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اخبار

پیشنهاد افزایش یارانه نقدی
به ۹۱هزار تومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیشنهاد
طرح افزایش میزان یارانه نقدی به ۹۱هزار تومان در بودجه
سال ۹۸خبر داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی :با بیان اینکه
میزان یارانه نقدی از زمان اجرای این قانون افزایش نیافته
است ،گفت :قطعا نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش میزان
یارانه نقدی در بودجه سال  98را مطرح میکنند.
وی درباره میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده،
افزود :با توجه به تورم و افزایش قیمت کاالها  ،یارانه نقدی
حداقل باید به میزان  2برابر افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد:
قرار بود تا با اجرای هدفمندی یارانهها  ،قیمت فراوردههای
نفتی باال رود و درآمد دولت از این طریق افزایش یابد؛ مردم
نیز با مدیریت مصرف و دریافت یارانه نقدی متضرر نشوند و
چیزی از دست ندهند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد :از آن زمان تاکنون قیمت
بنزین از لیتری  100تومان به  1000تومان افزایش یافته
و درآمد دولت نیز باال رفته ،اما میزان یارانه نقدی از زمان
اجرا تاکنون ثابت مانده و افزایش نیافته است؛ بنابراین
نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش یارانه نقدی در بودجه
سال  98را مطرح خواهند کرد.

۹۹درصد لوازم آرایشی
قاچاق تقلبی است

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و
بهداشتی ایران ،گفت ۹۹ :درصد لوازم آرایشی که قاچاق
وارد کشور می شود ،تقلبی است.
حمید مقیمی با عنوان این مطلب که حوزه کاالهای
آرایشی و بهداشتی متکی به واردات است ،اظهارداشت:
بررسی ها نشان می دهد ،تا  ۵۰درصد نیاز بازار داخلی
فرآورده های آرایشی و بهداشتی کشور متکی به واردات
است.
وی با تاکید بر این موضوع که میزان محصوالت داخلی
به اندازه ای نیست که نیاز کشور را تامین کند ،تصریح
کرد :بستن راه واردات نمی تواند گره ای از مشکالت حوزه
فرآورده های آرایشی و بهداشتی را باز کند و تنها باعث
افزایش محصوالت قاچاق و تقلبی در بازار داخلی خواهد
شد.
مقیمی با اشاره به ماه های پایانی سال و فرصت اندک
ثبت سفارش محصوالت مورد نیاز مردم ،افزود :به نظر می
رسد بسته شدن ثبت سفارشات توسط وزارت صمت ،نه
تنها کمکی به تولید داخل نخواهد کرد ،بلکه باعث خواهد
شد کمبودهای بازار داخلی  ،آسیب رسان شود .زیرا ،عده
ای در صدد ناکارآمد نشان دادن دولت در تامین کاالهای
مورد نیاز مردم هستند.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و
بهداشتی ایران ،با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو
بازار این محصوالت را رصد می کند ،گفت :درخواست ما از
وزارت صمت ،این است که مسیر ثبت سفارش را باز کند و
اجازه بدهد که محصوالت مورد نیاز مردم وارد شود.
مقیمی با انتقاد از اینکه یک ماه است وزارت صمت
ثبت سفارش کاال را بسته است ،افزود :ما عنوان کرده ایم
که حاضریم بدون انتقال ارز ،محصوالت خود را وارد کنیم،
اما متاسفانه این اجازه را به ما نمی دهند.
وی با اشاره به دپو شدن کاالهایی که در گمرک
مانده است ،ادامه داد :به خاطر بسته شدن ثبت سفارش،
کاالهایی که وارد کرده ایم ،در گمرک مانده است .در حالی
که واردات محصوالتی که در داخل به اندازه نیاز بازار تولید
نمی شود ،نه تنها آسیب رسان به اقتصاد کشور نیست ،بلکه
می تواند منجر به ارتقای کیفیت تولید داخل شود.
مقیمی با عنوان این مطلب که در زمینه فرآورده های
آرایشی و بهداشتی نیاز داریم کیفیت تولیدات داخلی را
باال ببریم ،افزود :متاسفانه خود تحریمی ،معیشت و اشتغال
حداقل  ۲۰هزار نفر که به طور مستقیم در این حوزه
فعالیت دارند و  ۵۰هزار نفر که غیر مستقیم فعال هستند
را تهدید می کند.
وی ،یکی از تبعات بسته شدن مسیر واردات کاالهای
آرایشی و بهداشتی را ،افزایش قاچاق این محصوالت عنوان
کرد و گفت ۹۹ :درصد کاالهای آرایشی و بهداشتی که به
صورت قاچاق در بازار داخلی وجود دارد ،تقلبی است و این
مسئله سالمت مردم را تهدید می کند.
مقیمی با بیان این مطلب که حداقل دو ماه زمان
الزم است تا مسیر سفارش و ورود کاال به کشور فراهم
شود ،افزود :فرصت زیادی تا پایان سال نداریم و در حال
حاضر بازار فرآورده های آرایشی و بهداشتی در داخل با
کمبودهایی مواجه است و همین مسئله ،وزارت صمت را
مجاب می کند تا زودتر نسبت به قبول ثبت سفارش اقدام
کند .رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های آرایشی و
بهداشتی ایران ،با تاکید مجدد مبنی بر اینکه ما هیچ گونه
انتقال ارز برای واردات انجام نمی دهیم ،گفت :ما بر اساس
روش اعتباری ،شرکت های خارجی را مجاب کرده ایم که
وارد مبادله با ما شوند و از همین رو ،قرار نیست ارز انتقال
دهیم.

از داد و ستدهای خارجی چه خبر؟

آخرین وضعیت مبادالت در تجارت خارجی نشان از
صادرات بیش از  ۱.۸میلیارد دالری در یک روز دارد .چین
در صدر کشورهای طرف واردات و صادرات قرار است.
بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران در روز
گذشته (دوشنبه) از این حکایت دارد که حدود یک میلیارد
و  ۸۴۵میلیون و  ۲۳۹هزار و  ۳۲۷دالر صادرات انجام شده
است .چین ،ترکیه و عراق سه کشور اولی هستند که عمده
صادرات به آنها انجام شده است .در بین کاالهای صادراتی
ایرانی گاز طبیعی مایع شده و همچنین دو محصول
پتروشیمی (پلی اتیلن و متانول) سه کاالی اول هستند.
اما در مقابل حدود  ۱۶۳میلیون و  ۵۳۸هزار و ۷۷۲
دالر واردات در روز دوشنبه هفته جاری انجام شده که
چین ،امارات و ایتالیا در صدر کشورهایی قرار دارند که از
آنها کاال وارد شده است .واحدهای هواساز ،اجزا و قطعات
توربینهای بخار و همچنین اکسید آلومینیم سه کاالی اول
وارداتی هستند.
در بخش سوم تجارت خارجی و در حوزه ترانزیت
نیز حدود حدود  ۱۶میلیون و ۱۲هزار و  ۴۷۲دالر کاالی
ترانزیتی ثبت شده است.
چین ،امارات و عراق سه کشور اول محل کاالهای
ترانزیتی بوده و روغن سبک ،گوگرد و وسایل نقلیه در صدر
این تجارت قرار گرفته اند.

تدابیر ویژه دولت برای توقف گرانی کاالهای پرمصرف

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تدابیر
ویژه دولت برای کنترل قیمت کاالهای
پرمصرف به منظور کاهش و یا توقف افزایش
قیمت این کاالها خبر داد.
رضا رحمانی در پایان هفتاد و نهمین
نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی
و دولت درباره عدم ثبت قیمت ها از سوی
تولید کنندگان روی سامانه  124پاسخ داد:
این سامانه ی رسمی قیمت هاست و تمامی
ساز وکار قیمت ها در آنجا اعمال می شود.
وی خاطرنشان ساخت که همه کاالها
در این سامانه ،ثبت است.
رحمانی تصریح کرد :کار جدید ما روی
کاالهای پرمصرف است و تدابیر ویژه ای در
این ارتباط اتخاذ خواهد شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین
درباره عدم کاهش قیمت ها با وجود کاهش
قیمت ارز  ،گفت :نرخ ارز بویژه در کاالهایی
که با واردات و مواد اولیه سر و کار دارد ،به
طور طبیعی تأثیرگذار است.

وی افزود :وقتی قیمت ارز باال می رود
یک حالتی دارد و آنی تر است و وقتی روند
کاهشی است ،بازار به این روند توجه دارد و
قطعاً تأثیر کاهشی را خواهد داشت.
رحمانی گفت :با بررسی قیمت ها در دو

روز اخیر ،روند افزایش قیمت کاالها جز در
موارد جزئی ،محدود بوده است.
وی اظهار کرد :افزایش قیمت کاالها
توقف داشته و برای خیلی از کاالها این اثر،
آنی است.

رحمانی ادامه داد :خوشبختانه با
سیاست های دولت و تدابیر بانک مرکزی،
قیمت ارز روند کنترلی و رو به پایین دارد و
ثبات ایجاد شده است که مطمئنم تأثیر خود
را خواهد گذاشت.
وی درباره نظارت بر قیمت کاالها نیز
گفت :نظارت ها نسبت به سابق بیشتر شده
است.
وزیر صنعت از افزایش کنترل ها و
بازدیدهای مشترک بین سازمان حمایت و
تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود :پرونده
هایی نیز تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی
می رود.
رحمانی در این ارتباط به جلسه خود با
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تأکید
بر کنترل های بیشتر بر بازار خبر داد.
وی گفت :کنترل ها روی کاالهایی که با
ارز  4200تومان وارد شده ،بیشتر است و در
مورد کاالهای پر مصرف و روزمره مردم هم
ساز وکارهای ویژه ای اتخاذ شده است.

وای به حال فروشندگانی که کاالهایشان برچسب قیمت ندارد

راهکارهای صیانت از کسبوکار و تولید داخل

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز گفت:
مردم از خرید کاالهایی که قیمت روی آنها درج نشده خودداری کنند.
سیامک آقایی با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی از صنوف استان ،اظهار کرد :این
طرح از 10آذر شروع شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد.
وی ادامه داد :در فرایند اجرای این طرح ،ناظران این سازمان با بازدید سرزده از صنوف
استان عملکرد آنها را رصد میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری شهروندان در اجرای این طرح گفت :هر چند ناظران
چگونگی فعالیت واحدهای صنفی را زیر نظر دارند ولی بدون شک تعداد این ناظران
پاسخگوی رصد ذره بینانه کلیه واحدهای صنفی نیست.
این مسئول تاکید کرد :بر این اساس از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده
تخلفاتی چون گران فروشی ،کم فروشی ،عدم صدور فاکتور خرید ،فروش کاالهایی که
قیمت روی آنها درج نشده و  ...با سامانه  124تماس بگیرند و موضوع را به بازرسی اطالع
دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.
آقایی توضیح داد:کاالهایی چون میوه وتره بار ،مرغ و تخم مرغ ،گوشت ،شیرینی،
خشکبار ،مواد غذایی ،لوازم آرایشی و بهداشتی و روغن موتور جزو کاالهای هدف در اجرای
طرح ضربتی نظارت بر واحدهای صنفی است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت البرز اضافه کرد :در طرح
تشدید بازرسی ،سوپر مارکتها ،رستورانها و آرایشگاههای زنانه نیز به دقت رصد خواهند
شد.

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ،کاهش هزینه تولید و تبلیغات را از
مهمترین راههای حمایت از تولید داخلی برشمرد و از رشد تولید در ماههای اخیر در اثر
افزایش نرخ ارز خبر داد.
عبدالوهاب سهلآبادی با اشاره به اینکه تولید داخل یکی از راههای تغییر وضعیت
اقتصادی و اشتغال کشور است ،گفت :یکی از راههای رقابتپذیری محصوالت داخلی با
کاالهای وارداتی ،بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی است.
وی افزود :مردم از نظر فرهنگی و اقتصادی باید توانایی جایگزین کردن محصوالت
داخلی را با کاالهای وارداتی داشته باشند.
سهلآبادی ،باال بودن نرخ تسهیالت بانکی ،مشکالت مربوط به تامین اجتماعی و
ارزش افزوده را از جمله عواملی عنوان کرد که امکان رقابت محصوالت تولید داخل را با
کشورهای دیگر سلب کرده است .به گفته وی ،انرژی و کارگر تنها عوامل تولید هستند که
قیمت آنها با کشورهای دیگر دنیا رقابت پذیر است.
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ،همچنین با اشاره به لزوم توجه به تبلیغات
برای حمایت از محصوالت داخلی ،اظهار کرد :صداوسیما و ائمه جمعه میتوانند نقش
مهمی در زمینه حمایت از محصوالت داخلی ایفا کنند.
وی افزود :هزینه باالی تبلیغات در صداوسیما باعث شده که تولیدکننده داخلی در این
بخش نیز متحمل هزینههای زیادی شود.
سهلآبادی در پایان با اشاره به رشد روند تولید در اثر افزایش نرخ ارز ،ابراز امیدواری
کرد که رشد تولید در ماههای آینده بیشتر هم شود.

یک کارشناس:

خصوصیسازیها به اهلش سپرده نشد

بروز مسائل پیش آمده در
شرکتهایی که سا لهای قبل تحت
عنوان خصوصیسازی به بخشهای دیگر
واگذار شدند باعث شد نگا هها دوباره به
سمت نحوه خصوصیساز یها در کشور
جلب شود؛ در این باره یک اقتصاددان
معتقد است که در خصوصیساز یها به
اصل اهلیت (انتقال شرکتها به صاحبان
تخصص) توجهی نشد.
خصوصیسازی پدیده ای است
که کمتر کشوری وجود دارد که برای
افزایش بهره وری و رشد اقتصاد خود
به آن تن نداده باشد .واقعیت این است
که دولت نمیتواند سرمایه دار خوبی
باشد ،مدیران کارخانجات و دستگاه های
خدماتی مادامی که سود و زیان شخصی
خودشان در بین نباشد آنچنان که باید
در قید افزایش بهره وری دستگاه تحت
نظرشان نیستند .همین قاعده ساده
اقتصادی باعث شده تا خصوصی سازی
حاال به جریانی جهانی تبدیل شود.
خصوصی سازی در بسیاری از
کشورهای جهان مانند کره جنوبی
توانست موفق شود و آن اهدافی که
مدنظر داشت را محقق کند .بعد

از گذشت تنها چهار دهه از آغاز
خصوصیساز یها در کره جنوبی حاال
این کشور چند ابرشرکت جهانی مانند
هیوندا و سامسونگ را در اختیار دارد
که در رشد اقتصادی آن کشور نقش به
سزایی را ایفا کرده اند.
خصوصیساز یها اصولی انجام نشد
در ایران بعد از انقالب نیز خصوصی
ساز یها از سال  ۱۳۸۴و با تکیه بر اصل
 ۴۴قانون اساسی به طور رسمی آغاز شد
و بسیاری از شرکت های دولتی به بخش
خصوصی واگذار شدند .این اتفاق اما
بعد از گذشت حدود  ۱۳سال و با بروز
نارضایتیهایی مانند اعتراض کارگران
هفتتپه به عدم پرداخت حقو قشان باید
مورد بررسی دوباره قرار بگیرد تا نقاط
ضعف آن نمایان شود.
در این باره کمیل طیبی  -عضو
هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره
به مشکالت پیش آمده درباره حقوق
کارگران کارخانه هفتتپه به مبحث
خصوصیسازی در کشور پرداخت و
گفت :این مسائل نشان میدهد که
خصوصیساز یها در کشور به صورت
اصولی انجام نشده و اساسا حمایتی هم

از آن صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه خصوصیسازی
نباید یک جابجایی مالکیت در سیستم
دولتی یا شبهدولتی باشد ،اظهار کرد :در
ایران این مساله صورت گرفت و همین
باعث شد تا خصوصیسازی به معنایی
که بتواند باعث تقویت اقتصاد مبتنی بر
بازار و ترغیب انگیز هها برای تولید شود،
محقق نشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه
اصفهان با بیان اینکه بانکها باید از
سپرد ههای مردم استفاده کنند تا برای
فعالیتهای مولد تامین سرمایه انجام
دهند ،ادامه داد :خصوصیسازی نیازمند
حمایت دولت و همچنین شفافیت در
مالکیت است ضمن اینکه در شرایط
رکود اقتصادی دولت باید از بخش
خصوصی با ابزارهایی که در اختیار دارد
پشتیبانی الزم را انجام دهد.
تا زمانی که شفافیت نباشد
خصوصیسازی به اهدافش نمیرسد
طیبی با اشاره به ضرورت توجه به
اصل اهلیت در خصوصیسازی این شرط
را به معنای واگذاری بخشهایی از دولت
به بخشهای خصوصی که در یک رشته

بالتکلیفی متقاضیان دریافت یارانه نقدی

برخی خانوارهایی که از ابتدای پرداخت یارانه نقدی،
برای دریافت آن ثبت نام نکرده یا بعدا از شمول دریافت
حذف شدند و حاال خود را حائز شرایط می دانند ،مکانیزمی
برای ثبت درخواستشان وجود ندارد.
برخی خانوارهایی که از ابتدای پرداخت یارانه نقدی،
برای دریافت آن ثبت نام نکرده یا بعدا از شمول دریافت
حذف شدند  ،حاال خود را حائز شرایط دریافت یارانه نقدی
می دانند اما مکانیزمی برای ثبت درخواست این گروه از
خانوارها وجود ندارد.
سال  ۸۹دولت دهم برای اولین بار در کشور اجرای
قانونی پرحاشیه را کلید زد؛ «قانون هدفمندی یارانه ها» که
با هدف کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان
در قالب  ۱۶ماده تصویب شد اما به دلیل عدم سیاست گذاری
صحیح متولیان ،قانون هدفمندی طی سالهای اخیر از ریل
اصلی خود خارج و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی آن هم
به تمام اقشار جامعه اعم از نیازمند و غیرنیازمند متمرکز شد.
پس از گذشت حدود  ۴سال از واریز یارانه نقدی آن
هم به صورت غیرمنطقی ،دولت یازدهم در فروردین ماه سال
 ۹۳فاز دوم هدفمندی را کلید زد و از طریق ثبت نام مجدد،
سعی کرد لیست یارانه بگیران را سامان دهد ،اما در نهایت
طی  ۱۰روز  ۷۳میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی
شدند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی
اطالعات مردم ،صف یارانه بگیران را خلوت کند؛ البته حذف
خارج نشینان در اسفند سال  ۹۳نکته مثبتی به شمار
می آمد که طبق برآوردها موجب شد در مجموع  ۵۰هزار

و  ۸۸۶نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
آغاز سال  ۹۴همزمان با الزام بودجه ای دولت مبنی
بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران بود؛ دولت
بدون هیچ توضیحی ۴ ،میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف
کرد که این مساله اعتراضات گسترده ای را در پی داشت
به گونه ای که دولت در خرداد سال  ۹۴سامانه ای را برای
بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه بگیران (در صورت
تایید وزارت کار) راه اندازی کرد و به این ترتیب ،یک میلیون
نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
از سال  ۹۴تاکنون تغییر چندانی در صف یارانه بگیران
ایجاد نشده است.
اصالح صف یارانه بگیران
چه زمانی عملیاتی می شود؟
عالوه بر اینکه دولت طی این سالها موفق به «هدفمند
کردن» یارانه های نقدی و حذف دهک های غیرنیازمند از
شمول دریافت یارانه نقدی نشده ،بلکه حاال با درخواست
های گروهی از مردم مواجه است که طی سالهای گذشته
به دالیل متعدد در شمول یارانه بگیران قرار نداشته اند اما
اکنون بدلیل افزایش تورم ،متقاضی دریافت یارانه نقدی
هستند .بر این اساس ،طی ماه های گذشته و با افزایش
ناگهانی نرخ کاالهای مصرفی و صعود تورم ،برخی افرادی
که بنا به مصلحت کشور از دریافت یارانه انصراف داده بودند
و یا از ابتدا ثبت نام نکرده بودند ،حاال متقاضی دریافت آن
هستند اما هیچ مکانیزمی برای رساندن صدای خود به گوش
دولت ندارند.
این در حالی است که افراد ثروتمندی که شاید این
یارانه نقدی کوچک ترین تاثیری در زندگی شان ندارد،
همچنان در صف یارانه بگیران قرار دارند و دولت بدون توجه
به این موضوع ،اقدام خاصی برای ساماندهی یارانه بگیران
نکرده است .البته دولت در بودجه  ۹۷تصمیم گرفته بود
حدود  ۳۴میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کند اما با عدم
همراهی مجلس با این موضوع مواجه شد و در جریان بررسی
الیحه بودجه در مجلس ،این بند حذف گردید.
به هر حال آنچه که در حال حاضر مورد توجه است نیاز
برخی افراد به دریافت یارانه نقدی است اما راهی برای ثبت

تولیدی تخصص و تبحر دارند ارزیابی
کرد و گفت که مالکیت باید به گونهای
باشد که آنهایی که در خط تولید قرار
دارند اختیار امور را در دست بگیرند.
این کارشناس اقتصادی خصوصیسازی،
به گونهای که در کشور اتفاق میافتد را نوعی
رفع تکلیف برای دولت توصیف کرد و گفت:
تا زمانی که شفافیت نباشد و رانت در اقتصاد
وجود داشته باشد ،خصوصیسازی به اهداف
خود نمیرسد.
پیش از این علی اشرف عبداهلل پوری
حسینی ،رئیس سازمان خصوصی سازی
گفته بود که در اجرای اصل  ۴۴طی ۱۲
سال گذشته اصال موفق نبودهایم که دلیل
آن ،سازمان خصوصیسازی و واگذاریها
نیست؛ بلکه این است که نمیگذارند
خصوصیسازی کارش را انجام دهد.

نام ندارند و دولت نیز مکانیزمی برای ثبت درخواست پیش
بینی نکرده است.
«حسن.م» کارمند یک شرکت خصوصی از جمله
متقاضیان دریافت یارانه نقدی ،گفت :بنده بدلیل اینکه
درآمد ماهیانه ام ،کفاف هزینه های زندگی را می داد ،از
همان ابتدا برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردم اما اخیرا
با صعود قیمت انواع اقالم اساسی و مصرفی ،چند مرتبه
با سازمان هدفمندی یارانه ها تماس گرفتم و سوال کردم
چطور می توانم جزو مشموالن دریافت یارانه قرار بگیرم که
پاسخ روشنی دریافت نکردم.
یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز اظهار داشت :من و
همسرم چون هر دو شاغل بودیم ،برای یارانه نقدی از ابتدا
اقدام نکردیم .اما االن بخاطر افزایش شدید اجاره بها ،الزم
می بینیم در شمول دریافت یارانه نقدی قرار بگیریم اما نمی
دانیم چطور باید اقدام کنیم.
در همین ارتباط ،مهدی پازوکی اقتصاددان ،با بیان
اینکه یارانه نقدی تنها باید به سه دهک پایین درآمدی
جامعه پرداخت شود ،گفت :افراد تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی به  ۱۰میلیون نفر می رسد که به انضمام سه دهک
پایین درآمدی جامعه ،در مجموع  ۲۴میلیون نفر از جمعیت
 ۸۰میلیونی کشور باید یارانه دریافت کنند.
پازوکی گفت :در حال حاضر وضعیت توزیع یارانه ها به
شکلی است که حتی پزشکی که  ۷۰میلیون تومان درآمد
ماهانه دارد نیز در صف یارانه بگیران قرار دارد.
وی تاکید کرد :برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد
کشور ،یارانه نقدی باید به درستی هدفمند و تعیین تکلیف
شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکالت کاسته نمی
شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.
یارانه  ۴۵۵۰۰تومانی ،منطقی نیست
از سویی دیگر با توجه به تغییر شرایط اقتصادی نسبت
به چند سال گذشته و کاهش ارزش پایه پولی ،دیگر ۴۵۵۰۰
تومان نقش چندانی در افزایش قدرت خرید خانوارها ندارد.
در حال حاضر نرخ کاالهای خوراکی با چنان رشدی
مواجه شده که یارانه  ۴۵۵۰۰تومانی کفاف رفع نیازهای
اولیه برای یک یا دو روز را هم نمی دهد.

اخبار کوتاه
در فراکسیون امید مطرح شد ؛

پیشبینی ۱۰تا ۱۵هزار میلیارد تومان
برای بستههای حمایتی

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از
حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه صبح دیروز
این فراکسیون خبر داد.
بهرام پارسایی در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست
فراکسیون امید با حضور محمدباقر نوبخت گفت :آقای
نوبخت در این جلسه توضیحاتی را دربارهی الیحه بودجه
سال  ۹۸و تمهیدات دولت در این الیحه ارائه کردند.
وی افزود :نمایندگان هم در این جلسه نقطه نظرات
خود را دربارهی بودجه مطرح و تاکید کردند که باید بودجه
مدیریت شود و جمع بندی الزم انجام شود زیرا با توجه به
تحریمها و احتمال کاهش درآمدها بودجه نیازمند برنامه
ریزی جدی است.
پارسایی اضافه کرد :آقای نوبخت در این جلسه عنوان
کرد که بین  ۱۰تا  ۱۵هزار میلیارد تومان در بودجه سال
آینده برای بستههای حمایتی پیش بینی شده است.

گالیه صادرکنندگان از تعدد
بخشنامههای ارزی

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ضمن
گالیه از تعدد صدور بخشنامه ارزی توسط بانک مرکزی
گفت :تا کنون به حدی بخشنامه صادر شده که حتی اگر به
نفع صادرکنندگان باشد جو خوشایندی را ایجاد نمیکند.
دهم آذرماه یعنی 4روز پیش بانک مرکزی بخشنامه
دیگری در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه
ارزی کشور ابالغ کرد ،بخشنامهای که جزئیات بیشتری از
نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافیهای
کشور را روشن کرده است.
بر اساس این بخشنامه ،صرافیهای مجاز و معتبر
میتوانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون
یورو یا معادل آن به سایر ارزها ،با ثبت در سامانه نظارت
ارز (سنا) ،به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از
صادرکنندگان خریداری کنند.
همچنین در بخشنامه مذکور به این نکته اشاره شده
که نرخ فروش ارز از سوی صرافیهای مجاز معتبر ،متناسب
با شرایط به نرخ بازار اعالم شده است ،یعنی صرافیها
میتوانند متناسب با شرایط بازار آزاد ارز که این روزها رو
به کاهش است ،قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده
و ارز آنها را خریداری کنند.
موضوع جدید دیگری که در این بخشنامه قید شده،
دریافت یک درصد کارمزد خرید ارز صادراتی از سوی
صرافیها است؛ موضوعی که صرافان را خشنود کرده و
بار دیگر موجب نارضایتی صادرکنندگان شده است چرا
که قبل از این صرافان مقدار ثابتی را به عنوان کارمزد
تعیین و از صادرکنندگان دریافت میکردند اما االن عالوه
بر دریافت یک درصد کارمزد بابت حواله ،به ازای خرید هر
اسکناس دالر نیز صرافی مجاز است که  ۱۰۰تومان کارمزد
از صادرکننده دریافت کند.
در این راستا عدنان موسیپور درباره این بخشنامه
اظهار کرد :اگر شرایط فروش ارز صادراتی در سامانه سنا
با قیمت روز هماهنگ شود و ما در عمل این موضوع را
ببینیم ،بخشنامه بدی به نظر نمیرسد.
این فعال بخش خصوصی به تعدد صدور بخشنامه
توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت :صدور بیش از حد
بخشنامه ارزی و صادراتی در سال جاری منجر به مشکالت
بسیاری برای صادرکنندگان شده و حتی اگر بخشنامه
خوبی هم باشد حس بدی به صادرکنندگان میدهد.
او همچنین درمورد خرید ارز صادرکنندگان توسط
صرافیها با نرخ بازار آزاد بیان کرد :صرافیها همیشه به
دنبال نرخهای پایین هستند و صادرکننده در این شرایط
یا مجبور است ارز خود را با حدود دو هزار تومان ارزانتر از
نرخ بازار وارد سامانه نیما کند یا به صراف بفروشد که آنهم
مسلما با نرخی کمتر از بازار آزاد میخرد.
موسیپور ادامه داد :در این بند به تمایل صرافان
برای خرید انواع ارز از صادرکنندگان دقت نکردهاند چرا
که همیشه صادرکنندگان دالر و یورو برای فروش ندارند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به
دریافت یک درصد کارمزد از صادرکنندگان توسط صرافان،
تصریح کرد :دریافت یک درصد کارمزد از میزان عرف آن
بیشتر است و بهتر بود بانک مرکزی مکانیزم توافقی برای
تعیین این کارمزد در نظر میگرفت.

نشست ویژه با دستورکارپایداری بنگاهها
وحفظ اشتغال

نشست شورای عالی کار دیروز با دستور کار «پایداری
بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود» در محل وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود.
نشست ویژهای با دستور کار «پایداری بنگاه های
اقتصادی ،حفظ اشتغال موجود و همچنین خلق فرصت
های شغلی جدید» برگزار می شود.
در این نشست که با حضور شرکای اجتماعی برگزاری
می شود ،به طور خاص به راهکارهای خروج و برون رفت
واحدهای تولیدی از رکود و تعطیلی ،بررسی و مختصات
حمایت از این واحدها و به تبع آن صیانت از نیروی کار و
حفظ اشتغال موجود پرداخته می شود.
در این نشست همچنین قرار است گزارشی از آخرین
وضعیت بنگاه های مشکل دار ارائه شود.
بر اساس آخرین گزارش از وضعیت بنگاه های مشکل
دار ،تا پایان شهریورماه امسال ۱۳۵۶ ،بنگاه مشکل دار
شناسایی شده است که بیش از  ۱۴۵هزار نیروی کار در
این واحدها مشغول به کار هستند .از این تعداد نیروی
شاغل در بنگاه های مشکل دار ۱۱۲ ،هزار نفر با قرارداد
موقت فعالیت می کنند .از مجموع بنگاه های مشکل دار،
 ۸۷درصد واحدها معادل  ۱۱۲۱بنگاه خصوصی ۹ ،درصد
از بنگاه های مشکل دار تعاونی و  ۴درصد نیز از بنگاه های
دولتی هستند ۸۹ .درصد بنگاه های مشکل دار «صنعتی»،
حدود  ۷درصد «کشاورزی» و حدود  ۶درصد نیز
«خدماتی» هستند« .کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش»
نخستین مشکل «درون کارگاهی» بنگاههای اقتصادی
شناسایی شده است .پس از آن «بدهی معوق»« ،مطالبات
از دستگاههای دولتی»« ،اختالف بین سهامداران»« ،باال
بودن هزینه های تولید»« ،انباشت محصول» و در بعضی از
بنگاه های اقتصادی «سوء مدیریت» بیشترین سهم را در
مشکالت درون بنگاهی کارگاهها دارند.
عدم فروش در بازار داخلی ،تورم ،رکود ،قاچاق ،واردات
بی رویه کاالهای مشابه تولید داخل و مطالبات از سایر
سازمان ها جزو مشکالت برون کارگاهی تلقی می شوند و
ارتباطی به مشکالت درونی کارگاهها ندارند.

