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اخبار

شاعری :وزارت جهاد کشاورزی در
تنظیم بازار برنج موفق عمل نکرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه نیازی به واردات برنج تا یک سال آینده
نداریم،گفت :بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات
برنج در واقع ضد تولید داخلی و ضد اقتصاد مقاومتی بود.
علی محمد شاعری اظهار کرد :در حال حاضر نیاز
مصرفی ساالنه برنج ایران حدود سه میلیون تن است که
دو میلیون و  ۲۰۰هزار تن در داخل کشور تولید میشود
و  ۸۰۰هزار تن باقی مانده نیاز مصرفی را باید وارد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در  ۶ماهه نخست سال  ۹۷حدود
یک میلیون تن برنج وارد کشور شد با این احتساب بیش از
سه میلیون تن برنج در بازار داخلی و انبارهای کشور وجود
دارد ،تصریح کرد :پس نیاز مصرفی برنج ایران تا یک سال
آینده تامین شده است و ضرورتی نداشت که وزارت جهاد
کشاورزی بخشنامه واردات برنج را صادر کند تا مجددا
واردات برنج آزاد شود.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
با بیان اینکه برنجهای خارجی وارداتی عمدتا بی کیفیت و
جزء کاالهای بنجل هستند که به تولید داخلی ضربه می
زند ،خاطرنشان کرد :همچنین این واردات اشتغال وابسته
به برنج را در داخل کشور کاهش داده و انگیزه کشت و کار
را از کشاورزان می گیرد و آنها را مایوس می کند.
شاعری با بیان اینکه بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی
برای واردات برنج در واقع ضد تولید داخلی و ضد اقتصاد
مقاومتی بود ،یادآور شد :اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای
صدور مجوز واردات برنج تحت تاثیر جوسازیهای برخی
دالالن بوده است.
وی با بیان اینکه برای کنترل قیمت برنج در داخل
کشور راه حل ما نباید به سمت واردات برنجهای بی کیفیت
باشد ،تصریح کرد :حتما باید شبکههای توزیع مناسب
را در داخل کشور با همکاری تشکلها ،تعاونیها ،بخش
خصوصی و سازمان تعاون روستایی ایجاد کنیم تا تولید
داخل با یک میلیون تن برنج وارداتی به صورت مناسب و
به میزان کافی در اختیار مردم قرار بگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
افزود :با نظارت وزارت جهاد کشاورزی ،تعزیرات ،سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و سایر بخشهای نظارتی دولت
باید قیمت برنج کنترل و به میزان کافی عرضه شود.
شاعری گفت :راهکار کاهش و تثبیت قیمت برنج
کنترل بازار به گونهای که از احتکار برنجهای وارداتی و
تولید داخلی جلوگیری شود است ،باید تمام انبارها به
خوبی شناسایی شده و اجازه دهند برنج به میزان کافی و
با قیمت واقعی عرضه و در شبکه توزیع قرار گیرد تا قیمت
را متعادل کند.
وی با بیان اینکه دولت نباید اجازه دهد برنجهای
خارجی؛ بازار ایران را اشباع کند ،خاطرنشان کرد :از آنجایی
که نظارت دقیقی روی کیفیت برنجهای وارداتی صورت
نمی گیرد ممکن است این محصوالت سالمت و بهداشت
جامعه را به خطر بیندازد چراکه نمیدانیم تغییر ژنتیک
یافته و دستکاری شده هستند یا نه و با چه سموم و کودی
تولید و در چه خاک و اراضی زراعت و تولید شدند.
شاعری با بیان اینکه برای حمایت از تولید ملی مکلف
هستیم بازار ایران را به نفع تولید داخلی سوق دهیم،
افزود :در حال حاضر سرانه مصرف برنج هر ایرانی ساالنه
 ۳۸کیلوگرم است که به مراتب بیشتر از سرانه مصرف
در کشورهای مختلف جهان است ،در کشورهای اروپایی
سرانه مصرف هر فرد ساالنه  ۱۰تا  ۱۲کیلوگرم است و
سرانه مصرف غالت در ایران بسیار باال است و باید سبد
مصرف غذایی ایرانی ها اصالح شود .نماینده مردم شرق
مازندران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه
در حال حاضر حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد سطح زیرکشت
شالیزارهای شمال کشور به برنجهای پرمحصول و ۷۰
درصد مساحت شالیزارها به ارقام محلی اختصاص داده
شده است که نسبت خوبی نیست ،اظهارکرد :در حالی که
به راحتی میتوانیم حداقل  ۵۰درصد از اراضی شالیزاری
شمال کشور را به ارقام پرمحصول اختصاص دهیم که
البته وزارت جهاد کشاورزی باید با بستههای حمایتی و
مشوقهایی که برای تولیدکنندگان برنج تعیین میکند
کشاورزان را به تولید ارقام پرمحصول برنج تشویق کند،
با توجه به اینکه در حال حاضر  ۷۵درصد نیاز مصرفی
برنج ایران در داخل تولید میشود به راحتی می توانیم به
خودکفایی برنج دست یابیم.

سود سهام عدالت روستائیان
از امروز واریز میشود

سازمان خصوصیسازی اعالم کرده که از فردا سود
سال مالی  ۱۳۹۶به حساب روستائیان و عشایر واریز
میشود .همچنین مشموالنی که تاکنون شماره شِ بای
بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکردهاند فرصت
دارند که بار دیگر در این زمینه اقدام کنند.
مدتی است که سازمان خصوصیسازی واریز سود
سهام عدالت مربوط به سال مالی  ۱۳۹۶را آغاز کرده است.
این سازمان اعالم کرده که از فردا نسبت به به واریز مبالغ
سود به حساب روستائیان و عشایر اقدام خواهد کرد.
در آذر ماه سال جاری مقداری از سود سهام عدالت
مربوط به سال مالی  ۱۳۹۶به حساب تعدادی از مشموالن
واریز شد .در آن مرحله به مشموالنی که مددجوی کمیته
امداد امام خمینی(ره) یا تحت پوشش سازمان بهزیستی
کشور بودند و از تخفیف  ۵۰درصدی برخوردار شدند ،مبلغ
 ۱۷۵هزار تومان سود سهام پرداخت شد.
در تازهترین خبرها مربوط به سهام عدالت ،معاون
برنامهریزی و توسعه و منابع انسانی سازمان خصوصیسازی
با اشاره به واریز سود عملکرد مالی سال مالی ۱۳۹۶
شرکتهای سرمایهپذیر به حساب روستائیان و عشایر از
روز سهشنبه ( ۱۸دی ماه) به صورت تدریجی ،اعالم کرده
که در این مرحله حدود  ۱۳میلیون نفر از مشموالن ،سود
سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که این مقدار سود
در مجموع به مبلغ بیش از  ۱۱۰۰میلیارد تومان میشود.
داوود خانی درباره توزیع سود سهام عدالت گفته
که در مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت مشموالن
در سال جاری نیز حدود  ۵.۵میلیون نفر از افراد تحت
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تدریج سود
سهام عدالت خود را دریافت کردند که ارزش این میزان
سود حدود  ۸۵۰میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته وی ،روستائیان و عشایر سراسر کشور که
مشمول سهام عدالت هستند ،در صورتی که سود عملکرد
سال مالی  ۱۳۹۵شرکتهای سرمایهپذیر را دریافت نکرده
باشند ،این سود را به همراه سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۶
و به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛

تکمیلپروژههایناتمامبامشارکتبخشخصوصی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی گفت:براساس الیحه بودجه سال ۹۸
نزدیک به  ۱۰درصد از بودجه عمرانی دولت
به عنوان آورده سرمایه ای برای مشارکت با
بخش خصوصی با هدف تکمیل پروژه های
ناتمام درنظر گرفته خواهد شد.
سید حسین افضلی بیان کرد :یکی از
بخش های مهم بودجه سال  98حوزه عمران
است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با
حضور در کمیسیون عمران مجلس بیان کرد
که کاهش بودجه عمرانی کشور در دستور
کار قرار ندارد.
وی افزود :در کنار تکمیل پروژه های
نیمه تمام این نکته قابل توجه است که پروژه
های عمرانی از جمله پروژه هایی است که
حجم اشتغالزایی مناسبی خواهند داشت و
نسبت به دیگر صنایع سرعت ایجاد شغل
بیشتری دارد البته شغل پایدار در این حوزه
یکی از چالش هایی است که پیش روی
فعاالن حوزه عمران است.
نماینده مردم اقلید فارس در مجلس
شورای اسالمی عنوان کرد :با توجه به شرایط
اقتصادی حاکم در کشور ایجاد اشتغال پایدار
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و چون
صنایع بزرگ وابسته به دولتند پس باید با
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به
واگذاری صنایع بزرگ به این بخش اقدام و
تحرک اقتصادی در بدنه صنعت ایجاد کرد.
افضلی همچنین درباره کوچک سازی
دولت اظهار داشت :می توان گفت که یکی از
برنامه هایی که باید در بودجه سال  98مورد

توجه قرار گیرد خصوصی سازی ،کوچک
سازی و چابک سازی بدنه دولت است اگر
خصوصی سازی به صورت صحیح و با ساز
و کاری مشخص صورت گیرد می تواند در
اشتغالزایی و تحرک در تولید کمک کند.
وی افزود :شیوه خصوصی سازی و
کوچک کردن دولت باید به صورتی باشد که
شرکت های شبه دولتی به وجود نیایند بلکه
با انجام کارشناسی ،صنایع بزرگ به بخش
خصوصی که اهلیت آن ها مورد تایید باشد
واگذار شود.
او ادامه داد :پیشتر برخی از پروژه ها
یا صنایعی صرفا به این دلیل که برای دولت
زیان بار بود به بخش خصوصی واگذار شد
این رویه نادرستی برای خصوصی سازی است
باید اگر پروژه یا صنعتی به بخش خصوصی

قیمت مرغ به زیر ۱۴هزار تومان رسید

قیمت هرکیلوگرم مرغ که در روزهای گذشته به  ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان در تهران
رسیده بود دیروز  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان شد ،این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی
قیمت منطقی این محصول را  ۱۰هزار تومان بر اساس هزینه های تولید جدید دانسته بود.
بر اساس اطالعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران ،قیمت هر کیلوگرم مرغ
گرم استعالمی کشتارگاههای تهران (یکشنبه  12600 )97/10/16تومان ،پخش12800
تومان ،خرده فروشی 13800تومان،خرده فروشی مرغ شمال  13300تومان ،قیمت عمده
مرغ کشتار شمال در میدان بهمن  12300تومان ،سینه با کتف 24000تومان ،سینه بدون
کتف  26000تومان و فیله  27000تومان است.
بنابراین گزارش ،این اتحادیه ،نرخ خرید مرغ زنده در سراسر استان تهران به قیمت
باالتر از  8600-8700تومان را ممنوع و اعالم کرده است خرید و فروش این محصول
باال تر از این نرخ با پیگرد قانونی همراه بوده و از طریق مراجع قضایی و تعزیرات برخورد
قاطعانه صورت خواهد گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده را  10هزار
تومان ،ستاد تنظیم بازار آن را  9800تومان به عالوه  5درصد تغییرات و مرغداران آن را
 12هزار تومان اعالم میکنند ،اما این نرخ نیزدر بازار رعایت نمی شود.

واگذار می شود این نکته در آن لحاظ شود
که چرخ اقتصادی آن کارخانه یا پروژه نه
تنها چرخیدن داشته باشد بلکه رونق بگیرد و
نباید حرکت آن متوقف شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :نگاهی که سه قوه
در کشور داشته اند نیز بر همین اساس
است که اگر قرار است واگذاری به بخش
خصوصی صورت گیرد در درجه اول باید
اهلیت فرد مشخص شود و در مرحله بعد
رونق در معیشت کارگران آن پروژه یا
صنعت روی دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی گفت :یکی دیگر از ویژگی هایی که
بودجه سال  98دارد این است که دولت در
زمان مناسبی بودجه را به مجلس ارائه کرد

و همین موضوع باعث شده تا کار بررسی در
کمسیون های مجلس بدون عجله انجام شود
و هر اتفاق جدیدی که برای بودجه رخ دهد
نیز به مردم اطالع رسانی خواهد شد که این
موضوع کمک شایان توجهی به شفافیت در
بودجه سال  98می کند.
افضلی اضافه کرد :رویکرد مجلس
نیز به این سو است که شفافیت در بودجه
وجود داشته باشد .رئیس جمهوری سه
شنبه چهارم دی  97در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی حاضر شد و الیحه
بودجه  1398را با سقف  17میلیون و 32
هزار و  332میلیارد و  270میلیون ریال (
 )١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠تقدیم کرد.
کاهش تهدیدهای ناشی از تحریم های
ظالمانه آمریکا ،افزایش تاب آوری اقتصاد
ایران و دستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه
ششم توسعه از ویژگی های الیحه بودجه 98
بیان شده است.
کمیسیونهای تخصصی مجلس موظف
هستند حداکثر تا  15روز پس از چاپ و
توزیع الیحه ،گزارش خود را به کمیسیون
تلفیق تقدیم کنند و کمیسیون تلفیق نیز
موظف است حداکثر ظرف  15روز پس از
پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی،
ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون های
تخصصی ،گزارش نهایی خود را تنظیم و به
مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.
مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق
حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیات رئیسه
قابل تمدید است.

بادامچی :باید منشاء فسادهای کالن را شناسایی کنیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت :ایران در حوزه اقتصاد شرایط نامناسبی دارد .در
حوزه کسب و کار آمارها نگران کننده است .آمار اشتغال در پایان شهریور سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل دارد .محمدرضا بادامچی در نطق میان دستو ِر جلسه علنی دیروز
(یکشنبه) مجلس ،گفت :اما پدیدههایی نظیر نوسانات شدید و نامتعارف ارزی ،افزایش
حداقل سه برابری قیمت مواد اولیه ،فقدان تامین نقدینگی واحساس نگرانی بازیگران حوزه
کار و تولید ،حکایت از رشد تورم تولید نسبت به آبان سال گذشته دارد .سایر حوزهها از
جمله حمل و نقل نیز با رشد تورم روبرو بوده است و سرمایهگذاران و کارآفرینان و به ویژه
کارگران حال خوشی ندارند .به گفته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ،خط فقر در اقشار
مختلف جامعه به ویژه کارگران رو به افزایش است .بادامچی با اشاره به تعدیل نیروی کار
در بخش خصوصی از ابتدای سال  97تا اواخر مرداد ماه به مشکالت تورمی بنگاه اقتصادی
در بخش خصوصی ،تعاون و دولتی و غیردولتی اشاره کرد و گفت :گزارش وزارت تعاون
در خصوص افرادی که شغلشان را از دست دادهاند نشان از پریشانی و کاهش فعالیت
بنگاههای تولیدی و تجاری بخش خصوصی دارد .نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
متذکر شد :مردممان استحقاق زندگی مادی و معنوی بهتر از شرایط فعلی را دارند .مردمی
که اهل ایثار ،فداکاری و گذشت هستند و سزاوار این همه سختی نیستند.

کم فروشی برخی تولیدکنندگان تایید شد ؛

چرا وزارت صنعت بر عملکرد کارخانهها نظارت ندارد؟

کمفروشی در اثر سهل انگاری سازمانهای
نظارتی صورت می گیرد و رفع این مشکل ،نظارت
مستمر و اصالح برخی قوانین را میطلبد.
با رصد بازار به راحتی می توان به معضل
کم فروشی به ویژه در بخش محصوالت لبنی
پی برد .همانطور که از تولید داخلی باید حمایت
شود ،انتظار میرود در مواجهه با مواردی چون
کم فروشی طوری برخورد شود که حق مصرف
کنندگان هم ضایع نشود؛ موضوعی که از یک سو
نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصالح
بعضی قوانین را میطلبد.
در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
شاهد کم فروشیهای بی سابقه در محصوالت لبنی
و خوراکی کشور هستیم .در این زمینه گزارشهای
بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است
و  ۲۲شرکت تولید فرآوردههای لبنی و چندین
کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به
جرم گران فروشی به جریمه محکوم شده اند.
مشکل کم فروشی عالوه بر محصوالت
خوراکی در بنزین و صنایع بتن سازی هم
دیده می شود
محمدرضا همتی بازرس اسبق اصناف تهران
در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه
خبرنگاران جوان ،گفت :بر اساس آموزه های دینی
کم فروشی مصداق کامل جنگ با خداست که
رواج این امر ،بیتفاوتی به عدالت در حوزه اقتصاد
را به دنبال دارد و یکی از پدیدههای منفی در
جامعه است.
وی ادامه داد :چند وقتی است برخی از
کارخانههای تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای
بسته های محصوالت خود ،راه کم فروشی را باز
کردهاند.
بازرس اسبق اصناف تهران افزود :کم
فروشی عالوه بر محصوالت خوراکی از قبیل انواع
چیپس ،آجیل و  ...در بنزین و حتی صنایع بتن
سازی هم دیده می شود و باید سازمان حمایت
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت
بیشتری بر این موضوع داشته باشد .کمفروشیها
در اثر سهل انگاری سازمانهای نظارتی صورت
می گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده

کرده و با کمفروشی و گرانفروشی سودهای کالن
به دست می آورند .همتی با اشاره به حقوق
مصرف کنندگان گفت :در حالی که تولیدکنندگان
از مشکالت خود و ضرورت حمایت از تولید داخل
صحبت می کنند ،این موضوع می تواند دو طرفه
باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند،
به حقوق مصرف کنندگان هم احترام بگذارند.
زمانی می توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند
تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل
ممکن هدایت ،نظارت و مدیریت کنیم .توسعه
تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق می یابد که
مصرف کننده ای هم برای آن وجود داشته باشد و
خواسته های به حق وی برآورده شود.
وی گفت :تولید کنندگان باید وزن واقعی
محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این
موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچ وجه نباید
کیفیت محصول کاهش یابد و یا درج وزن آن
بدون اطالع به مشتری حذف شود.
کیفیت نا مطلوب کاال هم
کم فروشی به حساب میآید
عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع
مجلس در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :تعریف کم فروشی
در ذهن ها ممکن است این باشد که کاالیی را
کمتر از میزان واقعیش در اختیار مصرف کننده
قرار دهیم ،اما در حقیقت اگر از کیفیت محصول
هم کم بگذاریم ،کم فروشی به حساب میآید .در
کشور یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود
دارد؛ در انواع لوازم صنعتی ،کیفیت قابل قبولی
باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد
استاندارد پایینتر بیاوریم کم فروشی محسوب
میشود .عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه
داد :نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت در این
موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت
از مصرف کنندگان که تیمهای کنترل و نظارت
دارند ،هم در مورد کمیت کاالها  ،هم در مورد
کیفیت آنها باید این قضیه را به صورت جدی
مورد توجه قرار دهند.
رضیان در خصوص راه حل جلوگیری از کم
فروشی گفت :باید از طریق هماهنگی با مجلس
و مجموعه دستگاههای نظارتی خصوصا وزارت

صنعت معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت
گیرد .به گفته وی ،می توان از ظرفیت وزارت
صمت و همچنین بخشی از وزارت کشاورزی که
مسئولیت نظارت بر تولید را دارند ،برای پیشگیری
از کم فروشی استفاده کرد.
وی با انتقاد از کمفروشی برخی کارخانهها
در ماههای اخیر افزود :وزارت صنعت باید بر
عملکرد کارخانهها نظارت کند .این کمفروشیها
در اثر سهلانگاری سازمانهای تعزیراتی است چرا
که در نبود نظارت و دقت ،برخی سودجویان از
فرصت سوء استفاده می کنند .رضیان گفت:
زمانی که کمفروشی در چرخه بازار و زنجیره
تولید نهادینه میشود ،برخورد و ساماندهی وضع
موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن
است .تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی
قوی وجود دارد که در صورت بروز هرگونه تخلف
به شدت با آن برخورد میکند .عضو کمیسیون
صنایع مجلس ادامه داد :وزارت صنعت بخش ویژه
ای برای رسیدگی به قیمت کاالها و ساماندهی بازار
ندارد .این در حالی است که در وهله نخست باید
کارگروه ویژهای برای رصد بازار در این وزارتخانه
ایجاد شود سپس با دسته بندی کاال به صورت
کمیت ،کیفیت و قیمت محصوالت در
هفتگیّ ،
بازار تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرد.
سامانه  ۱۲۴برای اعالم کم فروشی
در اختیار مردم است
محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان مازندران گفت :موضوع کم
فروشی ،هم بحث شرعی و هم قانونی دارد .سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
صورت کلی در این زمینه بررسی میکند و برای
مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی
خسارتی متحمل شده می تواند با تماس با سامانه
 ۱۲۴شکایت خود را مطرح کند .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران افزود :در
ارتباط با برخی حوزهها که امکان کم فروشی در
آن وجود دارد بازدیدهای مناسبی از سوی وزارت
صنعت صورت گرفته است .در حوزه عرضه سوخت
با اینکه شرکت پاالیش و پخش خود بازرسی
مستقیم دارد اما وزرات صمت به عنوان مدعی
العموم حقوق مصرف کننده وارد میشود و ضمن

یک مقام مسئول گفت :ناکارآمدی سیستم توزیع و عرضه
آبزیان در کنار نبود نظارت دستگاه های مسئول عامل اصلی
گرانی ماهی در بازار به شمار می رود.
ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر ،پرورش و صادرات
آبزیان از افزایش  ۵۰درصدی قیمت ماهی در بازار خبر داد و
گفت :اگرچه از دید تولیدکنندگان نوسانی در قیمت ماهی وجود
ندارد ،اما از دید مصرف کنندگان به سبب سودجویی دالالن و
عوامل واسطه در بازار ،قیمت ماهی طی ماههای اخیر در بازار
رشد چشمگیری داشته است.
وی افزود :با توجه به آنکه قیمت ماهی از مزرعه تا سفره
حداقل  ۱۰هزار تومان فاصله دارد ،از این رو مسئوالن باید درباره
چرایی این افزایش قیمت پاسخگو باشند.
قاسمی با انتقاد از این مسئله که سیستم توزیع و عرضه
ناکارآمد است ،بیان کرد :نظام توزیع در سیستم کشور به ویژه
در بحث شیالت با مشکالت متعددی روبروست که نبود نظارت

 ،۹۸سال سخت کارگران برای زندگی!

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش شکاف
طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران ،سال  ۹۸را سال
سختی برای معیشت کارگران توصیف کرد.
ناصر چمنی  ،اظهار کرد :با توجه به نوسانات شدید
نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند
و افزایش هزینهها که معیشت مردم و کارگران را تحت
تاثیر قرار داد ،میتوان گفت که امسال یکی از سختترین
سالها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش کشیده
خواهد شد.
وی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت
غذایی کارگران ،گفت :معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی
به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت
غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار میرود که
متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن
برای کارگران مشخص نیست که نشان میدهد در توزیع
بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با
تاکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریعتر جلسات مزد ،درباره
دلیل توقف جلسات شورای عالی کار ،گفت :در جلسهای که
با معاون روابط کار داشتیم ،دلیل عدم برگزاری جلسات را
سفرهای استانی وزیرکار عنوان کردند در حالی که تاخیر
در تشکیل جلسات شورای عالی کار ،بی توجهی به خواست
و مطالبات  ۴۲میلیون کارگر ایرانی است.
چمنی افزود :وقتکشیهایی که برای برگزار نکردن
جلسات شورا صورت میگیرد نشان میدهد که از ابتدا
هیچ برنامهای برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران
وجود نداشت و وزارت کار آماده گفتمان با نمایندگان
جامعه کارگری نبوده و نیست ،در صورتی که فرار از
گفتمان برای هیچ کدام از شرکای اجتماعی سودی ندارد و
در پایان سال مذاکرات دستمزد را به چالش خواهد کشاند.
این مقام مسئول کارگری درعین حال با ابراز مخالفت
نسبت به تعیین مزد منطقهای گفت :وقتی نظام عرضه
و تقاضا در بازار همخوانی ندارند نمیتوانیم مزد را به
شکل منطقهای تعیین کنیم .تعیین مزد منطقهای موجب
مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کالنشهرها
میشود لذا صحبت از مزد منطقهای و برداشتن حداقل
های مزد خیانت به جامعه کارگری و روستایی کشور است.
وی همچنین با اشاره به طرح نذر اشتغال که از سوی
یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس پیگیری میشود،
گفت :این طرح ،طرحی خطرناک است که بیصدا و در
سکوت دنبال میشود و یک عده کارفرما و سرمایهدار
میخواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشیه
ببرند و به اسم اشتغالزایی ،با رقم ناچیز  ۴۰۰هزار تومان در
روستاها شغل ایجاد کنند.
به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران ،با برداشته شدن حداقلهای مزد در روستاها و
شهرهای کوچک ،مهاجرت گسترده و سرازیرشدن نیروهای
کار به کالن شهرها را شاهد خواهیم بود که مشکالت
اجتماعی و اقتصادی گستردهای در جامعه به وجود خواهد
آورد.
با وجود آن که در قانون کار اشاره صریحی به تعیین
مزد منطقهای نشده است ولی شرکای اجتماعی میتوانند
برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقهای یا بر
اساس نوع فعالیت و صنعت ،به توافق جمعی روی بیاورند.
بر اساس ماده  ۴۱قانون کار ،شورای عالی کار موظف است
همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف
کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعالمی بانک
مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

واردات پارچه دیگر برای تاجران
مقرون به صرفه نیست

پلمپ واحدهای متخلف سوخت ،برای آنها پرونده
تعزیراتی تشکیل میدهد.
محمد پور در خصوص کم فروشی در اقالم
خوراکی گفت :در بخش مواد خوراکی اگر در بسته
بندیها ،وزن مشخصی را اعالم کرده باشند و آن
میزان در کاالی ارائه شده نباشد ،تخلف محسوب
میشود و تمام این موارد توسط مردم هم میتواند
گزارش شود ،کما اینکه در  ۹ماه اخیر  ۶هزار
مورد گزارش مردمی در سامانه  ۱۲۴داشته ایم
و بازرسین ما نسبت به پدیده کم فروشی به ویژه
گزارشهایی که مردم میدهند حساسیت ویژهای
دارند و مردم هم به عنوان ناظر افتخاری می تواند
کارت دریافت کنند و خودشان در این موضوع
همکاری کنند.
پیشنهادتشکیلپلیساقتصادی
برای مقابله با کم فروشی
وی در ادامه تصریح کرد :سامانه جامع انبارها
از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال
عملیاتی شدن است و اگر بتوانیم با استفاده از
طرحهای مشخص ،جابجایی کاال را به صورت
متمرکز رصد کنیم و به آنچه که در این شبکه
رسمی وجود دارد اطمینان داشته باشیم ،یقینا
قدم مثبتی برای مبارزه با کم فروشی برداشته ایم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان مازندران افزود :اگرمجموعه ای مثل پلیس
اقتصادی ،متشکل از بازرسان دستگاههای مختلف
تشکیل شود ،با اشراف کاملی که در این زمینهها
دارد ،میتواند در مورد ساماندهی امور تاثیر مثبتی
داشته باشد و با فرهنگسازی رسانهها ،قدم بزرگی
در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده توسط
یک نیروی خاص که نظم بخشی در امور اقتصادی
را انجام میدهد ،برداشته می شود.

قاسمی :ناکارآمدی سیستم توزیع ،ماهی را گران کرد
دستگاههای مسئول بر این موضوع دامن زده است.
بیشتر بخوانید :فرصت طلبی دالالن دلیل اصلی نوسان
قیمت ماهی/قیمت هر کیلو قزل آال  ۳۶هزار تومان
این مقام مسئول ادامه داد :با وجود آنکه سود واسطهها
و دالالن در این نظام توزیع  ۳۰تا  ۶۰درصد است ،اما سازمان
شیالت به عنوان متولی امر خود را کنار کشیده است.
وی با اشاره به اینکه گرانیهای اخیر ارتباطی به کمبود
تولید ماهی ندارند ،افزود :براساس آمار شیالت ،تولید آبزیان
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته ،درحالیکه از
دیدگاه ما تفاوتی نداشته است ،بنابراین گرانیهای اخیر را
نمیتوان به کمبود تولید ربط داد.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر ،پرورش و صادرات آبزیان با اشاره
به اینکه نگرانی از حیث کمبود تولید وجود ندارد ،گفت :این
در حالی است که بارها تکرار کرده ایم به سبب مشکالت نظام
توزیع ،قیمت آبزیان با نوساناتی در بازار روبروست .به گفته

اخبار کوتاه

قاسمی ،اگر سازمانها نمیتوانند بر نظام توزیع نظارت داشته
باشند ،این کار را به اتحادیهها واگذار کنند چرا که این امر منافع
بسیاری از دالالن و واسطهها را به خطر میاندازد .وی تنها راه
کنترل بازار را عرضه مستقیم آبزیان توسط اتحادیهها برشمرد
و گفت :با اصالح روش واگذاری غرفهها توسط سازمان میادین
میوه و تره بار به تولیدکنندگان و همچنین عرضه منسجم
یافته محصول به بازار ،دیگر نگرانی از حیث افزایش قیمت و
سودجویی دالالن نخواهیم داشت.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه برخی
مغازههای سطح شهر از عرضه میگو تازه خبر میدهند ،تصریح
کرد :براساس قوانین سازمان دامپزشکی ،حمل و نقل ماهی و
میگو تازه ،تنها در شعاع  ۲۰۰کیلومتری آزاد است ،درحالیکه
نزدیکترین فاصله به تهران در بحث میگو  ۸۰۰کیلومتر است
که این امر با توجه به پایان فصل برداشت نشان میدهد که
دستگاههای ذی ربط نظارت کافی بر بازار ندارند.

واردات وسیع پارچه های خارجی به ویژه چینی و
ترکی ،موضوعی بود که سال ها اعتراض و گالیه فعاالن
حوزه نساجی کشور را به همراه داشت .اما اکنون با افزایش
نرخ ارز تمایل تاجران پارچه به خرید از کشورهای خارجی
تا حد زیادی کاهش یافته و کارخانجات نساجی داخل تا
حدودی رونق گرفته اند.
نایب رئیس اتحادیه محصوالت نساجی اصفهان
دراینباره گفت :همین که واردات پارچه به کشور محدود
شد ،چشمانداز بسیار روشنی را پیش روی صنعت نساجی
قرار داده است.
مرتضی منصوری افزود :بعد از سالها تالش برای
جلوگیری از واردت پارچه به کشور ،افزایش نرخ دالر و
همزمانی آن با واردات پارچه و سختگیرانه شدن قوانین
گمرکی موجب شد تا اوضاع بازارهای داخلی تا حدودی
بهتر شود و درخواست پارچههای داخلی افزایش یافته
است .وی تصریح کرد :دیگر برای تاجران مقرون به صرفه
نیست که نسبت به قبل با پرداخت سه یا چهار برابر پول،
مسکوت ماندن سرمایه و انتظار چند روزه برای واردات
جنس به کشور ،از خارج پارچه وارد کنند.
نایب رئیس اتحادیه محصوالت نساجی اصفهان گرانی
مواد اولیه و عدم کنترل دقیق دولت بر آن را از جمله
معضالت فعلی این صنعت دانست و اظهار کرد :اگر دولت
با کنترل دقیق ،مواد اولیه را با نرخ مناسبی به دست
تولیدکننده برساند ،قادر خواهیم بود به طور کامل بازار
داخل را در دست بگیریم.
وی ادامه داد :متأسفانه کارخانجات پتروشیمی مواد
موردنیاز را با قیمت باال به ما میفروشند و ترجیح میدهند
تولیدات خود را بیش از فروش داخلی ،صادر کنند.
منصوری روند واردات مواد اولیه مهمی مانند پنبه
و مواد رنگرزی چاپ پارچه را از معضالت اصلی صنعت
نساجی دانست و گفت :درحال حاضر حدود  140تا 150
هزار تن مصرف داخلی پنبه داریم که تنها  30تا  40هزار
تن ،آن هم باکیفیت نه چندان مرغوب در کشور تولید
میشود .وی افزود :درحال حاضر نرخ جهانی هر کیلو پنبه
 2دالر و  18سنت است که برای خریدار ایرانی با دالر
هشت هزار تومان چندان مقرون به صرفه نیست.
نایب رئیس اتحادیه محصوالت نساجی اصفهان
تاکید کرد :اگر دولت برای رساندن پنبه وارداتی به
دست تولیدکننده داخلی با قیمتی کمتر تدبیر میکرد،
بهطورقطع میتوانستیم راه  20تا  30ساله را در مدت دو
تا سه سال طی کنیم.
وی با بیان اینکه پنبه موردنیاز کشور از ازبکستان و
تاجیکستان و نخ از هند وارد کشور میشود ،گفت :در حال
حاضر قیمت مواد پتروشیمی بسیار افزایش یافته است،
از سوی دیگر موادی که باید با  9درصد ارزشافزوده به
تولیدکننده داخلی فروخته شود ،با  10درصد افزایش
فروخته میشود و سوال این است که چرا دولت کنترل
درستی در این زمینه ندارد؟

