی کشور

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی گمرک گفت :افزایش دپوی کاال در انبارهای
مبادی ورودی کشور  ،ناشی از مشکالت گمرکی نیست.
علی معقولی در گفت و گو با مهر در خصوص مشکل
دپوی کاال در انبارهای مبادی ورودی کشور اظهار کرد:
افزایش دپوی کاال در انبارهای مبادی ورودی کشور ،ناشی از
مشکالت گمرکی نیست.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی گمرک افزود :واردکنندگان باید مشکالت دپوی
کاال در گمرکات را روشن و صریح بیان کنند چرا که وقتی
این مشکالت مطرح می شود بالفاصله وزیر اقتصاد و رئیس
کل گمرک خواستار رسیدگی فوری به مشکل پیش آمده
می شوند اما زمانیکه ما با واردکنندگان صحبت می کنیم
اعالم می کنند که مشکل پیش آمده گمرکی نیست و
ارتباطی به گمرک ندارد.

معقولی در ادامه گفت :در حال حاضر عالوه بر گمرک
 ۲۷سازمان دیگر در فرآیند انجام تشریفات گمرکی دخالت
دارند و گمرک بدون صدور مجوز این سازمان ها وفق
مقررات اجازه ترخیص کاال را ندارد.
وی افزود :در چهارماهه ابتدایی سالجاری بیش از ۱۱.۵
میلیون تن انواع کاال به ارزش  ۱۵میلیارد دالر وارد کشور
شده است.
معقولی ادامه داد :در حیطه کار گمرک میتوانیم
بگوییم که از ابتدای امسال دو موضوع را با توجه به مسائلی
که به وجود آمده برای تسهیل کار تولیدکنندگان بخشنامه
کردیم.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک
ایران ادامه داد :یکی از موارد بحث این بود که واحدهای
تولیدی بتوانند کاالهای خود را به صورت نسیه ترخیص
کنند؛ در واقع ما بخشی از کاالها را نگه میداریم و بخش

عمده کاال بدون پرداخت هر گونه حقوق گمرکی ترخیص
میشود و پس از آنکه این کاالها به چرخه تولید رفت ،از
محل گردش مالی ایجاد شده از آن تولیدکننده بتواند هم
حقوق گمرکی را بدهد و هم مابقی کاالی خود را ترخیص
کند.
به گفته معقولی مورد دوم موضوع ضمانتنامه
برای واحدهای تولیدی و موارد مشابه آن بود که
این ضمانتنامهها یکساله شد و حتی واحدهایی که
نمیخواهند درصدی باشند ،بتوانند کاالی خود را وارد
کنند و در ازای آن ضمانتنامه بانکی بدهند که کمک
شایانی به آنهاست.
گفتنی است؛ پیش از این محمد عیدیان،قائم مقام دبیر
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از
رسوب چشمگیر کاال در گمرکات تهران به دلیل تصمیمات
خلقالساعه خبر داده بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران:

با وجود تحریمها یک میلیون خودرو تولید میکنیم

دبیر انجمن خودروسازان کشور گفت:
خواسته ما این است حاال که همه چیز آزاد
شده و ارز سوبسیدی نمیدهند برای اینکه
بساط رانت و فساد جمع شود اجازه بدهند
قیمت را حاشیه بازار تعیین کند.
احمد نعمت بخش در خصوص
سیاستهای جدیدی ارزی دولت و تاثیر آن
بر بازار خودرو گفت :ما از قبل پیشنهاد کرده
بودیم که ارز  4200تومانی به کاالهای اساسی
و دارو تخصیص پیدا کند و باقی کاالها از بازار
آزاد ارز خود را تامین کنند تا جلوی رانت
و فساد گرفته شود که خوشبختانه سرانجام
آقایان به این نتیجه رسیدند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه
داد :همین کار باید در حوزه خودرو نیز انجام
شود و آزادسازی قیمتها صورت بگیرد یعنی
همانطور که آقای همتی گفته قیمت ارز
بازار ثانویه براساس عرضه و تقاضا مشخص
میشود قیمت خودرو نیز براساس حاشیه
بازار تعیین شود تا دست داللها از این بازار
قطع شده و بازار خودرو به آرامش برسد.
نعمت بخش اظهار داشت :خواسته ما
این است حاال که همه چیز آزاد شده و ارز
سوبسیدی نمیدهند برای اینکه بساط رانت

و فساد جمع شود اجازه بدهند قیمت را
حاشیه بازار تعیین کند.
وی گفت :هفته گذشته گروه
خودروسازی بهمن قرار بود نزدیک به 250
خودرو را بفروشد اما در لحظه اول حدود
 250هزار نفر ثبت نام کردند یعنی امکان
موفقیت هر فرد یک در هزار بود االن هم
اگر خودروسازی قصد فروش داشته باشد
با همین اتفاق روبرو میشود زیرا پولهای
سرگردان در بازار زیاد است و برای صاحبان
آنها خودرو یک بازار جذاب است این یعنی
احتمال اینکه مصرف کننده بتواند به قیمت
کارخانه خودرو تهیه کند خیلی ضعیف است
و مجبور هستند از دست دالل با قیمت
گرانتر بخرند!
وی خاطرنشان کرد :اکنون که قیمت ارز
افزایش پیدا کرده بهترین فرصت است که
آزادسازی صورت بگیرد تا قیمت خودرو برای
مصرف کننده عالوه بر اینکه خودرو سازها
از زیان دهی خارج میشوند قیمتها تعدیل
شود و بازار براساس عرضه و تقاضا قیمت
نهایی را مشخص کند.
نعمت بخش افزود :داللها نیز عمال
از بازار خودرو خارج میشوند که در نتیجه

خودرو با قیمت ارزانتری به دست مصرف
کننده میرسد البته این کاهش قیمت در
بازار است و در واقع با توجه به افزایش نرخ
ارز قیمت تمام شده خودرو باالتر میرود.
وی گفت :وقتی سایت از سوی
خودروساز باز میشود بیشترین تعداد ثبت
نام توسط داللها صورت میگیرد .کار آنها
این است که هر روز اخبار مربوطه را دنبال
کنند و از تاریخ و ساعت دقیق باز شدن
سایت خودروسازها مطلع هستند در نتیجه
این افراد یک پله جلوتر از مصرف کنندهای
هستند که هر سه یا چهار سال میخواهند
خودروی خود را تعویض کنند و از روال ثبت
نام خبر ندارند.
نعمت بخش ادامه داد :اگر آزاد سازی
صورت بگیرد خودرو  206که امروز در بازار
 70میلیون و در کارخانه  50میلیون است به
طور حتم کمتر از قیمت بازار دست مصرف
کننده میرسد و از آن طرف خودروسازها هم
با ضرر محصول خود را نمیفروشند.
وی در پاسخ به این سوال که شورای
رقابت در حوزه خودروهای ارزان قیمت
(کمتر از  50میلیون ) ورود میکند اما
وضعیت دیگر خودروها نیز مناسب نیست،

گفت :آزادی قیمت گذاری وجود ندارد
و دولت و وزیر صنعت دخالت میکنند و
نمیگذارند هر قیمتی که خودروساز در نظر
دارد اعمال بکند در واقع اینطور میتوان
گفت دولت در قیمت گذاری تمام خودروهای
ساخت داخل نقش اصلی را دارد.
وی در مورد افزایش قیمت مجدد
خودرو و کشش بازار گفت :این واقعیت که
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده غیر قابل
کتمان است ضمن آنکه درآمدها نیز همگام
با تورم هفتههای اخیر افزایش پیدا نکرده که
بایستی راههای جایگزین ارایه شود.
وی با بیان اینکه بسته به ارز بری هر
خودرو ،قیمت آن به همان تناسب افزایش
پیدا خواهد کرد ،گفت :االن هیچ پیش بینی
در خصوص میزان افزایش قیمتها نمیتوان
کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:

بخشخصوصی را از بخشنامههای ارزی معاف کنید

آهن ۶۰درصد گران شد

رئیس اتحادیه آهنفروشان با اعالم اینکه در حال
حاضر قیمت آهن  ۶۰تا  ۷۰درصد نسبت به قیمت واقعی
آن رشد پیدا کرده است ،گفت :کارخانجات باید برای
مدیریت قیمتها افزایش عرضه را انجام دهند .محمد آزاد
 ،با اشاره به اینکه تجمع چند روز گذشته عدهای در بازار
شاد آباد از طرف آهنفروشان نبوده است ،اظهار داشت :عده
ای از ابزارفروشان در بازار آهن نسبت به عملکرد شهرداری
در وضعیت مالکیت مغازههای خود مشکل داشتند و ترجیح
دادند مغازههای خود را دو روز تعطیل کنند که این موضوع
هیچ ربطی به آهنفروشان ندارد .وی با تأکید براینکه در
حال حاضر بازار آهن به عملکرد خود میپردازد و هیچ
مغازهای تعطیل نیست ،افزود :متأسفانه کاهش عرضه و
قیمتهای باالی شمش در بورس باعث شده تا قیمت آهن
از رقم واقعی خود به هر کیلو  4هزار و  700تا  5هزار تومان
برسد .رئیس اتحادیه آهنفروشان با اعالم اینکه در حال
حاضر قیمت آهن  60تا  70درصد نسبت به قیمت واقعی
آن رشد پیدا کرده است ،افزود :به نظر میرسد کارخانجات
باید برای مدیریت قیمتها افزایش عرضه را انجام دهند تا
بازار شاهد رشد باالی قیمت در آهن و میلگرد نباشد.

جلوگیری از رانت و تخلف در تهیه کاالهای
این بسته با ارز  4200تومانی است که
بهخاطر اختالف قیمتی آن با ارز آزاد امکان
تخلف به وجود میآید .محمد یوسفی رئیس
اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه
جزئیات سبد حمایتی هنوز در دولت قطعی
نشده ،گفت :تفاوت نرخ ارز در تأمین این
کاالها از مباحث مهمی است که نهادهای
مختلف در حال بررسی آن هستند .مهمترین
موضوع این است که تفاوت قیمتی رانت یا
سوءاستفاده ایجاد نکند .قرار است تأمین
کاالهای بسته حمایتی با ارز  4200تومانی
باشد ،در مقابل تولید کنندگانی که از این ارز
استفاده میکنند تولیدشان را باید با قیمت
مشخص یعنی قیمت تمام شده به عالوه
سود تولید عرضه کنند .بنابراین برای تعیین
قیمت نهایی این کاالها کمیته ای متشکل از
ستاد تنظیم بازار وزارت صمت و وزارت جهاد

کشاورزی در حال رایزنی و تصمیمگیری
هستند که هفته آینده نتیجهاش نهایی
میشود.
یوسفی گفت :اینکه کاالهایی که با ارز
دولتی تهیه شده چگونه به دست جامعه
هدف برسد بسیار مهم است ،در این خصوص
راهکارهایی پیشنهاد شده که صدور بن کاال
برای تهیه آن تقریباً قطعی شده است.
گوشت تنظیم بازاری در سبد کاال
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی نیز در خصوص محتویات بسته
حمایتی دولت گفت :اینکه چه کاالهایی
در این بسته قرار میگیرد فع ً
ال قطعی نشده
اما اگر گوشت هم جزو آنها باشد حتماً از
گوشتهای وارداتی تنظیم بازار است که
اکنون در بازار با قیمتهای مصوب عرضه
میشود .ملکی گفت :با عرضه این سبد
حمایتی دولت باید با برنامههایی مانند
جلوگیری از قاچاق دام از افزایش قیمت
گوشت جلوگیری کند .البته رئیس جمهوری
در گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرده که
با کنترل مرزهای غرب و جنوب کشور از
قاچاق دام جلوگیری میشود که این اقدام
برای جلوگیری از روند روزانه افزایش قیمت
گوشت اهمیت زیادی دارد.
مسیح کشاورز رئیس انجمن واردات
برنج نیز در خصوص تأمین برنج سبد کاالیی
گفت :برنج یکی از اقالم اصلی سبد کاالیی
است که هر سال عرضه میشود و تأمین آن
نیز برعهده شرکت بازرگانی دولتی است.
کشاورز افزود :بازرگانی دولتی با تأمین برنج
سبد کاالیی برای جایگزینی آن برای ذخایر
استراتژیک اقدام میکند.

با توجه به اجرایی شدن بسته جدید ارزی ،رییس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و قطر ،تصمیمات اتخاذی را قدمی
رو به جلو برای اقتصادی دانست و گفت :سیاستهای قبلی
نادرست بود و حتی از فرصت پیش آمده برای صادرات به
درستی استفاده نشد اما سیاست جدید ارزی با استفاده از
نظرات بخش خصوصی اتخاذ شده و با معاف کردن این بخش
از بخشنامههای ارزی ،شرایط بهتر میشود.
در بسته جدید ارزی دولت که از اجرایی شد ،بازار آزاد
به رسمیت شناخته شد و نرخ دالر در بازار ثانویه که مرجع
رسمی ارز شناخته شده است ۸۹۵۰ ،تومان قیمت خورد.
طبق این سیاست همه صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در
بازار ثانویه عرضه خواهند کرد و صرافیها پس پنج  -شش
ماه ممنوعیت ،مجددا به بازار معامالت بازگشتند.
البته در بسته جدید باز هم ارز دو نرخی دیده شده
است که یکی مربوط به کاالهای اساسی با نرخ  ۴۲۰۰تومان

و دیگری ارز آزاد است به صورت توافقی مشخص میشود که
طبق تاکید اقتصاددانان باید نهایت مراقبت صورت گیرد تا
این دو نرخی شدن موجب ایجاد رانت و فساد نشود .همچنین
اعضای اتاق بازرگانی و تجار تاکید دارند که دولت در این بازار
دخالتی نداشته باشد تا معامالت طبق عرضه و تقاضا انجام
شود ،چراکه به زعم آنان اکنون با اتخاذ این سیاست ،بازار ارز
متعادل میشود و به ثبات میرسد و در شرایط عادی افزایش
عرضه و کاهش قیمت دالر را خواهیم داشت.
در این باره عدنان موسیپور  -عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران  -اظهار کرد :بخشنامههای ارزی باید بررسی
شود که از چه نقطهای آغاز شده و امروز به چه نقطهای
رسیده است .در سیاستهای قبلی نظر بخش خصوصی
اعمال نشده بود که هزینههای زیادی به اقتصاد تحمیل کرد
و تولید و معدن ضربه خورد .عالوه براین ،سرمایهگذاریهای
خارجی را دچار چالش کرد که به اجبار یک فرصت برای
صادرات ایجاد شد اما از آن به درستی استفاده نشد ،چراکه
تصمیمات ارزی که برای صادرات گرفته شد ،اشتباه بود و
مشکالتش بر همه نمایان شد که چه تاثیرات سوئی داشت.
البته محدودیتهای تحمیلی از خارج نیز موثر بود اما اثر
عمده از جانب داخل است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تاکید کرد
که در تصمیم جدید ابالغ شده تا حدود زیادی نظر بخش
خصوصی اعمال شده است و گام بزرگ رو به جلو خواهد بود
که اگر زودتر ابالغ شده بود ،فشارهای مدت اخیر را محتمل
نمیشدیم.
در ادامه موسیپور با اشاره به آزاد شدن فعالیت

صرافیها و اینکه ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی در بازار
صنایع در کنار ارز پتروشیمی عرضه میشود ،ابراز امیدواری
کرد که بخش خصوصی واقعی از تمام بخشنامههای ارزی
معاف باشد و این خواسته اصلی کمیسیون توسعه صادرات
اتاق ایران است.
وی افزود :میزان صادرات  ۱۰تا  ۱۲میلیارد دالر است و
همینکه از تمام بخشنامه های ارزی دولت ،معاف باشد برای
فعاالن اقتصادی این حوزه کافی است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطردر رابطه با
محدودیتهای جدید خارجی برای کشورتصریح کرد۷۰ :
درصد از مشکالت موجود در بازار ناشی از مسائل داخلی
است و باید این واقعیت را قبول کرد که کشور در جنگ
اقتصادی بهسر میبرد.
به گفته وی ،دولت باید همزمان با شروع محدودیتها،
دست صادرکنندگان و واردکنندگان را باز بگذارد تا آنها
بتوانند با استفاده از تخصص خود برای دور زدن محدودیتها
استفاده کنند .ضمن اینکه بار اول نیست که با چنین
محدودیتهایی روبرو می شویم؛ به نحوی که اقتصاد ایران
با محدودیتها بزرگ شده و صادرکنندگان بخش خصوصی
به آن عادت دارند .اما بخش خصوصی توانایی دور زدن
محدودیتها را دارد به شرطی که از درون آزاد باشد و دچار
موانع داخلی نباشد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر درباره ارزهای
مسافرتی گفت :در شرایطی که منافع کشور محدود است باید
منابع به شیوه بهینه و در مکانهای ضروری مصرف شود.
قطعا مسافرت های خارجی و ارز مسافرتی ضروری نیست.

اخبار کوتاه
رئیس کل سازمان خصوصی سازی:

۴۹میلیون نفر سهام عدالت گرفتند

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت :بر اساس این
طرح تا کنون بیش از  ۴۹میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول
این سهام شده و سهام عدالت به طور قطعی به آنها تعلق گرفته
است .میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی با اشاره به این که
یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید ساماندهی سهام
عدالت بوده است اظهار کرد :ایده اولیه این طرح در اواخر دولت
هشتم مطرح شد و پس از آن در دولت نهم تبدیل به طرح
توزیع سهام عدالت و اجرایی شد .رئیس کل سازمان خصوصی
سازی افزود :بر اساس این طرح تا کنون بیش از  ۴۹میلیون
نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام شده و سهام عدالت به
طور قطعی به آنها تعلق گرفته است .وی گفت :بر این اساس
تمامی اقدامات الزم برای ساماندهی سهام عدالت انجام شده و
مرحله پایانی که آزادسازی این سهام است در صورت تصویب
الیحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان ،آزادسازی این
سهام در قالب صندوقهای قابل معامله انجام خواهد شد .پوری
حسینی همچنین در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت
و صنعت و دامپروری مغان گفت :سهام این شرکت بر اساس
داراییها و کارشناسی دقیق و شفاف قیمتگذاری و واگذار شده
است .وی با بیان این که عملکرد سازمان خصوصی سازی در
واگذاری این شرکت قابل توجه و تقدیر است اظهار داشت:
سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در حالی به
تازگی واگذار شده است که در چهار نوبت گذشته که مزایده
این شرکت برگزار شد خریداران اقبالی به خرید این سهام از
خود نشان ندادند.

مناطق آزاد ضداشتغال ملی هستند

فعاالن کارگری با انتقاد از محرومیت کارگران شاغل در
مناطق آزاد از حمایتهای قانون کار ،افزایش تعداد این مناطق
در شرایط فعلی اقتصاد کشور را عامل تشدید مشکالت جامعه
کارگری می دانند  .یکی از معضالت پیش روی مناطق آزاد
تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خارج بودن از چترحمایتی
قانون کار و تبعیت کارگران این مناطق از شمول مقررات
نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد است که این موضوع بهره
مندی نیروی کار شاغل در این مناطق را از مواد حمایتی قانون
کار از جمله استقالل ،اعتراضات و اعتصابات تشکلها و تعیین
دستمزد ساالنه با رعایت اصل سه جانبه گرایی و سایر حمایت
ها محروم می کند .از طرفی فارغ از ضعف مناطق آزاد از بدو
تاسیس در حوزه حمایت از نیروی کار ،به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان و صاحبنظران این مناطق از بدو تاسیس تاکنون
نتوانستند در اهداف پیش بینی شده از جمله شکوفایی اقتصاد
و جذب سرمایه گذار موفق باشند.
با این حال هفته گذشته سرانجام ،پیشنهاد دولت در
خصوص افزایش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در
کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسید تا بررسی این الیحه
در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
در همین زمینه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در
شورای عالی کار با انتقاد از عدم کارایی مناطق آزاد تاسیس
شده در کشور گفت :نخستین سوالی که پیش از افزایش تعداد
مناطق آزاد باید مطرح باشد این است که آیا مناطق تاسیس
شده طی سالهای گذشته به اهداف خود رسیدند؟ وی با بیان
اینکه فعالیت مناطق آزاد با فلسفه وجودی تاسیس این مناطق
مغایرت دارد ،ادامه داد :از اهداف مهم تشکیل مناطق آزاد
تجاری و مناطق ویژه تجاری ،رفع موانع کارافرینی ،اشتغالزایی
و جذب سرمایه گذاری بود و طبیعتا در شرایطی که تصمیم
به افزایش این مناطق گرفته شده باید پیش از اتخاذ تصمیم
یک گزارش عملکرد و جامع ارائه میشد تا بررسی کنیم آیا
این مناطق تاکنون به رفع موانع تولید ،حذب سرمایه گذاری و
شکوفایی اقتصادی کمک کردهاند؟
این فعال صنفی کارگری ،با تاکید بر اینکه ادامه این فرایند
و افزایش تعداد مناطق آزاد با شیوه فعلی یک تصمیم و اقدام
ابتر است ،تصریح کرد :متاسفانه در این مناطق سودجویی،
رانت خواری و فرار از مسئولیتهای قانونی سرمایه گذاران به
شدت چشمگیر است به نوعی این مناطق به لنگرگاه اجناس
بی کیفیت و غیراستاندارد کشورهای دسته چندم تبدیل شده
است .نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود :چندین سال
است که در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم اما این یک
واقعیت است که بسیاری از مردم ما به دلیل اجناس ارزان در
مناطق آزاد ،نیم نگاهی به سفر به این مناطق دارند تا اجناس
قاچاق وارده شده و بی کیفیت را خریداری کنند.
توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش در
مناطق آزاد گفت :طبیعتا به دلیل این گردش مالی غیرقابل
پایش و سودهای باال ،انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این
مناطق بسیار زیاد است .وی ادامه داد :بنابراین با این شرایط
نابسامان حاکم بر مناطق آزاد ،به جای وضع قوانین کنترلی،
قصد دارند تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تامل
دارد؛ از طرف دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن مناطق آزاد و
ناکارآمدی این مناطق برای نیروی کار ،دولت باید این موضوع
را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی
و صنعتی فعال حضور دارد که در تولید ناخالص ملی ایفای
نقش می کنند .این فعال صنفی کارگری تاکید کرد :در حال
حاضر ایجاد مناطق آزاد جدید با فلسفه وجود مناطق آزاد در
دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می توان گفت که این
اقدام ،به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است .وی گفت:
در دستور کار قرار گرفتن این الیحه در مجلس ،بخصوص
در سال حمایت از کاالی ایرانی باعث تعجب و تاسف است
و امیدواریم نمایندگان مجلس در هنگام بررسی در صحن
علنی ،به این الیحه رای ندهند .توفیقی با اشاره به محرومیت
کارگران و نیروی انسانی شاغل در این مناطق از شمول قانون
کار ،گفت :متاسفانه در فرایند بررسی چنین لوایحی ،از فعاالن
صنفی بخش هیچ نظرخواهی و دعوتی برای شرکت در جلسات
کمیسیون های تخصصی مجلس نمی شود و باید اعالم کنیم
که البی صاحبان زر و زور ،بسیار قویتر از کارگران است .علی
خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز پیش از این در
گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اصرار بر گسترش مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی ،هم بزرگترین تهدید برای اقتصاد و تولیدملی
و هم تهدیدی جدی برای کارگران است ،گفته بود :در وهله
نخست در این مناطق موضوعی به نام سه جانبه گرایی وجود
ندارد و تصمیمات حوزه روابط کار به هیچ وجه با مشارکت
نماینده کارگر ،کارفرما و دولت اتخاذ نمی شود .به گفته وی،
در صورت تصویب الیحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در مجلس شورای اسالمی ،کارگران شاغل در مناطق مورد نظر
دیگر مشمول قانون کار نیستند و تحت پوشش مقررات اشتغال
نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد قرار میگیرند در حالیکه
دولت و مجلس حق ندارند مردم سرزمین اصلی را از قوانین
خود مستثنی و قوانین سختگیرانه تری را به آنها تحمیل کنند.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه تمام سرزمین
اصلی کشور باید به صورت واحد از قانون کار کشور تبعیت کند،
خواستار ابطال مقررات نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و
قرار گرفتن تمام کارگران تحت پوشش قانون کار شد.

