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شماره 2333

اخبار
کاهش  ۱۳درصدی واردات :

درآمد ۱۰۸هزار میلیارد ریالی گمرک
در نیمه نخست سال

سهم واردات خودرو از درآمد گمرک چقدر است؟
درآمدهای گمرکی در نیمه نخست پارسال  ۱۵۸هزار
میلیارد و  ۸۳۵میلیون ریال بود که در مدت مشابه امسال
به گفته معاون گمرک جمهوری اسالمی ایران ،به  ۱۶۳هزار
میلیارد ریال رسید .معاون گمرک جمهوری اسالمی ایران
گفت :در نیمه نخست امسال با احتساب دریافت ضمانتنامه
از واردکنندگان 108 ،هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی از
محل حقوق ورودی کاالها و  55هزار میلیارد ریال عوارض
و مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات کشور وصول شد .به
گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا« ،علی رحیمیان» افزود:
بدون ضمانت و به صورت نقد در  6ماه امسال  73هزار و
 480میلیارد ریال درآمد کسب شد .همچنین از مجموع
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده وصول شده ،سهم عوارض
حدود  18هزار میلیارد ریال بود .رحیمیان گفت :با وجود
کاهش  13درصدی واردات و ممنوعیت ورود  1400قلم
کاالی مصرفی به ویژه خودرو ،افزایش تجهیزات کنترلی در
گمرکات و رشد رویه های الکترونیکی گمرکی شاهد بهبود
درآمدها بودیم .گمرک جمهوری اسالمی ایران مجموع
درآمدهای گمرکی در نیمه نخست پارسال را  158هزار
میلیارد و  835میلیون ریال اعالم کرده بود که از این میزان
 104هزار و  62میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و 54
هزار و  773میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش
افزوده کاالهای وارداتی اخذ شد .در نیمه نخست پارسال
بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو،
عملکرد درآمدی گمرک ایران از محل حقوق ورودی سایر
کاالها  37درصد نسبت به مدت مشابه سال  1395افزایش
یافت .همچنین درآمدهای گمرک ایران از محل حقوق
ورودی واردات خودرو نیز در  6ماهه نخست پارسال 37
درصد بیش از مدت مشابه سال  1395بود .وصولیهای
گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی
نیز  28درصد رشد کرد و در بخش خودرو به چهار هزار
و  855میلیارد ریال و در بخش سایر کاالها به  49هزار و
 918میلیارد ریال رسید .در مجموع ،پارسال درآمد گمرک
کشور بیش از  22هزار میلیارد ریال بود که  30درصد بیش
از میزان مصوب در قانون بودجه محقق شد .این میزان
درآمد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده واردات و دیگر
عوارض وصولی در گمرک اعالم شد.
درآمد وصولی گمرکات از محل حقوق ورودی در سال
 1395به میزان  175هزار میلیارد ریال بود.

وزارت صنعت صادرات چوب را
ممنوع اعالم کرد

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نامه ای با هدف
تنظیم بازار داخلی ،صادرات هرگونه چوب و مصنوعات
چوبی را ممنوع اعالم کرد .به گزارش وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،در این اطالعیه انواع مقطوعات چوبی خام ،انواع
نئوپان و ام دی اف خام ( ،)MDFانواع کاغذ باطله ،کاغذ
روزنامه به شکل رول یا ورق ،انواع کاغذهای اندود نشده،
کاغذ سبک اندود شده ،دفاتر ثبت و حسابداری و دفتر
مشق جزء اقالم ممنوع صادراتی اعالم شد .پس از نوسان
نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقالم و نیز سوء استفاده
افراد از شرایط موجود ،برخی فعاالن در حوزه صنایع چوبی
شامل کابینت ،مبلمان و سرویس های خواب از گرانی و
کمبود مواد اولیه در بازار گله داشتند .بر اساس آمار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،ساالنه حدود یک میلیون و 700
هزار مترمکعب ام ای اف در کشور تولید می شود و این
وزارتخانه تولید  2میلیون و  500هزار مترمکعب ام دی اف
را در کشور هدف گذاری کرده است .با این حال بخشی از
نیاز صنعت چوب کشور از محل واردات تامین می شود و
سود بازرگانی چوب خام و کاغذ باطله از ابتدای سال 97
با هدف حمایت از تولید داخلی و استفاده از ظرفیت خالی
صنایع چوب و کاغذ صفر شده است .به نظر می رسد از آنجا
که ممکن است برخی با سوء استفاده از تسهیالت و یارانه
دولتی ،محموله های چوب وارد شده به کشور را از مبادی
دیگر گمرکی صادر کنند ،وزارت صنعت با وضع ممنوعیت
صادرات هرگونه چوب و مصنوعات چوبی سعی در حمایت
از بازار و مصرف کننده داخلی دارد .پیشتر صادرات مداد
به دلیل آنکه چوب و مغز آن از کاالهای دریافت کننده ارز
دولتی به شمار می روند ،ممنوع شده بود.

 10درصد سبد صادرات ایران
در اختیار صنایع کوچک و متوسط است

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک
گفت :بر اساس آمار موجود ،صنایع کوچک و متوسط
سهمی بیش از  10درصد کل صادرات را در کشورمان به
خود اختصاص داده اند .به گزارش سازمان توسعه تجارت
ایران« ،محمدحسین مقیسه» افزود :این در حالی است
که سهم صنایع کوچک و متوسط در صادرات ژاپن 60
درصد ،در تایوان  70درصد و در سنگاپور 90درصد است.
وی با اشاره به اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در
اقتصاد افزود :یکی از مزایای صنایع کوچک و متوسط،
انعطافپذیری و کارایی باالی آنهاست که با افزایش قابلیت
صادراتی ،میتوانند تعامالت خوبی در بازارهای بینالمللی
داشته باشند .وی بکارگیری مدل توسعه با محوریت صنایع
کوچک و متوسط را با اهمیت توصیف کرد و گفت :توسعه
صنایع کوچک و متوسط ،میتواند به توسعه صادرات منجر
شود.
مقیسه در ادامه ،بودجه  110میلیارد تومانی صندوق
سرمایه گذاری صنایع کوچک را برای پوشش ده ها هزار
بنگاه تولیدی کوچک ناکافی عنوان کرد و افزود :با توجه به
این محدودیت سرمایه ،اولویت اصلی صندوق ارائه ضمانت
نامه به واحدهای صادرات محور است.
«در این راستا شاخصهای تخصیص را به گونهای
تعریف کردهایم که شرایط برای این بنگاهها آسانتر باشد».
مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک،
توسعه همکاریهای آتی صنایع کوچک و متوسط ایران
با اروپا را سبب ارتقای بین المللی آنها توصیف کرد و
گفت :انتقال پول در فرآیند صادرات اهمیت ویژهای دارد
و به همین دلیل اگر در میان مدت راهکار مناسبی برای
کانالهای انتقال پول اندیشیده شود ،عالوه بر جهش
صادراتی ،صنایع کوچک نیز میتوانند در سطوح جهانی
توانایی و ظرفیت خود را بیش از پیش در بازارهای هدف
به کار گیرند.
مقیسه خاطرنشان کرد :با توجه به استعداد و ظرفیت
جوانان تحصیلکرده کشور ،میتوان ترکیب صادرات را از
کاال به سمت خدمات هدایت کرد تا زمینه برای ایجاد
اشتغال و تولید و در نهایت توسعه صادرات آماده تر شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی؛

پیشبینی سود ۵هزار میلیارد تومانی مشموالن سهام عدالت

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی
سازی گفت :پیش بینی میشود با توجه
به سود بیش از هزار و  ۲۰۰میلیارد تومانی
هلدینگ خلیج فارس و با سودی که از سایر
شرکتهای سرمایه پذیر دریافت میشود
سود سهام عدالت مجموعا به حدود  ۵هزار
میلیارد تومان برسد.
سید جعفر سبحانی درباره واریز سود
سهام عدالت مشمولین و آخرین تصمیمات
 ،گفت :بخشی از سهام  49شرکت مربوط
به سهام عدالت است و به آن ها شرکت
های سرمایه پذیر می گوییم .مثل دخانیات،
مخابرات ،بانک ها،بیمه ها ،پتروشیمی ها،
پاالیشگاهها و  ...که فهرست همگی آنها در
سایت سازمان خصوصیسازی قرار دارد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی
سازی ادامه داد :سودی که تا امروز بین 40
میلیون مشمول توزیع شده است ،مربوط به
سود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر در
سال  95بود.
سبحانی افزود :سود عملکرد این شرکت
ها در سال  95حدودا  4هزار و  200میلیارد
تومان بود که نزدیک به  400میلیارد تومان
آن در همان ابتدا برای افزایش سرمایه این
شرکت ها اختصاص یافت و  3800میلیارد
آن برای مشمولین ماند.در این میان بیش از
 3300میلیارد آن توزیع شده است.
وی درباره مشموالنی که هنوز موفق
به گرفتن سود سال  ۹۵خود نشده اند نیز
تاکید کرد :این افراد با مجوز شورای عالی
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی از 10
شهریور مجددا و برای آخرین فرصت ،اجازه
وارد کردن شبای خود به سامانه سهام عدالت
را به دست آورده اند و این کار اکنون در حال
انجام است.
سبحانی در خصوص زمان واریز سود
مشموالن جامانده از دریافت سود  ۹۵نیز
خاطرنشان کرد :این عده اگر تا پایان مهرماه

سالجاری شماره شبای خود را در سامانه
سهام عدالت وارد کنند و راستی آزمایی الزم
از سوی بانک های عامل آنها انجام شد ،سود
آن ها نیز متعاقبا واریز خواهد شد.
سود سال  96سهام عدالت هفته اول
آبان ماه مشخص می شود
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی
سازی با اشاره به این که سود عملکرد سال
 96شرکت های سرمایه پذیر هنوز مشخص
نشده است یادآور شد :مجامع حدود ۴۵
شرکت تاکنون برگزار و  3یا  ۴شرکت هنوز
برگزار نشده است که مجامع سه شرکت از
شرکت های باقی مانده  30مهرماه و یکی از
آن ها در آذرماه است.
وی با تاکید بر این که برای تعیین سود
سال  96سهام عدالت در انتظار آخرین مجمع
شرکت های سرمایه پذیر نخواهیم ماند گفت:
بر اساس برگزاری مجامع و صورت های مالی
سنوات گذشته ،شرکت هلدینگ خلیج فارس
جزو سه شرکتی است که مجمع آن ها در
 30مهرماه برگزار می شود و این شرکت
بخش مهمی از سود سهام عدالت را تولید
و مصوب می کند.

 ۱۱میلیون نفر کارت اعتباری ۱۰۰هزار تومانی میگیرند

رئیس کمیسیون ا جتماعی مجلس از پرداخت کارت اعتباری  ۱۰۰هزار تومانی به
 ۱۱میلیون نفر خبر داد.
سلمان خدادادی در تشریح نشست غیر علنی دیروز مجلس گفت :در این جلسه
رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را درباره بازار ارز و مسائل کالن اقتصادی به
نمایندگان ارائه داد.
خدادادی در ادامه افزود :رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیحاتی را درباره
بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد ارائه و اعالم کرد که به زودی کارت اعتباری ۱۰۰
هزار تومانی ،به  ۱۱میلیون نفر پرداخت میشود تا بتوانند از فروشگاههای زنجیرهای خرید
کنند.
وی عنوان کرد :این  ۱۱میلیون نفر تحت پوشش شش نهاد از جمله کمیته امداد،
بهزیستی و هالل احمر و ستاد اجرایی فرمان امام هستند.
خدادادی با بیان این که طبق اعالم نوبخت  ۲۳۰هزار میلیارد تومان سبد کاال به اقشار
کم درآمد پرداخت شده است ،گفت :به گفته وی در این نوبت که به زودی انجام میشود
 ۱۱هزار میلیارد تومان به اقشار کم درآمد اختصاص خواهد یافت.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی
سازی تصریح کرد :هلدینگ خلیج فارس در
سال گذشته نیز سود خوبی مصوب کرده
بود،امسال نیز پیش بینی می کنیم که
سود خوبی داشته باشد .در حال حاضر سود
مصوب شرکت هایی که مجامع آن ها برگزار
شده است حدود  3800میلیارد تومان است.
این در حالی است که تا زمانی که مجمع
هلدینگ برگزار نشود نمی توان گفت که
میزان سود سال  96دقیقا چقدر خواهد بود.
وی درباره برآورد سود هلدینگ خلیج
فارس گفت :پیش بینی می کنیم با توجه
به سود  800میلیاردی این هلدینگ در
سال گذشته  ،امسال سودی بیش از هزار و
200میلیارد تومان در مجمع آن تصویب شود
که با سودی که از سایر شرکت های سرمایه
پذیر تا به امروز قطعی شده است مجموعا به
حدود  5هزار میلیارد تومان برسد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی
سازی زمان قطعی تعیین میزان سود سال
 96شرکت های سرمایه پذیر را اوایل آبان
ماه عنوان کرد و یادآور شد :پس از تعیین
قطعی میزان سود سال  ،96سود مشمولین

با توجه به میزان سهم و دارایی خود که در
صورتحساب آنان آمده است ،مشخص خواهد
شد.
آزادسازی سهام عدالت در انتظار
تصویب مجلس است
سبحانی آزادسازی سهام عدالت را
منوط به تصمیم مجلس دانست و اظهار کرد:
آزادسازی مرحله پایانی کار سهام عدالت
است؛بر این اساس این مساله در قالب یک
الیحه از سوی سازمان خصوصی سازی به
وزارت اقتصاد و از وزارت اقتصاد به دولت
داده شد.دولت هم آن را مورد بررسی و
تصویب قرار داد و اواخر سال گذشته الیحه را
به مجلس تقدیم کرد.
وی ادامه داد :مجلس چند ماه است
که مشغول بررسی و کارشناسی این الیحه
است و چندین نوبت هم نمایندگان سازمان
خصوصی سازی ،نمایندگان بورس ،اتاق
های بازرگانی و ...به کمیسیون های مجلس
دعوت شدهاند.این الیحه پس از بررسی در
کمیسیون تخصصی به صحن علنی می آید
و باید منتظر تصویب الیحه در صحن علنی
باشیم.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی
سازی از پیش بینی صندوق های ETF
در فرآیند آزادسازی سهام عدالت خبر داد
و افزود :در الیحه دولت پیشنهاد ایجاد
صندوقهای  ETFداده شده است که
بخشی از سهام هر یک از این  49شرکت
سرمایه پذیردر این صندوق ریخته میشود
و  49میلیون یونیت ارائه می شود .یعنی
به هر مشمول یک یونیت با توجه به میزان
دارایی و سهم خود داده می شود که
میتواند نسبت به خرید و فروش آن اقدام
کند .این پیشنهاد اکنون در مرحله بررسی
در مجلس است و هر آن چیزی که مجلس
تصویب کند سازمان خصوصیسازی آن را
اجرا خواهد کرد.

صادرات  ۶۱درصد افزایش یافت

طی نیمه نخست سال جاری ۱۳۹ ،میلیون و  ۴۱۲هزار دالر انواع کاال به قطر صادر
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رشد  ۶۰.۶۳درصدی داشته است.
به گزارش مهر ،بر اساس تازهترین آمار گمرک از تجارت خارجی شش ماه نخست سال
جاری ۷۱۸ ،هزار و  ۳۳۳تن کاال به ارزش  ۱۳۹میلیون و  ۴۱۲هزار دالر از ایران به قطر
صادر شده است که رشد چشمگیری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
صادرات انجام شده به قطر از لحاظ وزنی  ۱.۲۷درصد و از لحاظ ارزش  ۰.۶۰درصد از
کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل میشود و از این حیث کشور قطر در میان
کشورهای دریافتکننده کاال از ایران در رتبه  ۱۹قرار میگیرد.
عمده اقالم صادراتی به این کشور شامل محصوالت آهن ،مصنوعات چوبی ،سیمان
سفید ،سبزیجات ،شیرینی ،حنا ،گالب ،انواع میوه ،سرپوش ،کف پوش ،قند و شکر ،قیر
نفت ،انواع پروفیل ،حیوانات زنده می شود؛ این در حالی است که در شش ماه نخست سال
گذشته  ۷۸۸هزار و  ۶۸۹تن کاال از ایران به قطر صادر شده بود که ارزش آن  ۸۶میلیون و
 ۷۹۰هزار دالر بوده است .صادرات ایران به قطر در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی
 ۱.۳۵درصد و از لحاظ ارزش  ۰.۴۲درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.

سرمایهگذار رغبتی به سرمایهگذاری ندارد

بهگفته عضو کمیسیوناجتماعی مجلس
محدودشدن فضای کسب و کار به اطراف
شهرها عاملی برای مهاجرت افراد است.
حسن لطفی افزود« :شهرکهای صنعتی
در حاشیه شهرهای بزرگ ایجاد شدهاند و
نیروی کار روستایی را به شهرها کشاندهاند،
در صورتی که با برنامهریزی منسجم باید
شهرکهای صنعتی و کارخانهها در اطراف
روستاها و شهرهای کوچک ساخته میشدند،
اما با عدمانجام این کار روستاییان احساس
تبعیض و بیتوجهی کردند .در هر صورت هدف
از نوشتار این متن آن است که بدانیم اساسا
توسعه شهرکهای صنعتی چه کمکی به بهبود
وضع معیشت روستاییان میکند و همچنین
آنها دچار چه مشکالتی میشوند.
براساس آمار تعداد شهرکها و نواحیصنعتی
مصوب تا پایان شهریور  ۱۳۹۶نسبت به میزان آن
در مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 0/8
درصدی روبهرو شده است .به گفته کارشناسان
امروزه  ۸۰۰هزار نفر در شهرکها و نواحیصنعتی
کشور مشغول به کار هستند .محمدعلی
عزیزمحمدی ،معاون توسعه مدیریت و منابع
سازمان صنایع کوچک و شهرکهایصنعتی
ایران بابیان اینکه تاکنون  ۸۰۸شهرک و ناحیه
صنعتی در کشور ایجاد شده است ،گفت« :مجوز
ایجاد حدود  ۱۰۰شهرکصنعتی غیردولتی برای
بخش خصوصی صادر شده است ».این مقام
مسئول اشارهای به آنکه این شهرکهایصنعتی
در نزدیکی روستاها قرار دارند یا خیر نکرده است.
بنابراین به نظر میرسد حداقل تا به امروز دغدغه
ایجاد شهرکهایصنعتی در اطراف روستاها برای
مسئوالن وجود نداشته و آن را زمینهساز ایجاد
اشتغال در داخل روستاها نمیدانستند .به گفته
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران اعتبار یک و نیم
میلیارد دالری بر اساس مصوبه دولت برای توسعه
کسبو کار در مناطقروستایی در راستای ارائه
تسهیالت و حمایتهای دولت به منظور توسعه
کسب و کارها در مناطقروستایی به صنعتگران
تعلق میگیرد .فرشاد مقیمی افزود« :در مناطق
مرزی این تسهیالت با نرخ چهار درصد و در
حریم شهرها و روستاها با نرخ شش درصد ارائه
میشود و شهرهای زیر  ۳۰۰هزار نفر میتوانند
با نرخ  ۱۰درصد از تسهیالت استفاده کنند ».او
گفت« :کسانی که در شهرهای باالی  ۱۰هزار
نفر هستند میتوانند از تسهیالت فراگیر استفاده
کنند و سازمان با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی توافق کرده که کمکهای فنی اعتباری
ارائه شود؛ در سال  ۹۷با استفاده از تائیدیه بانک
مرکزی میتوان تسهیالت را به صنعتگران اعطا
کرد».
لزوم صنعتیسازی روستاها
افزایش سریع جمعیت ،گسترش
شهرنشینی ،کمبود فرصتهای شغلی بویژه در
کشاورزی ،فشار جمعیت بر منابع طبیعی و ناکامی

در ایجاد و گسترش صنایع متوسط و بزرگ بویژه
در کشورهای در حال توسعه باعث شد که این
کشورها راهبرد صنعتیسازی روستاها را از اواسط
دهه  1970در برنامه های توسعه خود مد نظر
قرار دهند .در این رابطه تاکید بر صنایع روستایی،
صنایع کوچک ،شهرکهای کوچک صنعتی و
تمرکز زدایی از فعالیتهای صنعتی مورد توجه
قرار گرفت .بنابراین ایجاد و گسترش شهرکهای
صنعتی میتواند از طریق ایجاد تنوع و افزایش
اشتغال و درآمد ،افزایش ارزش افزوده فعالیتهای
کشاورزی ،گسترش فرهنگ صنعتی ،نقش موثری
در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی
روستایی داشته باشد.
سرمایهگذار در روستا
سرمایهگذاری نمیکند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس در ارتباط با تبعات ایجاد شهرکهای
صنعتی در اطراف شهرها میگوید :معموال در
اطراف شهرهای کوچک یا روستاها ناحیههای
صنعتی متشکل از شهرکهای صنعتی وجود
دارند .ولی ملکی میافزاید :مساله نبود ناحیه
صنعتی در روستاها نیست ،هرچند اگر این
اتفاق رخ دهد بهدلیل ایجاد زیرساختهایی
مانند آب ،برق و گاز و ...رخداد بهتری برای
روستاها میافتد ،اما مساله نبود سرمایهگذار
در این مناطق است .در واقع سرمایهگذاران
باید قادر به سرمایهگذاری در مناطق
روستایی باشد .البته یکی از ابزارهای تشویق
و ترغیب سرمایهگذاران استفاده از تسهیالت
سرمایهگذاری روستایی است ،اما این موضوع
بزودی امکان تحقق ندارد و باید آن را به
عنوان یک هدف بلندمدت دانست و تضمینی
نیز برای موفقیت این طرح وجود ندارد .او
خاطرنشان میکند :در ارتباط با شهرکهای
صنعتی ساختهشده نمیتوان تصمیمی گرفت،
زیرا آنها قبال در موقعیت جغرافیایی دیگری و
بدور از روستاها ساخته شدهاند ،اما در مورد
ایجاد نواحی صنعتی در ارتباط با روستاهای
بزرگ میشود اقداماتی انجام داد .ملکی
میافزاید :مساله ترغیب بخش خصوصی به
ایجاد واحدهای صنعتی در اطراف روستاهاست.
هرچند روستاییان با وجود اندک سرمایه با
وامهای کمبهره دولتی به خود اشتغالی دست
میزنند ،اما اصل بر رضایت سرمایهگذار برای
سرمایهگذاری کالن در اطراف روستاهاست .او
میگوید :در استان اردبیل دو شهرک صنعتی
70هکتاری و دیگری  20هکتار است که یک
مورد سرمایهگذاری در آنها صورت نگرفته است،
درحالیکه تمام امکانات در آنها آماده است.
ملکی میافزاید :هر سرمایهگذاری به دنبال
بازگشت سرمایه خود است ،به عنوان مثال
هنگامی که در ساوه سه هزار منطقه صنعتی
وجود دارد قطعا سرمایهگذار در شهرهای
کوچک سرمایهگذاری نمیکند .او خاطرنشان
میکند :هنگامی که زیرساختهای الزم برای

ایجاد شهرکهای صنعتی برای روستاییان
ایجاد شد مشوق الزم را برای سرمایهگذار
ایجاد کردهایم .هنگام سرمایهگذاری در اطراف
روستاها اشتغال در اطراف آنها ایجاد میشود.
بنابراین براساس نوع محصول تولیدی و فراوانی
مواد اولیه صنایع مختلف به وجود میآیند و
همچنین صنایع دستی ،کشاورزی و تبدیلی
روستاییان نیز توسعه مییابد .ملکی میافزاید:
وامهای اشتغالی که از طریق تعاونیهای توسعه
روستایی در اختیار روستاییان قرار داده میشود
نیز تاثیر خود را بر افزایش میزان اشتغال در
روستاها دارند و امروز نیز آثار مثبت این وامها
در وضعیت معیشتی روستاییان قابلمشاهده
است ،اما این طرحها بهتازگی آغاز شدهاند و
نیازمند گذر زمان هستند تا اثرات آنها کامال
مشاهده شود.
وقتی مهاجرت را به روستا
ترجیح میدهند
روستاهای کشور یکی از باالترین آمارهای
بیکاری را در بین جوانان خود دارند ،جوانانی
که کار در زمینهای کشاورزی و دامپروری
را بیمنزلتی میدانند و به همین دلیل هرگز
تن به کارهای یدی در روستاها نمیدهند .آنها
ترجیح میدهند فعالیتهای یدی را در شهرها
انجام دهند و گاهی از نصف امنیت و آرامشی
که در محل زندگی خودشان برخوردارند ،خبری
نباشد! البته همیشه مساله بی میلی آنها برای
کار کردن نیست و در مواردی روستا دیگر آب
و زمین حاصلخیزی ندارد که آنها علوفه بکارند
و با آن شکم دامنهایشان را سیر کنند .بنابراین
ناگزیر راه شهر در پیش میگیرند .در مواردی
دیگر روستاییان شرکتهای صنعتی را در کنار
محل سکونتشان دارند که سالهاست آرزو
میکنند کاش وجود نداشتند .حکایت کارخانه
ذوبآهن قم و ذوب آهن اصفهان داستان
همین خوندل خوردن روستاییان است؛ اولی
راه تنفس را برای مردم بسته و دومی آب را.
این روستاها تنها نیستند و برخی از روستاهای
دیگر ایران نیز بهدلیل وجود شهرکهای
صنعتی پیرامون خود درگیر آسیب و تبعات
محیطزیستی هستند .بنابراین بهنظر میرسد
وجود واحدهای صنعتی در نزدیکی مناطق
روستایی بهمنزله تیغی دو لبه است و به همان
نسبت که برای روستاییان اشتغال و آبادانی به
بار میآورد میتواند کام آنها را نیز تلخ کند .در
این میان نباید از یاد برد که روستاییان همان
میزان که نیازمند ایجاد شهرکهای صنعتی
و جلوگیری از مهاجرت از محل زندگیشان
هستند نگران اکوسیستم محل زندگی خود نیز
هستند و امیدوارند مسئوالن راهحل میانهای
برای حل این مساله پیدا کنند.
تاثیرات فرهنگی و اجتماعی
چه میشود؟!
یک جامعهشناس در ارتباط با تبعات
مهاجرت روستاییان بهدلیل اشتغال به شهرها

میگوید :بحث تاسیس شهرکهای صنعتی
در اطراف روستاها مانند برخی اظهارات دیگر
مسئوالن چندان کارشناسیشده نیست .در
واقع هنگامی که مساله ساخت مراکز صنعتی در
حاشیه شهرهاست کمتر در این ارتباط تحقیق
میشود که این مراکز نیازمند چه متخصصانی
هستند و آیا در نزدیکی روستاها امکان
استخدام این افراد وجود دارد یا خیر .عالیه
شکربیگی میافزاید :آیا روستاییان تخصص الزم
را دارند تا بتوانند در این مراکز صنعتی مشغول
به فعالیت شوند یا خیر .بنابراین این مباحث
نیازمند بررسی دقیق هستند .او خاطرنشان
میکند :ایجاد مراکز صنعتی در حاشیه شهرها
امری سادهای نیست که امروز از آن سخن
گفته و فردا آنها را ایجاد کنند .در واقع این
کار نیازمند برنامهریزی ،مدیریت و شناسایی
مهارتهای موجود در هر موقعیت مکانی است.
شکربیگی میافزاید :آیا ایجاد مجموعههای
صنعتی در حاشیه روستاها عامل خطرناکی
برای سالمت روستاییان نیست؟ به عنوان مثال
بیشتر جمعیت یک روستا در کشور بهدلیل
مراکز صنعتی یا پتروشیمی در یک محدوده
جغرافیایی دچار سرطان میشوند .بنابراین
مساله ایجاد اشتغال برای روستاییان همراه با
بهخطر افتادن سالمت آنها به دلیل وجود مراکز
صنعتی است .او تاکید میکند :تجربه نشان داده
افرادی که مراکز صنعتی را در حاشیه روستاها
ایجاد میکنند به دنبال سود خود هستند و
دغدغه اشتغال روستاییان را ندارند و بهدنبال
اشتغالزایی نیستند .عالوه براین برخی از
مسئوالن پروژههای صنعتی را مورد بهرهبرداری
قرار میدهند که برنامهریزی نشده و مدیریت
ندارد .آیا اگر مرکز صنعتی در حاشیه یک
روستا ایجاد شده به تاثیرات فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی آن فکر شده است؟ در واقع هنگام
ایجاد یک مرکز صنعتی در حاشیه یک روستا
قطعا ساختارهای آن روستا تاثیر میبینند و
بر محیط شغلی ایجاد شده تاثیر میگذارند.
بنابراین باید تاثیرات و خروجیهای فرهنگی
بجا بررسی شود .شکربیگی میافزاید :به عنوان
مثال هنگام تاسیس دانشگاه آزاد شعباتی در
دورافتادهترین روستاها و شهرها ایجاد شد
هرگز به تاثیرات اجتماعی و فرهنگی زیاد آنها
در سنتهای جامعه محلی توجهی نشد و امروز
اگر بنا به ایجاد این مراکز صنعتی در حاشیه
روستاها باشد قطعا آنها تاثیرات فرهنگی،
اجتماعی و اخالقی از خود بجا میگذارند.

اخبار کوتاه
سخنگوی هیات رییسه مجلس خبر داد:

اختصاص بسته حمایتی ۶۰۰هزار تومانی
به اقشارآسیبپذیر

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به توافقات
صورت گرفته در جلسه غیر علنی دیروز مجلس گفت :در
این نشست مقرر شد که در دو مرحله بستههای حمایتی
به بخشی از مردم و در هر مرحله  ۳۰۰هزار تومان پرداخت
شود.
بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه غیر
علنی دیروز گفت :جلسه غیر علنی دیروز مجلس ،با حضور
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،حجتی وزیر جهاد
کشاورزی ،معاون اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
رئیس سازمان تعزیرات و کارشناسان مرکز پژوهشها برای
بررسی وضعیت اقتصادی برگزار شد.
نعمتی در ادامه افزود :با توجه به بحثهایی که در
بسته حمایتی دولت برای اقشار آسیب پذیر است ،مقرر
شد  ۲۰میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر جامعه که زیر
 ۳میلیون تومان درآمد دارند و ممکن است بخشی از آنها
کارمندان ،کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد یا
تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند ،در دو مرحله بسته
حمایتی دریافت کنند.
وی عنوان کرد :هر مرحله حدود  ۳۰۰هزار تومان
است که مجموع پرداختی  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در این
جلسه مقرر شد که کمیسیونهای اقتصادی ،کشاورزی،
برنامه و بودجه و صنایع مجلس جلسات متعددی با دولت
داشته باشند ،گفت :مقرر شد که در این جلسه موارد
موجود در بحث تولید و گرانیها مورد بررسی قرار بگیرد تا
ارتباط نزدیکی بین دولت و مجلس برقرار شود که بتوانیم
مشکالت بخش تولید را حل کنیم.
نعمتی با بیان این که موضوع مهار نقدینگی یکی از
بحثهای جدی در این زمینه بود ،اظهار داشت ۱۶۰۰ :تا
 ۱۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود
دارد و مقرر شد که دولت و مجلس با همفکری هم به
راههایی برسند که نقدینگی را مهار کرده و اقدام عملی
انجام دهند .سخنگوی هیات رییسه مجلس واگذاری
پروژههای عمرانی به بخش خصوصی را از دیگر موارد مطرح
شده در این جلسه دانست و افزود :در همین رابطه رییس
سازمان برنامه و بودجه و سایر اعضای دولت قول دادند که
این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه بر لزوم عدم
برداشت از ذخایر کشور تاکید شد ،تصریح کرد :ما بر مبنای
این جلسه و جلسات گذشته عنوان کردیم که تالش دولت
باید بر این باشد که از منابع ارزی و صندوق ذخیره ارزی
به هیچ وجه برداشت نشود ،زیرا این صندوق برای آیندگان
است و باید آن را حفظ کرد.
نعمتی با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی از نظر تامین
کاالهای اساسی و کوتاه و میان و بلند مدت وجود ندارد،
گفت :وزیر جهاد کشاورزی و معاون اقتصادی وزارت صنعت
به مجلس قول دادند که نیازمندیهای کاالهای اساسی
برای بلند مدت را تهیه کنند که تدارک هم دیدهاند و
صندوقها و سیلوها و انبارها اشباع شدهاند.
این نماینده مجلس در خصوص گرانی ها و افزایش
قیمتها هم گفت :در این جلسه رییس سازمان تعزیرات
گزارشی از نوع برخورد با گران فروشی و چند قیمتیها
دادند .همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه درباره
بحثهای نوسانات قیمت ارز مواردی را مطرح کردند.
وی در ادامه افزود :معتقدیم دولت و مجلس و قوه
قضاییه باید همسو با یکدیگر تالش کنیم که موضوع
گرانیها و چند نرخی ها را در اسرع وقت کنترل کنیم.
نعمتی در ادامه عنوان کرد :اصلیترین موضوع مطرح
در این جلسه تعیین زمان بندی اقدامات دولت بود ،به
این معنا که دولت باید در تمامی موضوعات برنامهها را به
مجلس اعالم کند و خوشبختانه محمدباقر نوبخت هم قول
داد برنامه زمان بندی مشخص برای اقدامات دولت را به
مجلس ارائه دهد .وی در پاسخ به این پرسش که کاالهای
اساسی شامل چه مواردی میشود گفت :دولت مکلف است
که  ۲۵قلم کاال را تامین و به مردم نیازمند بدهد .این افراد
شامل  6میلیون حقوق بگیر و  ۱۴میلیون اقشار مختلف
هستند که زیر  ۳میلیون تومان درآمد دارند و این کاالها
مربوط به اقالم روزمره و نیازمندیهای مردم همچون کره،
ماست ،تخم مرغ و غیره است .نعمتی در ادامه افزود :قرار
است این تامین کاال در شش ماهه دوم سال در دو نوبت
این اتفاق بیفتد و محل پرداخت و عدد آن مشخص است
که مجموعه پرداختی  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه افراد مشمول این بستههای حمایتی
مشخص و بانک اطالعاتی آنها تشکیل شده است که از
طریق آن اقدام صورت میگیرد ،گفت :فرض کنیم فردی
که پرداخت کننده به بیمه تامین اجتماعی باشد ،اگر کمتر
از سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد خانوادهاش تحت
پوشش قرار میگیرد.
صادرات ۶۱درصد افزایش یافت

صدور ۱۳۹میلیون دالر کاال به قطر

طی نیمه نخست سال جاری ۱۳۹ ،میلیون و ۴۱۲
هزار دالر انواع کاال به قطر صادر شده است که نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،رشد  ۶۰.۶۳درصدی داشته است.
بر اساس تازهترین آمار گمرک از تجارت خارجی شش
ماه نخست سال جاری ۷۱۸ ،هزار و  ۳۳۳تن کاال به ارزش
 ۱۳۹میلیون و  ۴۱۲هزار دالر از ایران به قطر صادر شده
است که رشد چشمگیری را نسبت به مدت مشابه سال
گذشته نشان میدهد.
صادرات انجام شده به قطر از لحاظ وزنی  ۱.۲۷درصد
و از لحاظ ارزش  ۰.۶۰درصد از کل ارزش صادرات ایران
در این مدت را شامل میشود و از این حیث کشور قطر
در میان کشورهای دریافتکننده کاال از ایران در رتبه
 ۱۹قرار میگیرد .عمده اقالم صادراتی به این کشور
شامل محصوالت آهن ،مصنوعات چوبی ،سیمان سفید،
سبزیجات ،شیرینی ،حنا ،گالب ،انواع میوه ،سرپوش ،کف
پوش ،قند و شکر ،قیر نفت ،انواع پروفیل ،حیوانات زنده
می شود؛ این در حالی است که در شش ماه نخست سال
گذشته  ۷۸۸هزار و  ۶۸۹تن کاال از ایران به قطر صادر
شده بود که ارزش آن  ۸۶میلیون و  ۷۹۰هزار دالر بوده
است .صادرات ایران به قطر در مدت مشابه سال گذشته از
لحاظ وزنی  ۱.۳۵درصد و از لحاظ ارزش  ۰.۴۲درصد از
کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود .به این ترتیب
مقایسه میزان صادرات به قطر در نیمه نخست سال جاری
با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات
به این کشور از لحاظ وزنی  ۸.۹۲درصد کاهش اما از لحاظ
ارزش  ۶۰.۶۳درصد افزایش یافته است.

