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اقتصاد

چهارشنبه  22خرداد 1398
شماره 2483

اخبار
مدیرکل گمرک سمنان:

صادرات با تمرکز بر بهره وری در تولید
افزایش می یابد

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت :توجه به بهره
وری کاالهای تولیدی از راهبردهای اصولی برای افزایش
صادرات کاال در سمنان باشد.
علی سعدالدین افزود :میزان کاالهای صادراتی
سمنان در بخش صنایع با وجود تحریمها افزایش یافته
و دولت باید حمایت ویژه ای از این بخش در سال ۹۸
انجام دهد.
وی خاطر نشان کرد :در  ۲ماه گذشته ارزش دالری
کاالهای صادراتی سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته دست کم  ۵۰درصد افزایش یافت که این حجم
از درآمدزایی با وجود تحریمها بی نظیر است.
مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد :با وجود
تحریمها ،بسیاری از کشورهای اروپایی و منطقه
خواستار واردات کاال از مبدا ایران به کشورهای خود
هستند.
سعدالدین با بیان اینکه توجه به کیفیت کاالهای
تولیدی در افزایش صادرات در ما ههای گذشته از
سمنان تأثیر گذار بوده است ،گفت :نوسازی ماشین
آالت خط تولید باید مدنظر بنگا ههای اقتصادی قرار
گیرد.
مدیرکل گمرک سمنان اضافه کرد :ارز آوری برای
کشور با صادرات کاال در ماههای آینده از گمرک سمنان
ادامه مییابد و در  ۲ماه گذشته ارزش ارزی کاالهای
صادراتی از سمنان به کشورهای جهان دست کم ۴۰
میلیون دالر بوده است.
وی تصریح کرد :اکنون دست کم  ۲۵کشور جهان
خواهان واردات کاال از سمنان به کشورهای خود هستند
که با بازاریابی و افزایش تعاملهای منطقهای میتوان
بازارهای جهانی را گسترش داد.
مدیرکل گمرک استان سمنان تاکید کرد:
صنایع صادرات محور برای خنثی سازی فشارهای
خارجی و ثبات اقتصادی در کشور نیازمند حمایت
ویژه است
در استان سمنان  ۲هزار و  ۲۰واحد صنعتی وجود
دارد و سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن
بیش از  ۳۸درصد ،در کشاورزی بیش از  ۱۴درصد و
تولید ناخالص این استان حدود  ۲۲درصد مربوط به
بخش صنعت و معدن است.
انتقادمعاونسازمانحفاظتمحیطزیستکشورازبخشمعدن؛

معدنکاران حداقل احیا و باز سازی
محیط زیست را انجام نمی دهند

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
کشور گفت  :بررسی ها نشان می دهد که شیوه های
اکتشافات و بهره برداری در فعالیت های معدنی به شدت با
تخریب محیط زیست مواجه است و معدنکاران حداقل احیا
و باز سازی را نیز انجام نمی دهند.
حمید ظهرابی روز سه شنبه در هفدهمین اجالس
ملی ساالنه نظام مهندسی معدن ایران در محمودآباد
مازندران افزود :رعایت مقوالت زیست محیطی بر اساس
مقررات در فعالیتهای معدنی در حد حرف است.
وی با اعالم اینکه فعالیتهای معدنی یک درصد
از سطح کره زمین را اشغال کرده است و محصوالت
معدنی شاخص اقتصادی در  ۸۱کشور دنیاست،
ادامه داد :عمده فعالیتهای معادن با توجه به تنوع
فعالیت ،تأثیر مخربی زیادی بر محیط زیست و
اکوسیستم دارد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیان
داشت :امروز به دلیل فعالیتهای بی ضابطه معدنکاران
 ۲۵درصد گونههای غیر انسانی در معرض تهدید قرار
گرفتند و یک میلیون گونه در معرض انقراض قرار
گرفتهاند.
ظهرابی هشدار داد :اگر روند بهره برداری از منابع
طبیعی برای رسیدن به رشد اقتصادی با همین روشهای
فعلی ادامه بیابد هرگز به توسعه پایدار دست پیدا نمیکنیم
لذا باید تغییرات اساسی در روشهای اقتصادی ،اجتماعی
سیاسی در قبال محیط زیست انجام بدهیم.
وی با بیان اینکه اکنون مسیر در فعالیتهای اقتصادی
از جمله معدنکاری در دنیا همسو با برنامههای توسعه پایدار
نیست و کشورمان ایران نیز وضع بدی دارد ،گفت :اکنون
 ۷۱گونه حیوان مهره دار کشور در معرض تهدید قرار دارد
که ممکن است که منقرض شوند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر
این نکته که توسعه پایدار و سیاست بهره برداری از منابع
طبیعی باید اصالح شود ،بیان داشت :محیط زیست اولین
قربانی در رشد شاخصهای اقتصادی است.
وی افزود :معتقدم فقر دشمن اصلی محیط زیست
است و نبود اشتغال منابع طبیعی را بیشتر تخریب میکند،
توسعه پایدار نیاز به توجه مسائل محیط زیست دارد و اگر
توجه نشود ،مقوالت اجتماعی و اقتصادی را دچار اشکال
میکند.
ظهرابی گفت :در آئین نامهها و مقررات فعالیت در
معادن ،معایب و نواقص زیادی داریم چراکه در به کار گیری
تکنولوژی روز با دنیا فاصله داریم.
وی ادامه داد :از سازمان مهندسی معدن کشور انتظار
داریم راهکار مسائل زیست محیطی را در طراحی ،بهره
برداری و احیا و باز سازی با نگاه مسئولیت پذیری دنبال
کنند.
ظهرابی از تهیه پیش نویس تفاهم نامه با سازمان
نظام مهندسی معدن برای پایش و نظارت بر فعالیتهای
معدنی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و
گفت :سازمان محیط زیست به گزارشهای سازمان نظام
مهندسی معدن برای برنامه ریزی باز سازی و حفاظتی
نیاز دارد.
هفدهمین اجالس ملی ساالنه هیأت عمومی نظام
مهندسی معدن ایران با حضور بیش از  ۳۰۰نفر از اعضای
هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانهای کشور
در مازندران آغاز شده است.
در این اجالس سه روزه در زمینه عملکرد سازمانهای
نظام مهندسی معدنی استانها در سال گذشته و برنامه و
بودجه قابل اجرا در سال جاری بحث و بررسی میشود.
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور نخبگان
و اساتید برجسته مهندسی معدن کشور و مدیران ارشد
معاونت معدن وزارت صمت با هدف بررسی مشکالت و
موانع فنی ،بازاریابی ،زیست محیطی ،تجیهزات ،ماشین
آالت ،صادرات و واردات محصوالت معدنی از مهمترین
برنامههای این اجالس است.

پیشنهاد تامین درآمد پایه برای هر ایرانی در اصالح ساختار بودجه

یکی از برنامههای کوتاهمدت پیشنهادی
سازمان برنامه و بودجه ،تأمین حداقلهای
معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبپذیر
و اصالح یارانههای نقدی با هدف تامین
درآمد پایه برای هر ایرانی است.
 همزمان با ارائه الیحه بودجه  ۹۸به
مجلس شورای اسالمی در دی ماه پارسال،
دستور مقام معظم رهبری به دولت برای
اصالح ساختاری بودجه رسانه ای شد.
براساس این دستور دولت چهار ماه فرصت
داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به
مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ارائه دهد .در همین راستا ،اخیرا سازمان
برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان
«چارچوب اصالحات ساختاری بودجه» در
چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار
است به زودی این گزارش در جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار
گیرد.
یکی از برنامههای کوتاهمدت این برنامه
«تأمین حداقلهای معیشتی برای عموم
مردم و اقشار آسیبپذیر و اصالح یارانههای
نقدی» است.
*ضرورت اجرای یک برنامه حمایتی
موثر در آینده نزدیک
سازمان برنامه در این باره آورده است:
جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه
مردم به ویژه قشر محروم و آسیبپذیر و
دهکهای پایین درآمدی ،الزم است یک
برنامه حمایتی مؤثر در آیندهای نزدیک
اجرا شود .با توجه به چشم انداز تحریمی
پیشرو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم
فزاینده ،سیاست حمایتی مذکور نباید منجر
به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه
پولی شود.
همچنین در حال حاضر ،به دلیل نبود
نظام مالیات بر درآمد خانوار ،دولت اشراف
اطالعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا
بسیار محتمل است که یارانههای پرداختی
به اقشار خاص ،به افراد نیازمند اصابت
نکند .مطالعات موردی مبتنی بر پایگاههای
اطالعاتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،

نشان میدهند این پدیده بسیار شایع بوده
است.
*باید یارانه خانوارهای برخوردار
حذف شود
لذا اصالح نظام هدفمندی یارانهها با
رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار
ضروری است .بر این اساس ،الزم است
تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر
توسعه را به کمک اصالحات ساختاری
طی کردهاند ،عالوه بر تغییر مسیر نظام
مالیاتگیری به سمت مالیات بر درآمد
خانوار ،با کمک تجمیع پایگاههای اطالعاتی
مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاههای
اطالعاتی جدید ،پایگاه اطالعاتی جامعی
ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر
اساس آن شاخصهایی از درآمد خانوار تهیه
شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد
از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای
کمدرآمد استفاده شود.
در این صورت کارایی نظام تخصیص
یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با
صرف هزینه یکسان ،میتوان خانوارهای
مستحقتری را تحت پوشش قرار داد یا سبد
حمایتی بزرگتری را به افراد تحت حمایت
اعطا کرد.
ت اعتباری
* ارائه کار 
به گروههای هدف
از اصلیترین راهکارهای تغییر وضع
موجود ،پرداخت نقدی کافی (یا در قالب
کارتهای اعتباری) به دهکهای پایین

درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری
بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند
آموزش و بهداشت است .علت تاکید بر نقدی
بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکاالت
یارانه کاالیی مربوط میشود.
مهمترین مشکالت و نارساییهای این
گونه یارانه را میتوان به شرح زیر خالصه
نمود:
 عدم اصابت یارانه کاالیی به صدکهایپایین درآمدی به دلیل عدم امکان خرید
بخش عمده ای از کاالهای یارانهای مانند
گوشت حتی با قیمت ترجیحی
 اصابت باالی یارانه کاالیی به کسانیکه مصرف باالتری از این کاالها دارند ،که
عمدتاً از دهکهای باالی درآمدی هستند.
 لطمه به تولیدکنندگان داخلیکاالهای مشمول یارانه به دلیل وارد کردن
محصوالت رقبای خارجی آنها با ارز ترجیحی
 خطای شمول و عدم شمول باال بهدلیل ناکارآمدیها و فسادهای ناگزیر در
اجرا (اعطای قدرت تخصیص به برخی عرضه
کنندگان و )...
معیارهای روشن و شفاف برای تعیین
کاالهایی که باید مشمول یارانه قرار گیرند
و متعاقباً ایجاد حفرهای برای رانتخواری
گروههای ذینفوذ
 عدم امکان ارائه معیارهای روشنو شفاف برای انتخاب عرضه کنندگان و
واردکنندگان کاالهای مشمول یارانه که
منجر به فساد و توزیع رانت خواهد شد.

از سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی نیز
خالی از ایراد نیست.
مشکالت عمدهای که نظام فعلی یارانههای
نقدی با آنها مواجه است ،عبارتند از:
 ثابت بودن میزان یارانه پرداختی کهبا توجه به تورم باال ،قدرت خرید آن در طول
زمان به شدت کاهش یافته است.
 فشار مضاعف بر طبقات ضعیف بهدلیل تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده
حاصل از مبلغ پرداختی توسط دولت در
ابتدای شروع طرح (سال )۱۳۸۹
بنابراین برنامهای ارائه خواهد شد که
متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل
منابع پایدار و بدون نیاز به دستاندازی
به منابع بانک مرکزی باشد و حداقلهای
معیشتی برای عموم مردم و مخصوصاً طبقات
محروم را تضمین نماید .در واقع تأمین درآمد
پایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات
اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشورهای
توسعه یافته دنیا نیز اجرا شدهاست؛ و از
سوی دیگر با آموزههای دینی و عدالتمحور
نیز سازگارتر است ،از الزامات اصلی چنین
برنامهای است.
*حتی پرداخت نقدی به همه افراد بهتر
از نظام یارانه کاالیی فعلی است
در صورتی که بتوان با استفاده از
پایگاههای اطالعاتی موجود دهکهای پایین
درآمدی را با دقت باالیی تشخیص داد
تا منابع صرفاً به این اقشار تخصیص یابد،
کارایی این سیاست باالتر خواهد بود ،اما
حتی در صورتی که در ابتدا امکان چنین
شناسایی وجود نداشته باشد ،پرداخت نقدی
(یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط
بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد
جامعه نیز پیشنهاد میشود ،چرا که:
 بهتر از نظام یارانه کاالیی فعلی استکه در برخی از موارد صرفاً به دهکهای
باالیی درآمدی اصابت میکند.
 میتوان با استفاده از نظام مالیاتبر مجموع درآمد خانوار ،یارانه پرداختی به
دهکهای باالی درآمدی را به خزانه دولت
برگرداند.

توافق دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان

سازمان برنامه هم به صف حامیان کاالبرگ اعتباری پیوست

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از توافق دولت و مجلس درباره افزایش
حقوق کارمندان در هفته جاری خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت :چند
روز گذشته جلسه ای با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اجرای مصوبه
مجلس برای افزایش حقوق ها داشتیم.
وی با بیان اینکه در این جلسه توافق شد تا جلساتی را در هفته جاری برای حل این
مشکل برگزار کنیم ،ادامه داد :قرار است با هماهنگی سازمان امور استخدامی اصالحیه ای
درباره نحوه اجرای قانون مجلس در افزایش حقوق کارمندان انجام شود.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس درباره اینکه قرار است برای اصالح روند
اجرای قانون در مجلس طرح یا استفساریه ای تدوین شود یا خیر؟ عنوان داشت :استفساریه
یا طرح نیاز نیست تنها باید با دولت توافق کنیم تا روند اجرا اصالح شود.
نماینده مردم همدان در مجلس اضافه کرد :طبق توافقی که با نوبخت داشتیم قرار بر
این شد تا جلسه ای را نیز با رئیس سازمان امور استخدامی داشته باشیم تا نقطه نظرات
آنها را درباره اصالح روند اجرای قانون دریافت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد :قطعاً در هفته جاری
با دولت برای اصالح روند اجرای قانون به توافقاتی دست خواهیم یافت تا مشکل حقوق ها
نیز حل و فصل شود.

سازمان برنامه و بودجه در راستای اصالح یارانه کاالهای اساسی پیشنهاد داد به جای
تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی ،یارانه موجود در ارز ،از طریق کاالبرگ اعتباری
و وام سرمایه در گردش به مصرفکننده نهایی و تولیدکننده داده شود.
همزمان با ارائه الیحه بودجه  ۹۸به مجلس شورای اسالمی در دی ماه پارسال ،موضوع
دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصالح ساختاری بودجه رسانه ای شد .براساس
این دستور دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد .در همین راستا ،اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور
گزارشی با عنوان «چارچوب اصالحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و
رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
مورد بررسی قرار گیرد .در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت «اصالح یارانه
کاالهای اساسی» آمده است :با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای
اساسی و استقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی بهویژه در شرایطی که تحریم جریان
ارزی کشور را با محدودیتهایی مواجه کرده ،الزم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به
این کاالها اصالح شود .پیشنهاد میشود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی،
یارانه موجود در ارز ،از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرفکننده
نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحلهبندی شده تقاضای ارز کاالهای اساسی به
بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

معاون وزارت صنعت:

دولت از توسعه کیفی برندهای پوشاک داخلی حمایت می کند

معاون صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با تاکید بر ممنوعیت واردات کاالی
نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای
توسعه صنعت نساجی کشور گفت :سیاست
این وزارتخانه حمایت از تولید داخل است.
محدودیتهای ارزی فقط برای ورود کاالهای
غیر ضرور و محصوالت دارای مشابه داخلی
با کیفیت است و از توسعه کیفی برندهای
داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد حمایت
می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،مشکالت و چالشهای
واردات پوشاک با حضور معاون امور صنایع
وزارت صنعت ،معدن وتجارت و نمایندگانی
از تشکلهای واردکننده محصوالت نساجی و
انجمن تخصصی صنعت پوشاک بررسی شد.
فرشاد مقیمی ،معاون امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به لزوم
ابالغ سند توسعه صنعت نساجی و پوشاک
خاطر نشانکرد :با اجرای این سند ،استراتژی
مشخصی برای صنعت نساجی و پوشاک
حاکم و راهبرد اصلی کشور در این صنعت
مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر ممنوعیت واردات کاالی
نهایی پوشاک و اعمال تدابیر ویژه برای
توسعه صنعت نساجی در کشور افزود :در
صنعت هر کشوری واردات ،صادرات و تولید
صنعتی نقش مهمی دارد و ممنوعیت واردات

پوشاک به منزله رد این سیاست تجاری
نیست.
مقیمی سیاست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت را حمایت از محصوالت ایرانی،
ایجاد بستر برای توسعه کیفی برندهای
داخلی و ارتقا کیفی طراحی و مد در کشور
عنوان کرد و گفت :اختالف سلیقهکاری
بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از
برداشتهای متفاوت از صنعت و فضای کسب
و کار است که باید با برگزاری نشستهای
مشترک ،نظرات دو طیف تولید و توزیع را
به هم نزدیک کنیم تا تفکرات منطقی حاکم
شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ابالغ طرح توسعه صنعت نساجی
و پوشاک را در به هم رسانی و توافق بین
تولید و توزیع مؤثر برشمرد و گفت :اتحادیه
واردکنندگان هم میتواند نظرات پیشنهادی
خود را در خصوص این سند اعالم کند تا به
زودی این سند برای اجرا ابالغ شود.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و
ضرورت مدیریت ارزی تصریح کرد :ورود
مواد اولیه تولید از برنامههای اصلی وزارتخانه
بوده و تنها محدودیتهای ارزی برای ورود
کاالهای غیر ضرور و محصوالت دارای مشابه
داخلی با کیفیت و تولید مناسب ایجاد شده
است.
مقیمی خاطر نشان کرد :تسریع در

واردات مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی و
گمرک با جدیت پیگیری شده و محدودیتها
صرفاً برای برخی کاالهای نهایی است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در خصوص مشکالت مطروحه به
دستورالعمل واردات پوشاک و موضوعاتی
نظیر حضور برندهای خارجی در کشور
توضیح داد :اصالح دستور العمل مطابق
نظر تشکلها در دستور کار بوده و اتحادیه
وارد کنندگان پوشاک نیز میتوانند نظرات
اصالحی خود را اعالم کنند تا پس از بررسی
کارشناسی اصالحات الزم صورت گیرد.
ر این نشست نمایندگانی از اتحادیه
واردکنندگان پوشاک با طرح موضوعاتی نظیر
بازنگری در ممنوعیت واردات این محصول،
اصالح دستورالعمل واردات پوشاک و ایجاد
بستر برای حضور برندهای خارجی در کنار
برندهای ایرانی ،خواستار تمهیداتی برای
اصالح تعرفه و بازنگری در ممنوعیت واردات
پوشاک با برندهای خارجی شدند.
تاکید بر رعایت
دستورالعمل واردات پوشاک
رئیس اتحادیه صنعت پوشاک نیز
بادفاع از موضع تولیدکنندگان خواستار
رعایت دستورالمعل واردات پوشاک از سوی
واردکنندگان برندهای خارجی شد.
هاکوپیان با اشاره به مشکالت پیش
روی این صنعت تصریح کرد :کشور ما

در صنعت نساجی به ویژه پوشاک دارای
توانمندیهای بسیاری است و حمایت از این
صنعت در توسعه کیفی و برندسازی ایرانی
بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به انتقادهای مطروحه از
ممنوعیت واردات و لزوم حمایت تعرفهای
از صنعت پوشاک خاطرنشان کرد :بر اساس
دستورالعمل ،برندهای خارجی در صورت
انتقال تکنولوژی روز دنیا و ایجاد کارآفرینی
در کشور میتوانند در ایران حضور داشته
باشند.
رئیس انجمن پوشاک تصریح کرد :در
این دستورالعمل فضا برای حضور برندهای
خارجی فراهم شده است .وی با تاکید بر
حمایت همه کشورهای توسعه یافته از
صنایع داخلی کشورشان خاطر نشان کرد:
اغلب کشورهایی که در توسعه صنایع ملی
پیشرفتهایی داشتهاند ،محدودیتهایی برای
واردات در نظر گرفتهاند و این سیاست صرفاً
در کشور ما اتخاذ نشده است.

رییس مجمع نمایندگان مازندران تاکید کرد :

مجلس به صورت جدی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت می کند

رئیس مجمع نمایندگان مازندران تاکید کرد که
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به صورت جدی و با تمام
توان خود از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی حمایت
می کنند.
ولی اهلل نانواکناری روز سه شنبه در همایش بین المللی
فرصت های سرمایه گذاری مازندران در ساری افزود :مجلس
شورای اسالمی به طور کلی و نمایندگان ملت و به خصوص
نمایندگان استان های شمالی کشور برای حمایت از سرمایه
گذاران داخلی و خارجی با حداکثر ظرفیت قانونی آمادگی
دارند .وی ادامه داد :مجلس تمام تام خود را به کار خواهد
گرفت تا سرمایه گذاران خارجی با کمال امنیت و کاهش
حداقل ریسک در تجارت با جمهوری اسالمی و استان های
شمالی کشور داشته باشند.

رئیس دوره ای مجمع نمایندگان مازندران در مجلس
شورای اسالمی افزود :مازندران نقش محوری در صلح و
آرامش در خزر ایفا خواهد کرد و این موضوع از طریق تجارت
چند جنبه کشورهای حاشیه خزر تحکیم و تقویت خواهد
شد .نانواکناری اظهار داشت :کشورهای منطقه حاشیه خزر
نباید نگران روابط تجاری با ایران و استان های شمالی باشند
زیرا سیاست ما بر پایه تعامل با کشورهای منطقه در جهت
نیازها و اهداف مشترک است.
وی همکاری دولت و مجلس را برای جذب حداکثری
سرمایه گذاران بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت :مازندران
و مجموعه نظام از تمامی سرمایه گذاری خارجی در داخل
کشور و هرگونه گسترش روابط تجاری استقبال می کند.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای

اسالمی تاکید کرد :بخش خصوصی و دولتی کشور و استان
نیز در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی باید در ضرر و
ریسک آنها شریک شود تا اطمینان سرمایه گذاران خارجی
گسترش یابد .نانواکناری اظهار داشت :تا زمانی که بخش
داخلی خود را با سرمایه گذاران خارجی همراهی و همدلی
نداشته باشد نمی توان اتظار استفاده حداکثری از ظرفیت
کشور و استان مازندران در تجارت خارجی داشته باشیم.
نخستین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری
مازندران با حضور مهمانانی از کشورهای عراق ،اسپانیا،
افغانستان ،و کشورهای حاشیه دریای خزر در ساری در حال
برگزاری است .در این همایش قرار است بیش از  ۲۲۰فرصت
سرمایه گذاری به ارزش هفت میلیارد دالر به حاضران معرفی
شود.

اخبار کوتاه
براساس شاخصهای منتخب جهان انجام شد؛

جایگاه شاخصهای اقتصادی ایران
در جهان طی یک دهه گذشته

براساس شاخصهای منتخب جهان طی سالهای
 ۲۰۰۹و  ۲۰۱۸نرخ رشد حجم تجارت کاال و خدمات ایران
میان  ۱۶۹کشور جهان در سال  ۷.۳ ،۲۰۰۹و در سال
 ،۲۰۱۸منفی  ۱۴.۴درصد گزارش شده است.
در شرایط تحریمها به خصوص تحریمهای نفتی یکی
از راههای نجات کشور توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت
کاال و خدمات است که علیرغم اهمیت این موضوع به گفته
فعاالن اقتصادی قوانین دست و پا گیر و خود تحریمها یکی
از موانع اصلی توسعه صادرات است.
براساس گزارشی که معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران از آمارهای در رابطه با شاخصهای
منتخب جهان طی سالهای  2009و  2018تهیه کرده
است نشان میدهد طی یک دهه گذشته ،نرخ رشد حجم
تجارت کاال و خدمات ایران که در سال  ۲۰۰۹حدود ۷.۳
درصد بوده ،در سال  ۲۰۱۸به طور قابل مالحظهای کاهش
یافته و به منفی  ۱۴.۴درصد رسیده است .افت قابل توجه
این نرخ منجر شده ایران به لحاظ رشد حجم تجارت در
میان پنج کشور ضعیف جهان قرار گیرد.
همچنین طی این مدت جایگاه ایران به لحاظ نرخ
رشد اقتصادی در میان  ۱۹۱کشور جهان  ۸۹پله سقوط
کرده است.
آمار مربوط نرخ تورم  ۱۹۱کشور جهان نشان میدهد
در سال  ،۲۰۱۸تنها چهار کشور نرخ تورمی باالتر از نرخ
تورم ایران داشتهاند.
به لحاظ نرخ بیکاری نیز جایگاه ایران در میان ۱۰۵
کشور جهان طی یک دهه گذشته تضعیف شده و در سال
 ۲۰۱۸تنها چهار کشور نرخ بیکاری باالتری نسبت به ایران
داشتهاند.
فریال مستوفی در پاسخ به این سوال که دولت در
سال جاری با توجه به محدودیتهای صادرات نفت چه
اقداماتی برای توسعه صادرات غیرنفتی باید انجام دهد،
گفت :یکی از مشکالت اساسی صادرکنندگان وضع قوانین
دست و پا گیر صادراتی در بخشهای مختلف است بنابراین
الزم است تا در شرایط فعلی و با توجه به تحریمهای
ناعادالنه آمریکا در جهت توسعه صادرات غیرنفتی از وضع
این قوانین پرهیز شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود :نباید
با وضع قوانین دستو پاگیر تحریمهای داخلی را برای
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی فراهم آورد.
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد
چگونه میتوان به توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت ،گفت:
از نکات قابل توجه در توسعه صادرات غیرنفتی این است
که که قواعد و قوانین داخلی پیشبینی پذیر باشد و از
تصمیمات خلقالساعه خودداری شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت :وضع
خلق الساعه قواعد و قوانین منجر به بروز نوسان در فرآیند
تولید و تجارت میشود و قدرت برنامهریزی را از فعالین
اقتصادی میگیرد.

کاالهای آرایشی جعلی
در سبد خرید مصرف کنندگان

نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای
بهداشتی ،آرایشی و عطریات ایران ،نسبت به تهدید سالمت
مصرف کنندگان محصوالت آرایشی و بهداشتی جعلی و
تقلبی در بازار کشور هشدار داد.
محمدرضا بحیرایی ،با اشاره به بسته بودن ثبت
سفارش واردات رسمی کاالهای آرایشی و بهداشتی گفت:
چنین تصمیماتی فقط واردکنندگان رسمی و مصرف
کنندگان این قبیل محصوالت را متضرر میکند.
وی با اشاره به بسته بودن ثبت سفارش واردات رسمی
کاالهای آرایشی و بهداشتی در سامانه وزارت صمت ،افزود:
به نظر میرسد ،تبعات این قبیل تصمیم گیری ها به مراتب
بیشتر از مزایای آن باشد .زیرا ،در ابتدا این شرکتهای
رسمی وارد کننده هستند که ضرر میکنند و مردم نیز از
مصرف محصوالت تقلبی و قاچاق آسیب میبینند.
بحیرایی ادامه داد :وقتی واردات ممنوع شود ،اولین
اتفاقی که رخ میدهد ،بیکاری و تعدیل نیروهایی است
که به واسطه این شرکتها امرار معاش میکنند .زیرا،
این شرکتها چارهای نخواهند داشت جز اینکه تعداد
زیادی از نیروهای خود را تعدیل کنند و این مسئله به
بحران بیکاری و مشکل معیشت خانوادهها دامن میزند.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای
بهداشتی ،آرایشی و عطریات ایران ،افزود :در صورتی
که واردات کاالهای آرایشی و بهداشتی از طریق رسمی
ممنوع شود ،بازار از طریق محصوالت قاچاق و تقلبی
اشباع خواهد شد و در این صورت ،سالمت مصرف
کنندگان این قبیل محصوالت تهدید خواهد شد.
وی با عنوان این مطلب که حجم زیادی از مصرف
کنندگان محصوالت آرایشی و بهداشتی از کسانی
هستند که فقط محصوالت برند را تهیه میکنند،
گفت :به نظر میرسد با ممنوعیت واردات رسمی این
محصوالت ،شاهد کاالهای «فیک» در بازار باشیم .یعنی،
کسانی که از این فرصت استفاده میکنند و میخواهند
برندهای تقلبی را از چین و… ،وارد بازار کنند.
بحیرایی در ارتباط با واکنش سازمان غذا و دارو
نسبت به چنین تصمیماتی ،اظهار داشت :قطعاً سازمان
غذا و دارو از این تصمیم خوشحال نخواهد شد ،اما
مسئله این است که سازمان غذا و دارو فقط مسئول
تضمین سالمت کاالهایی است که به طور رسمی وارد
کشور میشود.
وی ادامه داد :تا بیست سال قبل از هر  ۱۰۰قلم
کاالی بهداشتی و آرایشی که وارد کشور میشد ،شاید
 ۱۰قلم آنها شناسنامه دار بود .اما ،با اجرای برنامه
«کدینگ» توسط سازمان غذا و دارو ،این وضعیت
برعکس شده و از هر  ۱۰۰قلم محصول آرایشی و
بهداشتی که به صورت رسمی وارد میشود ۹۰ ،قلم
آنها شناسنامه دار است .از همین رو ،ما نمیخواهیم
با چنین تصمیماتی ،دوباره به عقب باز گردیم و شاهد
عرضه کاالهای بی شناسنامه در بازار محصوالت آرایشی
و بهداشتی کشور باشیم.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای
بهداشتی ،آرایشی و عطریات ایران ،تاکید کرد :وارد
کنندگان رسمی این محصوالت ،هیچ ارزی از دولت
نمیخواهند ،بلکه انتظار دارند به گونهای تصمیم گیری
شود که وارد کنندگان رسمی آسیب ندیده و سالمت
مردم از مصرف کاالهای تقلبی و قاچاق تهدید نشود.

