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اخبار

مصوبه  ۳۰۰میلیون دالری دولت
چه کسانی را تقویت میکند؟

تصمیم دولت در تسهیل واردات تا سقف ۳۰۰
میلیون دالر به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت
تأمین مواد اولیه ،قطعات و ملزومات ضروری خطوط
تولید گامی رو به جلو برای حمایت از تولیدکنندگان
داخلی است که باید آن را با دیگر حمایتهای مقرراتی و
مالیاتی تکمیل کرد.
تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذشته از
مظلومترین اقشار اقتصادی کشور بودهاند .گشودن
دروازه واردات کاالهای خارجی (و البته بیکیفیت) از
سویی و بها دادن به کسب و کارهای صرفا پولی از سوی
دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان در این سالها
بوده است .تولیدکنندهای که سرمایه خود را در معرض
انواع ریسکهای بازار قرار میداد بعد از دورهای احساس
کرد که اگر این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری
نصیبش خواهد شد.
با شروع بحرانهای ارزی و افزایش جهشی قیمت
دالر تا مرز  ۲۰هزار تومان ،خواسته یا ناخواسته یکی از
عوامل فلج شدن تولید در سالهای گذشته خنثی شد.
این عامل مهم «قاچاق» کاال به کشور است ،پدیدهای
که باعث شده بود تا سالها واردات حجم عظیمی از کاال
بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری
از کسب و کارهای خرد و حتی کالن تولیدی را از پای
درآورد .کاالهایی که با ارز یارانهای وارد کشور میشد
و با قیمتی ارزانتر عرصه را بر محصوالت داخلی تنگ
میکرد.
البته نمیتوان انتظار رشد سریع فعالیتهای
تولیدی و صنعتی را بعد از آن دوره رکود عمیق داشت،
فعالیتهای تولیدی حاال عالوه بر زمان نیازمند حمایتهای
مقرراتی هم هستند .یکی از این حمایتها میتواند ایجاد
تسهیالت برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی
مورد نیاز صنایع باشد .عاملی که اگر حل نشود میتواند
باعث افزایش هزینههای تولید ،افزایش قیمت نهایی و
در نهایت رکود این حوزه همانند حوزههای وارداتی
شود.
در همین راستا دولت با اعالم مصوبهای با واردات
مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف
 ۳۰۰میلیون دالر به صورت بدون انتقال ارز موافقت
کرد.
به گزارش ایسنا ،براساس اعالم گمرک ایران ،هیئت
وزیران در جلسه خود در  ۱۹دی ماه سال جاری ،به
منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سالهای ۹۷
و  ،۹۸واردات تا سقف  ۳۰۰میلیون دالر به صورت بدون
انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه ،قطعات و
ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت،
معدن و تجارت را با اعالم مصوبهای مجاز کرد.
در راستای همین حمایتهای مقرراتی از
تولیدکنندگان ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست
مشترک خود با  ۳۰تن از کارآفرینان برجسته کشور
در بحث و مذاکره با یکی از اعضای این مجمع در باره
مشکالت صادرات کاال و باال بودن نرخ پایه صادراتی،
موافقت خود را با کاهش نرخ پایه صادراتی تا ۱۰۰
درصد اعالم کرد که از این  ۱۰۰درصد هم قرار شد تا
 ۷۰درصد آن به صورت علیالحساب محاسبه شود.
مجموع این راهکارهای مقرراتی و گمرکی در
صورت تداوم احتماال خواهند توانست تا تنها بخشی از
نیازهای تولیدکنندگان را پاسخ دهد ،تنها با ادامه این
نوع حمایتها است که میتوان به جذابتر کردن بازار
کسب و کارهای تولیدی در کشور کمک کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

دولت به چایکاران
بدهکار نیست

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه در سال
جاری  ۱۲هزار و  ۶۰۰تن چای صادر شده است ،گفت:
برخی از کارخانجات با چای داخلی برندسازی کردهاند و
حدود  ۳۴کارخانه برند چای داخلی وجود دارد که حتی
صادرات چای هم داشتهایم.
حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور و
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص میزان پرداخت
مطالبات چایکاران اظهار کرد :میزان مطالبات چای
کاران که سهم دولت محسوب میشود به صورت کامل
و  100درصد پرداخت شده است و کارخانجات هم بیش
از  98درصد سهم خود را پرداخت کردهاند.
وی افزود :حدود  5کارخانه هنوز بدهکار هستند.
از  220میلیارد تومان حدود  2.5میلیارد تومان سهم
کارخانجاتی است که بدهکار هستند و تقریبا اولین
سالی بوده که بالفاصله پس از برداشت سهم دولت
باکشاورزان را تسویه کردهایم.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به میزان
برداشت برگ سبز چای خاطرنشان کرد :حدود 112
هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده
و حدود  25هزار و  600تن هم چای خشک تولید
شده است.
جهانساز در رابطه با فروش چای ایرانی در کشور
تصریح کرد :بحث چای سنواتی که در گذشته وجود
داشت منتفی شده و چای داخلی بازار خود را پیدا کرده
است .برخی از کارخانجات با چای داخلی برندسازی
کردهاند و حدود  34کارخانه برند چای داخلی وجود
دارد که حتی صادرات چای هم داشتهایم.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه در
سال جاری  12هزار و  600تن چای صادر شده است،
اذعان داشت :چای ایرانی به  34کشور دنیا صادر
شده و تولیدکنندگان چای خشک و کارخانجات اگر
چای هم داشته باشند تنها برای تنظیم بازار داخل
است.
وی افزود :کشورهایی که چای ایرانی به آنها صادر
میشود هند ،عراق ،ترکمنستان ،افغانستان ،روسیه،
ازبکستان ،استرالیا ،فرانسه،کانادا ،اسپانیا ،ترکیه،
جمهوری چک ،آذربایجان و گرجستان است.
جهانساز در رابطه با افزایش تولید چای نسبت به
سال گذشته گفت :با وجود شرایط خشکسالی و کاهش
میزان بارندگی که امسال بر مزارع چای حاکم بود اما ما
نسبت به سال گذشته  4درصد افزایش تولید داشتیم.
 25درصد از بارندگی در فصل بهار و تابستان در گیالن
اتفاق نیفتاد و خشکسالی داشتیم و سرمای دیرس در
اواخر فروردین باعث خسارت به مزارع چای شد اما با
همه اینها افزایش تولید داشتهایم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

صادرکنندگان لشکر  ۸۰۰۰نفری کشورند

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
معتقد است در شرایط فعلی صادرکنندگان
میتوانند به عنوان بازوی اقتصادی کشور
عمل و بسیاری از دغدغهها و نگرانیهای
پیشرو را برطرف کنند.
محمدرضا انصاری اظهار کرد:
صادرکنندگان ایرانی همانطور که پیش از این
نیز در ایام تحریم تالش کرده بودند شرایط
را برای حفظ مراودات تجاری کشور فراهم
کنند ،در شرایط فعلی نیز میتوانند به عنوان
یک عنصر تاثیرگذار در شرایط اقتصادی
کشور نقش خود را ایفا کرده و در راستای
پاسخ دادن به نیازهای ایران گام بردارند.
به گفته وی شرط اصلی این اتفاق ،اعتماد
به بخش خصوصی و سرمایهگذاران فعال در
این حوزه است .موضوعاتی همچون بازگشت
ارز حاصل از صادرات بخشی از همین نگاه
است .صادرکنندگان بزرگ تا امروز تالش
کردهاند ارز خود را به ایران بازگردانند زیرا

سرمایه و کار و کارخانههایشان اینجاست و از
این پس نیز همین رویه را ادامه خواهند داد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان
اینکه صادرکنندگان ایرانی سالهای طوالنی
برای به دست آوردن بازارهای بینالمللی

رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران:

درآمد ۱۵هزار میلیاردی گمرک در۹ماه امسال

رئیس کل گمرک با اشاره به درآمد  ۱۵هزار میلیارد تومانی گمرک طی  ۹ماه سال
جاری ،گفت :در خصوص درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه  ،۹۸نظرات کارشناسی
خود را به مجلس اعالم کرده ایم.
مهدی میراشرفی در خصوص درآمد  ۹ماهه سال جاری گمرک ،اظهار داشت :طی ۹
ماه گذشته از سال جاری ،گمرک ایران بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
رئیس کل گمرک ایران افزود :از این میزان  ۹هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان به صورت
نقدی و  ۶هزار میلیارد تومان به صورت ضمانت نامه بوده است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه امسال  ۱۳۳۹قلم کاال ممنوعیت واردات دارد و عمده
این کاالها ،کاالهای با ماخذ باال بوده امید داریم بیش از  ۸۰درصد درآمدهای مصوب وصول
شود .میراشرفی در خصوص درآمد گمرک در بودجه سال آینده ،گفت :درآمدی که گمرک
مکلف می شود وصول کند باید یک درآمد کارشناسی و واقعی باشد تا در بحث وصول به
مشکل نخوریم؛  ۱۳۳۹قلم کاالی ممنوعه ،عمدتا ماخذ باال دارند و ممکن است در سال
آینده ،خودرو نیز مشمول این قانون شود بنابراین باید درآمد ما بر مبنای واقعیت باشد.
وی افزود :ما در این خصوص ،نظرات کارشناسی خود را به مجلس اعالم کرده ایم.
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به نحوه ترخیص کاالها از زمان بازگشت
تحریم های آمریکا ،اظهار داشت :از  ۱۳آبان ماه تا  ۱۰روز پیش  ۶میلیارد دالر ترخیص کاال
داشته ایم .در بحث واردات کاالهای اساسی نیز به صورت شبانه روزی در حال کار هستیم.

تالش کردهاند ،گفت :وقتی بحث دشواری
تجارت در ایام تحریم مطرح میشود قطعا
استفاده از ظرفیت تجار ایرانی یکی از
بهترین گزینهها برای دور زدن و عبور از
این محدودیتها خواهد بود .صادرکنندگان

ما سالهای طوالنی تالش کردهاند که راهی
برای عبور از این محدودیتها پیدا کنند و در
شرایط فعلی نیز این امکان را خواهند داشت
که برای مدیریت اقتصاد کشور در روزهای
تحریم کمک کننده باشند.
انصاری ادامه داد :دولت باید به
صادرکنندگان به چشم یک لشکر اقتصادی
نگاه کند .لشکری  ۸۰۰۰نفر نیرو دارد و هر
یک از آنها به طور جداگانه و در حوزه خاص
فعالیت خود تواناییهایی داشته و بازارهایی
دارند که برای حفظ آمار صادراتی کشور در
این دوره نقشی مهم ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد :اگر به درستی از
ظرفیت این لشکر اقتصادی استفاده شود و
از فرصت به وجود آمده پس از دگرگونیهای
حاصل از افزایش نرخ ارز بهره بگیریم،
میتوان انتظار داشت که الاقل بخشی از
نگرانیهای اقتصادی به وجود آمده در
ماههای اخیر برطرف شود.

رییس اتحادیه پوشاک:

برخورد با پوشاک قاچاق با جدیت ادامه مییابد

در حالیکه از هفته گذشته برخورد با برندهای پوشاک قاچاق و جمعآوری تابلوهای
آنها آغاز شده است ،رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اعالم کرد
که برخورد با این برندها همچنان ادامه دارد و تعمدی برای برخورد نکردن با آنها وجود
ندارد .چندی پیش که برخورد با برندهای قاچاق پوشاک آغاز شد ،مجتبی درودیان –
رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان تهران – اظهار کرد که به نظر میرسد برخی
نمیخواهند با برندهای قاچاق پوشاک برخورد شود و از جمعآوری تابلوی آنها ممانعت
میکنند .همچنین علی مویدی  -رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز  -هفته گذشته
اعالم کرد که طرحی آغاز شده و توانسته با موفقیت تابلوی برندهای قاچاق در سطح استان
تهران را تا  ۸۰درصد بدون هیچگونه اعتراضی جمعآوری کند و نباید به دلیل اینکه چهار
نفر پشت برندهای قاچاق ایستادهاند این قانون اجرا نشود ،چرا که ما باید دل در گرو
آدمهای پابه برهنه داشته باشیم نه گردن کلفت .در این رابطه ابوالقاسم شیرازی  -رییس
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار کرد :به نظر نمیرسد که تعمدی
برای برخورد نکردن با برندهای قاچاق پوشاک وجود داشته باشد و زمانی که یک طرح
یا اقدام درست است باید بپذیریم که میتواند نقصهایی هم داشته باشد .وی افزود :این
طرح بسیار خوب است و میتواند بهترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد و همه باید
بدانیم که اگر یک یا چند برند قاچاق پوشاک از برخورد فرار کردهاند این طرح همچنان
ادامه و استمرار دارد و با آنها برخورد خواهد شد.

نحوه شناسایی کارگران فاقد بیمه برای دریافت سبدکاال

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران از وزارت کار خواست تا برای شناسایی
کارگران فاقد بیمه و معرفی آنها برای دریافت
سبد کاال ،از ظرفیت تشکلهای کارگری
استفاده کند.
هادی ابوی درباره توزیع بسته حمایت
غذایی کارگران ،گفت :براساس آنچه که اعالم
شده پس از توزیع کامل بستههای حمایتی
بازنشستگان تامین اجتماعی ،همه شاغالن
بخشهای خصوصی و غیردولتی که مشمول
قانون کار هستند و بیمهپردازی آنها با سازمان
تامین اجتماعی است ،بسته حمایتی را دریافت
می کنند .وی ادامه داد :این افراد از طریق
لیست بیمههایی که در تامین اجتماعی
وجود دارد شناسایی شده و در صورت داشتن
دریافتی زیر سه میلیون تومان ،بسته حمایتی

به آنها تعلق میگیرد .به گفته دبیرکل کانون
عالی انجمنهای صنفی کارگران ،صرفنظر از
کارگران مشمول قانون کار ،بخشی از کارگران
فصلی و ساختمانی فاقد بیمه هم هستند که
باید شناسایی و مشمول دریافت بسته حمایت
غذایی شوند .ابوی از وجود شش میلیون کارگر
فاقد بیمه در کشور خبر داد و گفت :بعضا عنوان
میشود که همه این شش میلیون نفر کارگر
محسوب نمیشوند و اگر آن را بپذیریم در حالت
خوشبینانه نیمی از این جمعیت و معادل سه
میلیون نفر ،به شکل زیرپلهای و در کارگاههای
فاقد بیمه مشغول کارند و یا به مشاغل کاذب
روی آوردهاند که برای دریافت سبد کاال ،نیازمند
شناسایی هستند .این مقام مسئول کارگری
استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری را برای
این منظور پیشنهاد کرد و گفت :وزارت کار به

جای ادارات و سازمانهای بهزیستی ،میتواند
در قالب بخشنامهای اعالم کند که کارگران
فاقد بیمه به انجمنهای صنفی و تشکلهای
کارگری استان محل سکونت خود مراجعه و
نسبت به معرفی و ثبت نام برای دریافت بسته
حمایتی اقدام کنند .به گفته وی ،این کار با
توجه به تعداد کارگران فاقد بیمه هر استان،
در سریعترین زمان ممکن صورت میپذیرد
و اطالعات دریافتی کارگران در اختیار وزارت
کار و سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران،
گفت :قبال هم سامانهای را به منظور ثبتنام و
شناسایی کارگران فاقد بیمه اعالم کرده بودیم
تا برای چنین روزهایی بتوانیم کارگران را
معرفی کنیم.در حال حاضر نیز سامانه سنای
قوه قضاییه با چنین رویکردی ایجاد شده و

افراد قبل از تشکیل پرونده و یا دریافت هرنوع
وامی به این سامانه مراجعه میکنند تا یک بانک
اطالعاتی مشخص از افراد تشکیل شود .پیش از
این سازمان تامین اجتماعی تنها سه میلیون
کارگر فاقد بیمه تامین اجتماعی دانسته و با
اعالم سامانه پیامکی ١٠٠٠١٤٢٠و شماره
تلفن  ١٤٢٠به عنوان پلهای ارتباطی برای
بیمه شدن  ٣میلیون کارگر فاقد بیمه بر لزوم
بررسی مداوم وضعیت بیمهای کارگران تاکید
کرده بود.

بررسی دورنمای فضای کسب و کار کشور؛

زخم تحریمهای داخلی بر پیکره تولید و صادرات

«وضعیت محیطهای کسب و کار ایران چگونه است و آیا
برنامههای اقتصادی دولت تدبیر و امید طی سالهای زعامت بر راس
هرم اجرایی کشور توانسته گرهی از هزار توی مشکالت تولید؛ صادرات
و اشتغالزایی کشور بگشاید؟»
این پرسشی است که اگر آن را با مسووالن اجرایی در میان
بگذاریم با ارایه یک سری عدد و رقم و از طریق مقایسه تطبیقی با
وضعیت سالهای گذشته اعالم میکنند که اوضاع بنگاههای تولیدی
رو به سمت بهبود میرود و بسیاری از مشکالت ریشهای اقتصاد
درحوزههایی چون «تعدد درمراکز تصمیمگیری»« ،تامین مالی بنگاه
ها»« ،انتقال تکنولوژی»و...در مسیر حل و فصل شدن قرار گرفته
است .اما چنانچه همین پرسشها را با اهالی اقتصاد و فعاالن بخش
خصوصی در میان بگذاریم؛ دیدگاههای متفاوتی مطرح میکنند که در
برخی موارد با اعداد و ارقامی که از سوی مراکز آماری ارایه میشود
تفاوت چشمگیری دارند .هرچند مسووالن میگویند که روشهای
محاسبه آمارهای رسمی منطبق بر روشهای بینالمللی است اما
برخی کارشناسان در محافل مختلف اقتصادی بر این باورند که این
آمار با واقعیات و مشاهدات جامعه همخوانی ندارد .با توجه به اهمیت
موضوع در جریان این گزارش سراغ 2تن از مدیران تشکلهای بخش
خصوصی در اتاق تهران و اتاق البرز رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان این
بحث تابانده شود.
سید رضی حاجی آقا میری رییس کمیسیون توسعه صادرات
اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که وضعیت محیطهای کسب و
کار ایران را بعد از خروج ترامپ از برجام و بروز نوسانات اخیر چطور
ارزیابی میکنید؟ میگوید « :برای پاسخگویی به یک چنین پرسشی
باید به اعداد و ارقام دقیق دسترسی داشت که در حال حاضر من به
این آمار دسترسی ندارم؛ اما اگر منظور شما وضعیت کلی بازار کسب
و کار باشد که باید به این نکته اشاره کنم که همچنان بازار کسب و
کار ایران دچار همان مشکالتی است که طی سالهای اخیر با آن
دست به گریبان بوده؛ البته دولتمردان تالش میکنند تا اثرات نوسانات
بر بازار را تا حد امکان مهار کنند ،اما واقعیت آن است که وضعیت
فضای تولیدی کشور هم متاثر از فضای کالن اقتصاد ایران دورهای از
رکود را پشت سر میگذارد » .حاجی آقامیری با تاکید بر این واقعیت
که نتیجه برنامهریزیهای اجرایی و اقتصادی در نهایت باید در بازار
بطور ملموس قابل مشاهده باشد میگوید« :برخی اوقات مسووالن
اقتصادی آمارهایی ارایه میکنند که با واقعیات بازار همخوانی ندارد؛
مثال مسوولی در گفتوگو با رسانهها اظهار میکند که اوضاع صادرات
فرش رشد قابل توجهی داشته اما من که بطور تخصصی در این حوزه
فعالیت دارم و به ابعاد و زوایای گوناگون آن آشنا هستم ،میدانم که
محیطهای کسب و کار در حوزه تولید؛ عرضه و صادرات فرش روزگار
چندان مناسبی هم ندارند؛ زمانی که تصویرسازی مسووالن با واقعیات
موجود در بازار همخوانی نداشته باشد باید نسبت به چشمانداز آینده
نگران باشیم .در دفتر پنجم مثنوی معنوی موالنا داستان جالبی است
که به نظرم با شرایط امروز اقتصاد کشورمان تناسب دارد؛ موالنا در
این روایت میگوید :آن یکی پرسید اشتر را که هی/از کجا میآییای
اقبال پی/گفت از حمام گرم کوی تو/گفت خود پیداست در زانوی تو....
یعنی اگر اعداد و ارقامی که مسووالن به تناوب درباره رشد بخشهای
مختلف اقتصادی ارایه میکنند؛ در نهایت باید اثر خود را روی بازار و
وضعیت کار و معیشت مردم داشته باشد مانند شتری که اگر به حمام

رفته باشد حداقل باید زانویش خیس شده باشد .اما در شرایط فعلی
فاصله معناداری بین آمار ارایه شده اقتصادی و واقعیات موجود در بازار
وجود دارد که برخی از تحلیلگران اقتصادی را نسبت به آینده نگران
میکند ».رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پاسخ به این
پرسش که مهمترین مشکالت پیش پای محیطهای کسب و کار در
کشورمان کدام مواردند میگوید« :شرایط کسب و کار ایران در امتداد
سایر متغیرهای اقتصادی مشکالتی دارد که بخش قابل توجهی از
آنان به تعدد در مراکز تصمیمگیری برمیگردد .این در حالی است
که بررسی روند توسعه پایدار در تمام کشورهای توسعه یافته نشان
میدهد که هیچ کشوری با بخشنامههای متعدد و مراکز تصمیمگیری
متفاوت نتوانسته پلههای ترقی و پیشرفت را طی کند؛ ما هم از این
طریق نمیتوانیم .کشورهایی که به سمت توسعه حرکت کردهاند قبل
از هر اقدامی نقشه راه مشخصی را تعیین کردهاند و بعد تمام ارکان
کشور بر اساس این نقشه راه قدم برداشته اند؛ ماهم اگر قصد داریم تا
وضعیت تولید ،صادرات و اشتغالزایی کشور را مطلوب کنیم باید تالش
کنیم تا یک وضعیت تثبیت شده را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کنیم.
اینکه هر روز بخشنامه تازهای در حوزه کسب و کار ارایه شود و فردا
ارگان دیگری همان بخشنامه را نسخ کند و دستور العمل تازهای صادر
کند؛ فعاالن اقتصادی را سردرگم و بالتکلیف میکند و طبیعی است
که در یک چنین شرایطی امکان تحقق اهداف از پیش تعیین شده
هم وجود ندارد ».حاجی آقامیری در پایان صحبتهایش به این نکته
اشاره میکند « :من هم فعال اقتصادی هستم هم در اتاق حضور دارم،
هم دستی در تولید دارم و هم به گلوگاههای صادراتی اشراف دارم؛
بنابراین ابعاد و زوایای گوناگون اقتصادی را میشناسم؛ معتقدم که
اثر تحوالت اقتصادی قبل از هر حوزهای باید به اهالی اقتصاد برسد.
وقتی مسووالن آماری از بهبود وضعیت کسب و کار اعالم میکنند؛
اما اهالی اقتصاد ردپای این رشد را احساس نکرده باشند و مهمتر از
آن تاثیری بر سفره عموم مردم نداشته باشد نشان میدهد که یک
جای کار میلنگد .باید دید مشکل کجاست که واقعیات بازار با آمارها
تناسب منطقی ندارد».
از سوی دیگر رحیم بناموالیی رییس اتاق البرز در پاسخ به
این پرسش که فضای کسب و کار کشور را چطور ارزیابی میکنید
میگوید« :در سال  2018رتبه ایران در فضای کسب و کار  122بود
که این رتبه در سال 2019به  128رسیده است که نوعی تنزل را
نشان میدهد؛ عامل اصلی این کاهش رتبه نیز نه به دلیل تحریمهای
خارجی که به دلیل تحریمهای داخلی و سوءمدیریتهایی است که
در پهنه اقتصادی رخ میدهد .موضوعاتی چون عدم تعادل در بازار ارز،
تغییرات مداوم مدیران ارشد دولتی به دلیل قانون بازنشستگی ،تعدد
در مراکز تصمیمگیری ،بخشنامههای روزانه و ساعتی بانک مرکزی
و ...بخشی از دالیلی است که باعث شده تا فضای کسب و کار ایران
بر اساس چشماندازهایی که پیش از این ترسیم شده بود رشد نکند.
در آستانه 40سالگی انقالب اسالمی باید از منظر کارشناسی دالیل
این عدم رشد پایدار در فضای کسب و کار در محیطهای تخصصی
اقتصادی و آکادمیک بررسی شود تا پاسخی مناسب برای پرسشهای
بنیادین کشور در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار پیدا شود ».رییس
اتاق البرز در ادامه اظهاراتش میگوید « :یکی از مسائلی که مقام معظم
رهبری طی سالهای اخیر تاکید موکدی بر آن داشته اند؛ حمایت از
تولید داخلی است؛ البته دولت به اندازه امکانات و تواناییهایش تالش

کرده تا به این دغدغههای رهبری و مردم پاسخ دهد؛ مثال در حوزه
مهار قاچاق کارهای خوبی انجام شده که اثرات خوبی داشتهاند اما برای
بهبود شاخصهای کسب و کار نیازمند اجرای مجموعهای از عوامل اثر
گذار هستیم .مثال بحث توسعه صادرات یکی از المانهایی است که
دولت باید تمام قد به دنبال تحقق آن باشد .موضوعی که ردپای آن در
تمام بخشهای اقتصادی پیداست؛ شما اگر میخواهید تولید متنوعی
داشته باشید نیازمند صادرات هستید؛ اگر بخواهید هیوالی بیکاری را
مهار کنید نیازمند صادرات هستید؛ برای بهبود شاخصهای معیشتی
جامعه نیازمند صادرات هستید و...در شرایط فعلی خوشبختانه بازار
داخلی از تولید اشباع شده و ظرفیتهای تولیدی نیازمند قلمروهای
تازهای هستند؛ قلمروهایی که بدون کمک و مساعدت وزارت خارجه
دستیابی به آنها ممکن نیست .سالهاست که دولت از دیپلماسی
اقتصادی صحبت میکند امادر صحنه عمل فعل و انفعالی الزم
صورت نپذیرفته است .این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با
استفاده از دیپلماسی اقتصادی توانسته به بازاری مانند عراق ورود کند
و با توافقاتی که در سطح عالی سیاسی میان دو کشور صورت گرفته
توانسته گوی سبقت را از سایر فعاالن اقتصادی برباید».
بناموالیی با بازخوانی سند چشمانداز 20ساله کشور اعالم
میکند « :موارد تاثیرگذاری در سند چشمانداز اشاره شده که دولتها
نتوانستند بسترهای تحقق آن را فراهم کنند .در حال حاضر تا زمان
رسیدن به موعد سند چشمانداز کمتر از 6سال زمان باقی مانده است؛
باید این پرسش را از دولتمردان مطرح کنیم که آیا وزارت خارجه
در سطح منطقهای تالشی برای رشد بازارهای صادراتی داشته؟ آیا
تفاهم نامههای اقتصادی در این ز مینه با همسایگان منعقد شده
است؟ این در حالی است که دولت ترکیه برای گرفتن بازار عراق
تعرفههای تجاری خود را به صفر رسانده اما صادرکننده ایرانی با
تعرفههای 30الی 40درصدی مواجه است؛ از شما میپرسم آیا شما
به عنوان یک واردکننده عراقی ترجیح میدهید از ایران با تعرفههای
باال جنس وارد کنید یا از ترکیه که تعرفههای آن صفر است؟ طبیعی
است که فعال اقتصادی ایرانی در این زمین بازی را به رقبا واگذار
میکند چرا که دولت و ساختارهای اجرایی حمایتهای الزم را از او
ترتیب ندادهاند .اینجاست که میگویم مشکالت اقتصادی ایران نه به
دلیل تحریمها بلکه به دلیل سوءمدیریتها و ناهماهنگیهای داخلی
است .این روزها که بازار جام ملتهای آسیا داغ شده؛ همانطور که در
زمینهای ورزشی و مسابقات فوتبال همه کشور پشت سر تیم ملی
فوتبال میایستند و شرایط را برای موفقیت آنها فراهم میکنند در
زمین رقابت اقتصادی هم بایدهمه ارکان کشور پشت سر تیم فعاالن
اقتصادی کشورمان بایستند تا در مواجهه با رقبای منطقهای و جهانی
نتیجهای آبرومند کسب کنیم» .رییس اتاق البرز در نهایت با اشاره
به گردش مالی  944میلیارددالری در بازارهای کشورهای همسایه
میگوید« :باید بررسی کنیم که سهم اقتصاد ایران از این بازار 944
میلیارددالری چقدر است؟ در حالت خوشبینانه اقتصاد ایران کمتر از
34میلیارددالر صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه دارد که حدود
24میلیارد دالر آن هم سهم پتروشیمی و میعانات است .یعنی ما از
ظرفیت 944میلیارد دالری کمتر از 10میلیارد دالر صادرات خالص
غیر نفتی داریم؛ طبیعی است که نتیجه یک چنین ساز و کاری خود
را در فضای کسب و کار نشان میدهد و رتبه ایران در فضای کسب و
کار بینالمللی به جای رشد کاهش پیدا میکند».

اخبار کوتاه

مردم اشتغالزایی دولت را لمس میکنند؟

یک اقتصاددادن با اشاره به اینکه راه میانبر دولت برای
ایجاد اشتغال از بین بردن داللی و توجه به رونق تولید است
گفت:در صورتی که آنها کنترل می شد ،نیازی به برداشتن
سرمایه از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال نبود.
ابراهیم رزاقی ،اقتصاددان درباره طرح های اشتغالزایی
دولت گفت :جای این سوال وجود دارد که چرا دولت
برنامه ای برای فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل
یا تعطیل ندارد .فعال کردن این کارخانه ها با توجه به اینکه
تمام امکانات از جمله (ساختمان،ماشین آالت،نرم افزار و
سخت افزار) را دارند بهترین فضا برای ایجاد اشتغال و از
سوی دیگر رونق تولید است .در جایی که بخش زیادی
از کارخانه های تولیدی کشور در وضعیت نیمه تعطیل
قرار دارند به دنبال طرح هایی برای ایجاد اشتغال جدید با
فضاسازی و امکانات جدید بودن درست نیست.
وی با بیان اینکه دلیل بیکاری صنایع واردات
است افزود :مالیات های غیر عادی از صنایع دریافت می
کنند،مشخص است که همه به سوی واردات می روند،مگر
تا چه اندازه می توانند در مقابل سیاست های دولت
مقاومت کنند .در گذشته حدود  400هزار نفر واسطه در
کشور وجود داشت در حال حاضر حدود 4میلیون واسطه
دراقتصاد وجود دارد .این واسطه ها بین روستاها و مراکز
خرید شهری و غیر شهری فعالیت می کنند .تنها در
دوران دفاع مقدس بود که تعداد واسطه ها به خاطر وجود
تعاونی ها کاهش یافت .
رزاقی بیان کرد:کار واسطه این است که کاال و اجناس
را از تولیدکننده خریداری و به دست مصرف کننده می
رسانند .اما با چه قیمتی خریداری می کنند؟!آیا کسی
فعالیت واسطه ها را کنترل می کند؟خیر! واسطه کاال یا
اجناس را با قیمت 1خریداری و بعضاًتا 7برابر قیمت به
فروش می رساند .این موضوع باعث می شود که تولید
کننده اصلی در بسیاری مواقع متضرر است.
این اقتصاد دان با اشاره به اصل 43قانون اساسی گفت:
در این قانون آمده است « :برای تأمین استقالل اقتصادی
جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد ،باحفظ آزادگی او ،اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود :
 .1تأمین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک،
بهداشت،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات الزم برای
تشکیل خانواده برای همه.
 .2تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور
رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار
همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،در
شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر
که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های
خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای
بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت ضرورت های
حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از
مراحل رشد صورت گیرد.
 .3تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و
محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش
شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ،سیاسی
و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش
مهارت و ابتکار داشته باشد.
وی گفت :هر فرد برای اینکه بتواند نیازهای اساسی
مانند مسکن و خوراک و پوشاک را تأمین کند ،باید شغل
داشته باشد .اما در حال حاضر با عدم توجه به قانون اساسی
میزان بیکاری افزایش یافته است .دولت اعتقادی به اجرای
قانون اساسی ندارد .در این دولت با قشر ضعیف به گونه
ای رفتار می شود که هر روز ضعیف تر می شوند .نگاهی
به زندگی بازنشستگان و کارگران در جامعه حکایت از نگاه
سرمایه داری دولت دارد.
رزاقی بیان کرد :ای کاش در این دولت سرمایه دار
تولیدی مد نظر نگاه دولت بود .اما در حال حاضر سرمایه
داری مد نظر دولت است که دالل و رانت خوار است .حال
که فضا چنین شد کدام افراد می توانند برای تولید داخلی
تحمل کنند.
این اقتصاددان اظهار داشت :مگر آقای شریعتمداری
به عنوان وزیر صنعت چه اقدام موثری انجام داد که دولت
ایشان را در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منصوب
کرد؟مالیات گرفتن از سرمایههای اضافه ،تناسب عرضه
و تقاضا و حمایت از تولید داخلی ،فقر را از بین میبرد
که متاسفانه بعد از دوران دفاع مقدس به جای اینکه
سیاستهای اقتصادی دوره دفاع مقدس را پیاده کنند
سیاستهای اقتصادی سرمایهداری صندوق بین المللی پول
را دنبال کردن علی رغم اینکه میدانستند فقر و بیکاری
افزایش پیدا خواهد کرد.
رزاقی افزود :سالیانه حدود 50تا60میلیارد دالر
واردات داریم،در صورتی که آنها کنترل می شد،نیازی به
برداشتن سرمایه از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال
نبود .در ایجاد اشتغال باید نوع شغل هم مد نظر قرار گیرد.
واردات شاید شغل باشد و برای فرد درآمد داشته باشد اما
تخریب تولید داخلی است .برای رونق اشتغال روستا نباید
برداشت پول به دالر باشد .دالر برای واردات است .دولت
از همه جا قرض کرده است اما به سمت تولید نبرده است.
مردم ایجاد اشتغال با تسهیالت اشتغال زایی را احساس
نمی کنند.

کشف حدود ۸هزار بسته کاغذ قاچاق در
پایانه مرزی چذابه

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان از توقیف یک
دستگاه خودرو حامل بار کاغذ  a۴قاچاق در پایانه مرزی
چذابه خبر داد.
سرهنگ نادر سهیلی اظهار کرد :مرزبانان خوزستان
مستقر در گروهان مرزی بستان و پست کنترلی چذابه در
راستای طرح انسداد مرز و مقابله با قاچاق و یا ورود کاالی
ممنوعه ،حین کنترل خودروهای عبوری در پایانه مرزی
چذابه به یک دستگاه تریلر حامل کاالی گمرکی مظنون
و آن را متوقف کردند .وی با اشاره به اینکه در مانیفست
صادره از گمرک بار خودروی توقیف شده کارتن های خالی
قید شده افزود :مأموران در بازرسی از خودروی موصوف
هفت هزار و  ۹۱۰بسته کاغذ  a۴که بدون مجوز قانونی
بارگیری شده بود را کشف کردند.
جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان با اشاره به
دستگیری یک متهم در این زمینه تصریح کرد :کارشناسان
ارزش ریالی محموله کشف شده را دو میلیارد ریال برآورد
کردند که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهم
مربوطه تحویل مراجع قانونی شدند.
سرهنگ سهیلی در پایان عنوان کرد :مأموران مرزبانی
پیوسته با نظارت دقیق بر مرزها و مناطق مرزی امکان
هرگونه تحرکات غیر قانونی را به حداقل رسانده اند.

