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شناسایی کارگران برای دریافت بسته
حمایتی نهایی شد

شناسایی کارگران و تمام کارکنان تحت پوشش
قانون کار برای توزیع بسته حمایتی توسط وزارت رفاه
نهایی شده و آغاز واریز این منابع در انتظار تامین اعتبار
از سوی سازمان برنامه است .توزیع سبد حمایتی دولت که
برای جبران بخشی از مایحتاج و کاالهای اساسی برخی
از دهکهای جامعه در دستور کار دولت قرار گرفت ،در
مراحل مختلف بین گروههای هدف توزیع شد اما برخی از
گروهها نیز از جمله کارگران و کارکنان مشمول قانون کار
هنوز این سبد حمایتی دولت را دریافت نکرده اند.
اما طبق پیگیریهای صورت گرفته ،عملیات شناسایی
گروههای کارگری (تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار)
و سایر خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از سه میلیون تومان
در ماه است و در هیچ یک از گروه کارگران ،کارمندان،
بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار ندارند توسط معاونت
رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نهایی شده اما این
گروه  ،به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار از سوی سازمان
برنامه و بودجه در نوبت انتظار دریافت بسته حمایتی
خود قرار دارند .بر اساس مصوبه ابالغی از سوی معاون
اول رئیس جمهور ،سازمان برنامه و بودجه کشور موظف
شد در راستای اجرای طرح توزیع بسته های حمایتی ۹
هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت نرخ تسعیر قیمت
خوراک کارخانه های پتروشیمی و پاالیشگاه ها تامین کند
و به این امر تخصیص دهد .در مرحله اول اجرای این طرح،
بسته حمایتی مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در
مرحله دوم بازنشستگان کشوری ،لشگری و صندوق فوالد
و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از ۳
میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی
دولت قرار گرفتند .همچنین بازنشستگان تحت پوشش
تامین اجتماعی طی هفته های گذشته بسته حمایتی خود
را دریافت کردند .مبلغ بسته حمایتی خانوارهای مشمول
به حساب متصل به یارانه نقدی واریز می شود اما امکان
برداشت آن وجود ندارد و صاحبان کارت باید از فروشگاه
های زنجیره ای اعالم شده اقدام به خرید کاال کنند.

زمان اعتبار ثبت سفارش کاال به ۶ماه
افزایش یافت

معاون امور صنایع وزارت صنعت از افزایش زمان ثبت
سفارش کاال از  ۳ماه به  ۶ماه خبر داد.
فرشاد مقیمی در نشست هم اندیشی خود با
تشکلهای تخصصی صنعت دخانیات با اشاره به نشست
مشترک وزارت صمت با گمرک اعالم کرد :براساس توافق
انجام شده  ،زمان ثبت سفارش کاال از سه ماه به 6ماه
افزایش یافته است .معاون امورصنایع وزارت صنعت  ،معدن
وتجارت افزود :با افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش کاال،
مشکالتی نظیر روند طوالنی ترخیص کاال و احتمال ابطال
ثبت سفارش کاهش خواهد یافت .مقیمی همچنین از
تمدید ثبت سفارش به صورت سیستمی خبرداد و گفت :به
تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه
در نظرگرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد
نخواهد داشت .وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح
مشکالت صنعت دخانیات نظیر ثبت سفارش کاال  ،واردات
مواد اولیه  ،تخصیص ارز  ،تولید غیر رسمی دخانیات ،
احتمال افزایش قاچاق محصوالت دخانی ،چالش های
برات بدون تعهد و ...اظهار کرد :در حوزه ثبت سفارش
کاال با تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده امیدواریم
 ،مشکالت این بخش مرتفع شود.
وی همچنین در خصوص خام فروشی و صادرات تنباکو
با توجه به نیاز داخلی نیز گفت :در صورتیکه تولیدکنندگان
داخلی به مواد اولیه برای تولید محصوالت دخانی نیازمند
باشند و میزان تولید فراتر از نیاز داخلی نباشد تدابیری
برای واردات و صادرات تنباکو در نظر گرفته خواهد شد.
معاون امورصنایع وزارت صنعت  ،معدن وتجارت حمایت
از صنعت دخانیات را در کاهش قاچاق محصوالت دخانی
وآسیب به مردم موثر برشمرد و افزود :تولید این محصوالت
اگرچه برای مصرفکنندگان توصیه نمی شود اما با توجه به
وجود متقاضیان و قاچاق محصوالت غیراستاندارد به کشور
باید تدابیری برای حفظ صنایع فعلی و جلوگیری ازکاهش
تولید محصوالت داخلی اتخاذ شود.
مقیمی تسهیل فرآیند تولید و تامین مواد اولیه مورد
نیاز این بخش را همانند همه صنایع مورد تاکید قرارداد
و خواستار ارایه گزارشی از وضعیت موجود این صنعت و
چالش های این بخش شد .وی از برگزاری جلسات مستمر
برای رفع مشکالت این صنعت خبرداد و گفت :موانع پیش
روی صنعت با تعامل و هم اندیشی با تشکل های تخصصی
و استفاده از توان علمی و فکری صاحبنظران قابل حل و
فصل خواهد بود.

احتمال افزایش قیمت
شیرینی و شکالت تا عید

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت ،شیرینی و شکالت
ایران از کمیابی آرد در تولید شیرینی و شکالت خبر داد
و گفت :از زمانی که عرضه آرد از بورس کاال خارج شده ما
مشکل تامین آن را داریم.
جمشید مغازهای افزایش قیمت تمام شده کاال و
تامین مواد اولیه را از دیگر مشکالت صنعت شیرینی و
شکالت ایران دانست و افزود :کمیابی مواد اولیه ،موانع
وارداتی و صادراتی ،سخت شدن فضای رقابتی و همچنین
افزایش قیمت تمام شده کاال منجر به رکود بازار شده است.
دبیر انجمن صنایع بیسکوییت ،شیرینی و شکالت
ایران ادامه داد :از آن جا که این روزها مردم فقط به دنبال
تامین مواد اساسی زندگی خود هستند ،دیگر تقاضای
چندانی در این بازار وجود ندارد.
این فعال بازار شیرینی و شکالت با بیان این که ما
سالهای گذشته ،در این ماهها هیچ وقت این وضعیت را
شاهد نبودیم ،تصریح کرد :اگرچه از اواخر سال گذشته تا
میانه امسال قیمت ارز رشد چشمگیری داشته ،اما ما تا
االن به حد توان جلوی افزایش قیمت شیرینی و شکالت
را گرفتهایم.
مغازهای افزود :با وجود افزایش قیمت مواد اولیه
حاشیه سود ما نسبت به گذشته تغییری نکرده و فقط
افزایش قیمت مواد اولیه را در قیمت تمام شده حساب
میکنیم؛ اما اگر این روند ادامه داشته باشد حتما شاهد
افزایش قیمت شیرینی و شکالت تا پایان سال خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع بیسکوییت ،شیرینی و شکالت
ایران درباره وضعیت کارخانههای تولیدی گفت :ما تا کنون
تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو به طور کامل نداشتهایم اما
هر از چند گاهی خط تولید کارخانجات ما تعطیل میشوند
که این تعطیلی موقتی است.

خانه ملت بررسی کرد؛ چسبندگی قیمتی و گرانی چگونه از بازار میرود؟

طرح جدید مجلس برای کاهش قیمتها

چسبندگی قیمت ها و گرانی در بازار
خدمات و کاالها که با وجود تنزل قیمت
دالر پایداری خود را حفظ کرده است در این
راستا طرحی جدید برای کاهش قیمت ها در
کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می شود.
نوسانات بازار مالی و طغیان دالر با
وجود آنکه با مدیریت بانک مرکزی موجب
به سراشیبی افتادن نرخ ارز شد ،اما پدیده
چسبندگی قیمت ها که از گذشته در اقتصاد
ایران وجود داشته ،دوباره سر باز کرد و باعث
شد با وجود بازگشت دالر به کانال های قیمتی
پایینتر همچنان قیمت کاالها در اوج باقی
بماند.
گرانی و افزایش تورم  ،مجلسی ها را بر
آن داشت تا به سرعت طرحی آماده کنند تا
مقابل چسبندگی قیمتها ایستادگی کرده و
روند کاهشی قیمتها را کلید بزند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی از طرح جدید
کمیسیون متبوعش برای کاهش قیمت کاال ها
خبر داد و گفت» مجلس بنا دارد ما به التفاوت
نرخ کاالهای اساسی را در قالب کارت های
اعتباری به دست مردم برساند».
این نماینده مجلس در توضیح طرح خود
گفته است « از آنجا که کاالهای اساسی با ارز
 ۴۲۰۰تومان وارد شده اما به علت چسبندگی
قیمتها ،مصرف کنندگان این کاالها را با
قیمتهای باالتری دریافت میکند مجلس
تصمیم دارد با تعریف کارت اعتباری به کمک
معیشت مردم آمده وبا اقدام عملیاتی برای
شکستن قیمت ها کند «.
ضروری است تا هر چه سریعتر و مجلس
به میدان آمده و با اقداماتی عملیاتی که نسبت
به شکستن قیمت ها اقدام کند.
کنترل تورم با توجه به نزدیکی نوروز
ضروری است
ناصر موسی موسوی الرگانی عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت
به شکستن قیمت ها و جلوگیری از تورم در
کشور می گوید :تیم اقتصادی دولت برای
تدوین بودجه و فائق آمدن بر مشکالت نظیر
فروش نفت و مواجهه با تحریمهای احتمالی
نظارت کافی را بر بازار ندارد .
وی می افزاید :با وجود کاهش قیمت ها
و ابزارهای دیگری نظیر بخش خصوصی ،اتاق
اصناف  ،تشکل ها و انجمن ها همچنان گران
فروشی در بسیاری از حوزههای توزیع به وفور
وجود دارد و با توجه به تورمی که در اقتصاد
کشور به وجود آمده است الزم است تا هرچه
سریعتر برای شکستن قیمتها اقدام عاجلی به

عمل آید.
این نماینده مجلس معتقد است :ابزارهای
کافی برای کنترل قیمتها در اختیار نهادهای
نظارتی مثل سازمان بازرسی تعزیرات و اتاقهای
اصناف هست که در صورت نظارت دولت و
بازخواست مجلس باید نشانه هایی از حضور
موثر این ابزارهای کنترلی در بازار دید.
وی در پاسخ به این سوال که ضرورت
حضور مجلس برای شکستن قیمتها را چگونه
تبیین میکنید ؟خاطرنشان کرد :اکنون شاهد
تورم در جامعه هستیم و به نظر میرسد با
نزدیک شدن به ماه های پایانی سال این نرخ
تورم روند افزایشی خود را حفظ کند ،از سوی
دیگر با وجود تالشهای صورت گرفته همچنان
به نرخ افزایش قیمت در بخش مسکن وجود
دارد و مردم برای تامین نیازهای اولیه خود
نظیر پوشاک ،خوراک و مسکن با مشکل روبرو
هستند و لذا ضروری است تا هر چه سریعتر و
مجلس به میدان آمده و با اقداماتی عملیاتی که
نسبت به شکستن قیمت ها اقدام کند.
جنگ اقتصادی حاکم بر کشور ایجاب
میکند تا دولت و مجلس هم پوشانی داشته و
در زمان هایی که الزم است برای خنثی کردن
نقشه های دشمن مبتنی بر انتشار ناامیدی در
کشور و فشار اقتصادی بر مردم به میدان بیایند.
جنگ اقتصادی لزوم ورود مجلس به
کنترل بازار را توجیه می کند
شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس نیز با اشاره به ضرورت رود
مجلس برای کاهش قیمت های کاالهای
اساسی می گوید :نوسان نرخ ارز و قیمت کاالها
باعث شد تا چسبندگی قیمت ها در اقتصاد
ایران عمر طوالنی تری داشته باشد.
وی تأکید کرد :وزارت صنعت معدن و
تجارت و با محتکران برخورد کرده و کاالهای

معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد؛

احتکاری اکنون در اختیار دولت برای ورود به
بازار هستند که میتواند برای قیمتشکنی موثر
باشد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در
پاسخ به این سوال که لزوم ورود مجلس به
کاهش قیمت کاالها چیست ؟می گوید :نمی
توان منکر این فشار و سختی حاکم بر اقتصاد
خانوارهای ایرانی شد و اگر دولت نتواند به موقع
وارد میدان شود مجلس چاره دیگری برای ورود
ندارد »،طرح کارت اعتباری و پرداخت مابه
التفاوت «نیز در همین راستا صورت میگیرد .
این نماینده مجلس معتقد است  :جنگ
اقتصادی حاکم بر کشور ایجاب میکند تا دولت
و مجلس هم پوشانی داشته و در زمان هایی که
الزم است برای خنثی کردن نقشه های دشمن
مبتنی بر انتشار ناامیدی در کشور و فشار
اقتصادی بر مردم به میدان بیایند.
افزایش قیمت مواد خوراکی؛
علل چسبندگی قیمت در اقتصاد ایران
محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز با اشاره به بروز
پدیده چسبندگی در اقتصاد کشور میگوید
:عواملی که در علم اقتصاد برای ظهور پدیده
چسبندگی ذکر شده عبارت است از خطای
پولی و اطالعات ناقص پیرامون قیمت ها ،بدون
شک یکی از مهمترین عوامل چسبندگی روند
صعودی قیمت ها در اقتصاد کشور است که به
معنای خطای پولی است  .وی می افزاید بعد از
آن که نرخ ارز در کشور شروع به واگرایی کرده و
در روندی قرار گرفت که افزایش  ۴برابری یافت،
در ذهن بسیاری از افراد قدرت خرید ریال به
شدت کاهش یافت ،در این میان رویکرد دولت
بانک مرکزی نیز منجر به به هم خوردن تعادل
عرضه و تقاضای پول در کشور و ایجاد خطای
پولی شد .

این استاد دانشگاه میافزاید :بی اعتمادی
به واحد پول کشور در اقتصاد ایران باعث شده
که در کوتاهمدت نتوان اصالح قیمتها را
صورت داد و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی
نقطه تعادلی قیمت ها را پدید آورد .مانی که
اعتماد به ریال کاهش پیدا میکند ،مصرف
کننده ای که بیشتر در اقتصاد کشور تجربه های
افزایش قیمتها و کاهش ارزش سرمایه خود را
شاهد بوده است در این شرایط نه تنها از حجم
تقاضای خود نمی کاهد بلکه تالش میکنند با
خرید بیشتر و تقاضای کاملتر ،برخورداری از
منفعت و زیان کمتر را در مقایسه با سایر مصرف
کنندگان بدست آورد.
اثرات ورود مجلس
برای کنترل قیمت ها در دولت و بازار
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
می افزاید :در چنین شرایطی که ناشی از بی
اعتمادی به قدرت پول ملی است ،چسبندگی
قیمتها با تداوم بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد
و مادامی که برای شکستن آن اقدامی صورت
نگیرد ،مقاومت خود را حفظ خواهد کرد .وی
در پاسخ به این سوال که ورود مجلس و دولت
چقدر میتواند در شکستن قیمتها موثر باشد
تصریح میکند :دولت با داشتن سازمان حمایت
از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین
تعزیرات و فشاری که می تواند بر بخش
خصوصی و اتاق اصناف وارد کند ابزارهای الزم
را در اختیار داشته و می تواند باعرضه بیشتر
از تقاضای کاالها ،با دامپینگ داخلی قیمت
موجبات شکستن قیمتها را فراهم کند.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
همچنین تاکید کرد :در این میان تالش مجلس
نیز برای وارد شدن به حوزه اجرا میتواند به
وادار کردن دولت برای واکنش صحیح و اتخاذ و
رفتار های درست اقتصادی کمک کننده باشد،
هرچند به تأمین مالی کارت های اعتباری نیز
به آسانی میسر نیست ،اما ورود مجلس میتواند
اثر روانی خود را بر بازار گذاشته و از مقاومت و
چسبندگی قیمت ها بکاهد.
گرانی با توجه به رکود اقتصادی می تواند
معیشت مردم را با چالش جدی روبرو کند و
در عمل نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد ،
واقعیت آن است که بنا به تاکیدات مقام معظم
رهبری ایران در یک جنگ اقتصادی تمام عیار
است و باید در این عرصه همه نهادها به میدان
بیایند  ،مجلس نیز به عنوان بخشی از بدنه ملت
دغدغه کاهش فشار اقتصادی بر مردم را دارد و
به نظر می رسد ورود فعال مجلس می تواند
تمرکز دولت را برای اتخاذ رفتارهای اقتصادی
صحیح افزایش دهد.

رئیس کل گمرک مطرح کرد؛

پیگیری راه اندازی  ۶۰پروژه بزرگ صنعتی و معدنی

ترخیص شبانه روزی کاالهای اساسی

زرندی گفت :راهاندازی  ۶۰پروژه بزرگ صنعتی و معدنی بخش خصوصی که از
طرحهای مهم و ملی کشور است به صورت منظم رصد و پایش میشود.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :راهاندازی ۶۰
پروژه بزرگ صنعتی و معدنی بخش خصوصی که از طرحهای مهم و ملی کشور است به
صورت منظم رصد و پایش میشود.
زرندی در نشست مشترک مدیران بخش خصوصی با بیان اینکه در دوران تحریم باید
نگاه جدیدی به بخش صنعت و تولید داشته باشیم افزود :ظرفیتهای خالی و طرحهای
غیرفعال و نیمهتمام باید با مدلهای مشارکتی فعال شوند.
وی گفت :برای تأمین مالی صنعت باید از اتکا صرف به سیستم مالی پرهیز شود و باید
به طرف بازار سرمایه و دیگر راهکارهای تأمین مالی حرکت کنیم.
در این نشست که تعدادی از مدیران واحدهای صنایع غذایی ،نساجی و سلولزی
حضور داشتند ،مشکالت هر واحد جهت راهاندازی بررسی و مقرر شد معاونت طرح و برنامه
برای رفع آنها اقدام کند.

میراشرفی گفت :از  ۱۳آبان ماه تا  ۱۰روز پیش  ۶میلیارد دالر ترخیص کاال داشته ایم
و در بحث واردات کاالهای اساسی نیز به صورت شبانه روزی در حال کار هستیم.
به گزارش گمرک ،مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک اظهار کرد :در خصوص
درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه  ،۹۸نظرات کارشناسی خود را به مجلس اعالم
کرده ایم .وی با بیان اینکه در  ۹ماهه گذشته ،گمرک بیش از  ۱۵هزار میلیارد تومان
درآمد داشته است ،افزود :از این میزان  ۹هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان به صورت نقدی و
 ۶هزار میلیارد تومان به صورت ضمانت نامه بوده است .میر اشرفی ادامه داد :با توجه به
اینکه امسال  ۱۳۳۹قلم کاال ممنوعیت واردات دارند و عمده این کاالها ،کاالهای با ماخذ
باال هستند ،امید داریم بیش از  ۸۰درصد درآمدهای مصوب وصول شود .وی در خصوص
درآمد گمرک در بودجه سال آینده ،گفت :درآمدی که گمرک مکلف میشود 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.

بنبست پولی صنایع در وفور سرمایه

صنعت و معدن دو بال اصلی اقتصاد شناخته
میشوند .اما سهم ناچیز صنایع از حجم نقدینگی
و بودجه باعث شده تا اقتصاد ایران با بالهای
شکسته توان پرواز خود را از دست بدهد و رشد
اقتصادی منفی را در پیش بگیرد ،بهطوری که نرخ
رشد اقتصادی صنایع و معادن به ترتیب از  ۵/۴و
۵/۵درصد در آخرین فصل سال قبل ،به منفی ۱/۵
و چهاردرصد در بهار امسال کاهش یافت.
با این حال همچنان به نظر میرسد صنعت
و معدن دو حلقه مفقوده در بودجه و هدایت
نقدینگی هستند .بهگونهای که رئیس مجمع
کارآفرینان معتقد است فقط ۲۱درصد از نقدینگی
۱۷۰۰هزارمیلیارد تومانی کشور در حوزه صنعت
گردش دارد و سفتهبازان با در اختیارگرفتن
۷۳درصد از نقدینگی موجود بر صنعتگران اولویت
یافتهاند .این امر نشان میدهد که در اقتصاد ایران
به اندازه الزم دارایی و سرمایه وجود دارد ،اما
بخشهایی نظیر صنایع که تشنه سرمایهگذاری
هستند ،به بنبست پولی رسیدهاند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم
نقدینگی کشور به 1700هزارمیلیارد تومان
نزدیک شده است .با این حال بسیاری از
صنعتگران کشور که دارای ایدهها و طرحهای
بدیع صنعتی هستند ،به دلیل ناتوانی در تامین
مالی ،پروژههای خود را یا آغاز نمیکنند و یا
آنها را نیمهکاره به حال خود رها میکنند .شاید
به همین دلیل است که این میزان از ثروت و
دارایی بحرانزا میشود و کارشناسان نسبت به
رشد آن ابراز نگرانی میکنند .بالطبع با هدایت
این نقدینگی به سمت صنایع و بازارهای مولد
میتوان حتی از آن به عنوان امری مثبت یاد
کرد و این حجم نقدینگی را پشتوانهای برای
ثروتاندوزی جامعه قلمداد کرد .اما متاسفانه
بیشتر کارشناسان متفقالقول هستند که از این
حجم پول و شبهپول حدود 80درصد آن خرج
بازارهای غیرمولد و سفتهبازی میشود .در این
شرایط از دولت انتظار میرود از طریق بودجه
تا حدودی مهمترین چالش صنایع ،یعنی جذب
سرمایه ،را در دستور کار قرار دهد .اما در بودجه
سال جاری و الیحه سال  98همچنان برنامه
مشخصی برای رونق تولید و خروج از رکود وجود

ندارد .شاید در پی همین امر است که بسیاری
از موسسات پژوهشی داخلی و خارجی رشد
اقتصادی سال آینده ایران را بین منفی سه تا
منفی پنج پیشبینی میکند و کسی انتظار ورود
به دوره رونق اقتصاد ایران را ندارد.
رکود صنایع؛ تحریم یا مشکالت داخلی؟
شاید بسیاری از مسئوالن رکود صنایع را به
بازگشت تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران
ارتباط دهند .قطعا خروج آمریکا از برجام و بروز
مشکالت بینالمللی در این زمینه بیتاثیر نیست.
اما نمیتوان تمام مشکالت را به یک موضوع
محدود و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد .در
داخل کشور نیز محدودیتهای عدیدهای وجود
دارد که تامین مالی صنایع را بنبست میرساند.
از جمله این موضوعات میتوان به غفلت از صنایع
در بودجههای ساالنه اشاره کرد .در حالی که
دولت رسیدن به رشد اقتصادی هشتدرصدی
را هدف قرار میدهد ،اما شاهد آن هستیم که
فقط 20درصد سرمایهگذاریها به سمت صنایع
هدایت میشود ،اما بیش از 70درصد نقدینگی در
بازارهای غیرمولد ،بدون شفافیت جریان دارد .در
حالی که دولت شعار حمایت از بخشخصوصی را
سر میدهد و از خصوصیکردن صنایع دم میزند،
اما شاهد تنگترشدن عرصه برای این بخش در
لوایح بودجه هستیم .اما نکته مهمتر این است
که در بودجه سالهای  97و  98دولت درآمد
مالیاتی بیش از 120هزارمیلیارد تومان را در نظر
گرفته است .پرسش این است که مودیان مالیاتی
اصلی اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ افرادی
که فعالیت مولد دارند یا کسانی که بدون هیچ
سود و منفعتی برای منافع ملی درصد زیادی از
سرمایه کشور را به خود اختصاص دادهاند؟ در
حالی که برخی نهادها ساالنه بودجه زیادی را به
خود اختصاص میدهند ،مالیاتی هم نمیپردازند،
در عین حال دولت کمبود سرمایه را دلیل عدم
رشد صنایع تلقی میکند و درنهایت هم رکود
صنایع را اغلب به تحریمهای آمریکا محدود
میسازد .از سوی دیگر با اینکه کارشناسان
همواره از اصالح نظام مالیاتی میگویند ،اما
دولت همچنان در تنظیم بودجه توجهی به این
موضوع ندارد و تور مالیاتی را به فعاالن اصلی

اقتصاد محدود کرده است .در حالی که عده
زیادی ارز ،طال و سکه ذخیره کردهاند و در زمینه
پرداخت مالیات بر ثروت نگرانی خاصی ندارند،
صرفا با هر شوک بر ارزش دارایی آنها افزوده
میشود .عدهای هم دارایی خود را در حسابهای
بلندمدت بانکی تلمبار کردهاند و ساالنه 15درصد
هم سود دریافت میکند .بنابراین نکته اول برای
حمایت از صنعتگران به اصالح نظام مالیاتی و
الیحه بودجه بازمیگردد .اما مشکالت صنایع به
همین جا محدود نمیشود؛ در بیشتر کشورها
بانکها به عنوان حامیان صنایع شناخته میشوند
و با پرداخت تسهیالت به صنایع رکودزده درصدد
رشد اقتصادی برمیآیند .اما به نظر میرسد در
کشور ما ماجرا به گونه دیگری رقم خورده است.
چنانکه به جرات میتوان اکنون بانکها را به
عنوان رقیبی برای صنایع معرفی کرد .در چنین
رقابتی آنها حاضر نمیشوند با نرخ سود کمتر
از 18درصد به رقبای خود تسهیالت بپردازند و
صنایع رکودرزده هم که میدانند از پس پرداخت
چنین سودی برنمیآیند ،از خیر آن میگذرند.
البته اگر چنین ریسکی را بخواهند بپذیرند،
بانکها برای ارائه تسهیالت مالی ،ضمانتهای
سنگین میخواهند ،بنابراین به دلیل نداشتن
دارایی و سرمایه مورد نظر بانکها ،از دریافت آن
بازمیمانند و رشد اقتصادی با مانع مواجه میشود.
نکته سوم از مشکالت داخلی و بیتوجهی به
رشد صنایع ،به حمایتنشدن بخشخصوصی
بازمیگردد .چنانکه عمر شعار خصوصیسازی
اقتصاد و چابکسازی دولت به بیش از دو دهه
میرسد ،اما همچنان شاهد افزایش حجم و
سرمایه دولت هستیم و دولت خود به عنوان
بزرگترین رقیب بخشخصوصی در اقتصاد
فعالیت میکند .پس در چنین شرایطی نمیتوان
انتظار داشت که بخشخصوصی فعال در حوزه
صنعت رشد قابل توجهی را تجربه کند .آنچه در
عمل اتفاق میافتد در واقع افزایش نقش دولت در
اقتصاد است و همواره انتقادات زیادی نسبت به
نحوه خصوصیسازی در کشور وجود داشته است.
امروزه صنایع کشور یا تحت امر دولت هستند و
یا اگر به بخشخصوصی واگذار شده باشند ،به
دلیل رهاسازی آن یا ورشکست شدهاند و یا دیگر

اخبار کوتاه
غریب پور درجمع سرمایه گذاران خواف و رشتخوار اعالم کرد:

 10هزار میلیارد تومان در سنگان
سرمایه گذاری شده است

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت :افزایش تعداد
کارخانههای فرآوری سنگ آهن در سنگان به معنی سرمایه
گذاری 10هزار میلیارد تومانی است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،وی که در
نشست مشترک شرکتهای سرمایهگذار ،مسووالن
محلی خواف و رشتخوار و ایمیدرو سخن میگفت،
اعالم کرد :افزایش تعداد کارخانه های فرآوری سنگ
آهن سنگان از یک به  5به معنی سرمایهگذاری
10هزار میلیارد تومانی است.
وی با تقدیر از سرمایه گذاری بانک های پارسیان و
ملی و شرکتهای فوالد مبارکه ،فوالد خراسان و فوالد
خوزستان اظهار داشت :این سرمایهگذاری ها تاکنون سبب
ایجاد 5هزار شغل در ناحیه معدنی سنگان شده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد :تحقق این
تعداد شغل مدیون همکاری نمایندگان مجلس ،دستگاه
های دولتی و نیز مقامات محلی ،نظامی و انتظامی است
که رونق سرمایه گذاری را رقم زده است.
به گفته غریب پور ،تمام شرکت های سرمایه گذار در
سنگان ،معتبر و قابل اطمینان هستند.
وی به برنامه های جدید سنگان اشاره کرد و افزود:
 10هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید هم در راه
سنگان است.
به گفته وی ،در سنگان  17.5میلیون تن کنسانتره و
 15میلیون تن گندله تولید خواهد شد.
غریب پور با بیان اهمیت توسعه زیرساخت ها در
سنگان ،اظهار داشت :کمیته توسعه سنگان در ایمیدرو
تشکیل می شود که هدف آن رفع موانع سرمایه گذاری،
توسعه زیرساخت ها و محیط زیست است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد :تفاهمنامه
ای در جهت مشارکت در توسعه زیرساخت ها در شرف
امضا است تا امور این بخش به طور سازماندهی شدهای
اجرا شود.
رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد :نیمه اول سال
 98کارخانه های گندله سازی توسعه ملی و مبارکه به
بهرهبرداری می رسد.
وی یادآور شد :کار استراتژیک واگذاری کارخانه های
کنسانتره و گندله سازی توسعه ملی به فوالد خوزستان در
دوره مدیریت مهدی کرباسیان انجام شد که جای تقدیر
دارد.
به گفته وی ،با اقدام کرباسیان ،فوالد خوزستان بخشی
از تامین مواد اولیه خود را از این منطقه انجام میدهد.
وی با اشاره به حقوق کارگران افزود :حقوق کارگر باید
از سوی شرکت های فعال ،طبق قانون کار رعایت شود.
غریب پور همچنین گفت :توجه به مسوولیت های
اجتماعی از ضرورت های توسعه سنگان است و با جدیت
پیگیری می شود
وی در عین حال تاکید کرد :سرمایه گذاران برای رفع
مشکالت جاری ،در امور زیرساختی نیز مشارکت داشته
باشند.
وی گفت :تعامل با مسووالن محلی  ،توجه به سرمایه
گذاری و رعایت قانون و حقوق دولت از اولویت های ما
است.
وی تاکید کرد :در آینده نزدیک توسعه بیش از پیش
صنایع فرآوری سنگ آهن ،امور زیر ساختی و رضایت مردم
منطقه را شاهد خواهیم بود.
پیش از غریب پور ،مرتضی هاشم پور مدیر مجتمع
سنگ آهن سنگان گفت :ذخیره قطعی سنگ اهن در
سنگان به بیش از یک میلیارد تن می رسد .به گفته وی،
بیش از  30درصد ذخایر سنگ آهن ایران در معادن سنگان
جای دارد.
هاشم پور ادامه داد :سنگان سهم 22درصدی در
تامین سنگ آهن طرح جامع فوالد دارد.
وی با بیان ویژگی های معدنکاری در سنگان گفت:
امکان فعالیت معدنکاری در  12ماه سال در این ناحیه
وجود دارد.
وی افزود :وجود ماده معدنی در سطح و کاهش هزینه
های استخراج ،نسبت باطله برداری سه به یک و کاهش
هزینه های معدنکاری و نیز وجود عناصر نادر خاکی از
جمله ویژگیهای اصلی معادن سنگان است.
نبیپور:

تولید روزانه  ۲۸۰۰تن تخم مرغ
در کشور

توان ادامه فعالیت ندارند .بنابراین نکته دیگر لزوم
توجه به خصوصیسازی واقعی صنایع و حمایت
از صنعتگران بخشخصوصی است .در نهایت باید
توجه داشت که حمایت از بخشخصوصی و رشد
صنایع صرفا پرداخت پول نقد به آنها نیست ،بلکه
در شرایط امروز دولت باید حمایت از نوآوریها،
مسئولیتهای اجتماعی ،اقدامات فرهنگی و...
را هم در دستور کار قرار دهد تا بدین ترتیب
بخشخصوصی بتواند در اداره صنایع بزرگ کشور
ورود کند .در این صورت بسیاری از مشکالت از
جمله جذب سرمایهگذاری خارجی و کمبود ارز
هم حل میشود .شاید آمریکا و شرکایش بتوانند
دولت ایران را تحت فشار قرار دهند ،اما اگر صدها
و حتی هزاران شاخه از بخشخصوصی در اقتصاد
فعال باشند ،دیگر هیچ دولتی نمیتواند این بخش
را تحریم و تهدید کند .به هر حال نمیتوان تمام
آسیبها را محدود به تحریم کرد .البته در این
صورت هم باید نقدی به شیوه مدیریتی داشت
که راهحل جامعی برای پیشگیری از تحریم و یا
مقابله با آن نیندیشیده است .نگاهی به اهداف
بودجه سال جاری نشان میدهد که دولت تحقق
رشد اقتصادی هشتدرصدی ،تورم 8/8درصدی،
نرخ بیکاری 6/8درصدی و نرخ رشد صادرات
غیرنفتی 7/21درصدی را در برنامه خود گنجانده
بود .اما به کدامیک از اهداف دست یافت و حتی
به آن نزدیک شد؟ درنتیجه حتما آسیبهای
دیگر در نحوه مدیریت اقتصاد کشور وجود دارد
که انتظار میرود با اصالح آنها تمام این اهداف
محقق شوند و اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی
برسد تا دیگر هیچ جوانی از بحران بیکاری رنج
نبرد و قدرت خرید خانوار نیز به حدی برسد که
از پس مایحتاج خود برآید.

مشکل نهادههای دامی به طور کامل مرتفع نشده است
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار
از تولید روزانه  ۲۷۰۰تا  ۲۸۰۰تن تخم مرغ در کشور
خبر داد.
ناصر نبیپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران
مرغ تخمگذار درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار
کرد :هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶
هزار و  ۷۰۰تا  ۸هزار و  ۶۰۰معادل شانهای  ۱۵هزار
تومان است.
وی از ثبات قیمت تخم مرغ طی روزهای آتی در بازار
خبر داد و گفت :این درحالی است که مشکالت مربوط به
تأمین نهادههای دامی به طور کامل مرتفع نشده است و
همچنان مرغداران به سختی اقالمی همچون کنجاله سویا
را خریداری میکنند.
نبیپور ادامه داد :شرکت پشتیبانی امور دام قرار است
تا بهبود شرایط نهادههای دامی در بازار ،سهمیهای را به
مرغداران اختصاص دهد و در مقابل تخم مرغ یا مرغ از
مرغداران تحویل بگیرد.
این مقام مسئول مشکل کشتیهای مانده روی آب
را اختصاص ارز مطرح کرد و گفت :هم اکنون کشتیهای
زیادی در بنادر وجود دارد که به سبب نبود ارز ،امکان
ترخیص کاال وجود ندارد.
به گفته وی ،با استمرار روند کمبود دان ،نوسان قیمت
نهادههای دامی در بازار آزاد و تلف شدن طیور صنعت
مرغداری در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار
با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ منتفی شده است ،بیان
کرد :با توجه به شرایط مساعد تولید ،تشکلها و اتحادیهها
این آمادگی را دارند که به میزان کافی تخم مرغ برای
عرضه در اختیار دولت قرار دهند.
نبیپور در پایان از تولید روزانه  ۲۷۰۰تا  ۲۸۰۰تن
تخم مرغ در کشور خبر داد و گفت :امسال با اقدامات
صورت گرفته ،بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور
کنترل شده ،همچنین به سبب افزایش عرضه مشکلی در
عرضه و قیمت در بازار اتفاق نیفتد.

