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اخبار

پیشنهاد اختصاص زمین به تعاونیهای
کارگری برای مسکن

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه
اختصاص زمین به تعاونی های کارگری به قیمت منطقه ای
یکی از پیشنهادات برای تأمین مسکن کارگران بود گفت:
نمایندگان کارگران از روشهایی که برای تأمین مسکن در
وزارت کار در حال بررسی است ،بی خبرند.
علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار
درباره آخرین پیشنهادات نمایندگان کارگران پیرامون
تقویت قدرت خرید گفت :در آخرین جلسه شورای عالی
کار که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان ودولت
برگزار شد ،پس از بحث وتبادل نظر در این زمینه موارد
پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران ،راهکارهای
توزیع کاالهای اساسی ارزان قیمت و ...با تکیه بر ظرفیت
تعاونی های کارگری مطرح شد و مقرر گردید پیشنهادات
مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال
گردد وجلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون وامور
اجتماعی وزیر و مطلعین دیگر تشکیل گردد .
وی ادامه داد:یکی از پیشنهادات جامعه کارگری
درباره تأمین مسکن کارگران اختصاص زمین به تعاونی
های کارگری به قیمت منطقه ای بود .این ظرفیت برای
گروه های دیگر جامعه اجرایی شده است.اما برای کارگران
تا کنون طرحی و پیشنهادی از سوی دولت ارائه نشده
است .نماینده دولت در جلسه قبلی شورای عالی کار اعالم
کرد که برای تأمین مسکن کارگران روش های مختلفی در
وزارت کار در حال بررسی است .اما نکته مهم اینجاست که
نمایندگان کارگری در جلسات بررسی روش های تأمین
مسکن دولت حضور ندارند .این جلسات به صورت سه
جانبه برگزار نمی شود و ما اطالع نداریم که نمایندگان
دولت چه روش هایی را برای مسکن کارگران دنبال می
کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه زمان
دقیق جلسه بعدی شورای عالی کار مشخص نیست گفت:
مقرر شد بعد از اینکه گروه های مختلف پیشنهادات خود را
پیرامون تقویت قدرت خرید کارگران مطرح کردند،دبیرخانه
یک هفته بعد جلسه شورای عالی کار را تعیین کند.
وی درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره 1ماده
 7گفت :این آیین نامه 3بار در کمیسیون اجتماعی دولت
بررسی شده است و 2بار آن را حضور داشتم .بررسی ها در
کمسیون اولیه به پایان رسیده است.
خدایی با بیان اینکه کارفرمایان در عدم تصویب
کلیات این تبصره مخالفت داشتند افزود :با وجود مخالفت
های کارفرمایان ،اما وزارت کار و گروه کارگری اصرار بر
تدوین این آیین نامه داشتند ،در کمیسیون اجتماعی
دولت اشکاالت برطرف شده است و اکنون منتظر تصویب
در هیأت دولت هستیم .عضو کارگری شورای عالی کار،
افزود :پیشنهاد مشترک گروه های کارگری و دولت برای
حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آنها
جنبه غیرمستمر دارد3،سال بود  ،اما با توجه به عدم
همکاری دولت نمایندگان کارگری نظر خود را به حداکثر
سقف یک سال تغییر دادند؛ چراکه کارفرمایان در همین
مدت هم میتوانند به شناختی از کارگران خود برسند اما
کارفرمایان همچنان بر سقف  8سال اتفاق نظر داشتند!
دولت هم بر 3سال تاکید می کرد .خدایی با بیان اینکه
دولتها سالها بررسی آیین نامه تبصر 1ماده  7قانون کار
را عقب انداختند ،گفت :پس از سالها بحث بر سر این
تبصره قانونی باالخره دولت وارد عمل شد اما انتظار داریم
تصمیمی اتخاذ نشود که نیروهای کار متضرر شوند.
رییس هیات عامل ایمیدرو بیان کرد؛

پیشرفت ١٩درصدی
پروژه احیای معادن کوچک

رییس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه پروژه
احیای معادن کوچک ،دستورکار جدی امسال ایمیدرو قرار
دارد ،گفت :اعتقاد به ساخت داخل در حوزه معدن داریم و
در اجرای این رویکرد با قوت پیش خواهیم رفت.
خداداد غریب پور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
اکتشاف اولویت ایمیدرو است ،اظهار کرد :اکتشاف سنگ
بنای توسعه در بخش معدن است و با توجه و تذکر رسانه
و برنامه ریزی ایمیدرو در کانون توجه قرار گرفته است.
وى افزود :کمیته های اجرایی برای فعال سازی معادن
کوچک تشکیل شده و هم اکنون این دستور کار جدی ما
است؛ این اقدام تا پایان تیرماه  ١٩درصد پیشرفت فیزیکی
داشته و نقشه راه معدن با ساعتها کار تدوین شده است و
به صورت ماهانه نیز رصد می شود.
به گفته غریب پور ،ما اعتقاد به ساخت داخلی و احیا و
بازسازی معادن بزرگ و کوچک داریم و در عین حال ،پروژه
احیای معادن کوچک را در سطح ملی اجرایی خواهیم کرد.
وى با اشاره به نقش پر رنگ ٢٠شرکت معدنى در بازار
سرمایه در چهار ماه ابتدایى امسال بیان کرد :فعاالن بخش
معدن را از شرکتهای بزرگ معدنی کنار خود آورده ایم و
در این راستا کار خواهیم کرد؛ ضمن اینکه در واگذاری ها
نیز کار را به دقت پیش خواهیم برد .ضمن اینکه ظرفیت
توسعه با تکیه بر شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی
بخش خصوصی است ،البته ما خود را مسئول توسعه بخش
معدن در کشور می دانیم؛ البته توسعه باید پس از اکتشاف،
به بخش خصوصی و با ظرفیت این بخش پیش رود.
معاون وزیر صنعت گفت :علیرغم همه تحریم ها و
محدودیت ها ،با رشد تولیدات معدنی مواجه بوده ایم و این
یعنی رونق تولید؛ ضمن اینکه زمانی ما نگران حفظ تولید
بودیم ولی اکنون رشد را تجربه می کنیم.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت
صنعت از اصالح آییننامه ورود و صدور فلزات
گرانبها در وزارت صنعت و تصویب آن در شورای
پول و اعتبار خبر داد.
عباس هاشمی اعالم کرد :آییننامه ورود و
صدور فلزات گرانبها با پیگیری دفتر صنایع فلزی و
لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط از جمله بانک
مرکزی ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،سازمان
ملی استاندارد و واحدهای تولیدی بخش خصوصی،
اصالح و در شورای پول و اعتبار تصویب و سپس
توسط بانک مرکزی ابالغ شد.
هاشمی توضیح داد :آییننامه صدور ،ورود و
معامالت فلزات گرانبها از قبل از انقالب تاکنون
بازنگری نشده بود که با توجه به تغییر شرایط،

پس از فرمان رهبر معظم انقالب به قوای
سهگانه برای اصالح ساختار بودجه که در آذرماه
سال گذشته صادر شد ،بازگشت تحریمهای
شدید اقتصادی باعث شد تا این مهم بهصورت
جدی در دستور کار نهادهای مختلف قرار گیرد.
برهمین اساس در نخستین گام سقف
صادرات روزانه نفت در بودجه امسال به 300
هزار بشکه محدود شد ،رقمی که در بودجه سال
آینده قرار است بازهم کمتر شود و وابستگی
بودجه به نفت به صفر نزدیک شود .اما برای
رهایی از نفت در بودجه به درآمدها و منابع
جایگزینی نیاز است که بتوان به آن اتکا کرد.
درهمین راستا راهکارهایی از منظر مصارف و
درآمدها مطرح شده است.
اتکای مستقیم به منابع نفتی
به صفر میرسد
در همین راستا رئیس سازمان برنامه و
بودجه در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین
بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور اظهار داشت :با
توجه به اینکه در شرایط سخت تحریمی ،بخش
قابل توجهی از منابع بودجه را از دست خواهیم
داد ،ضرورت دارد که اصالح ساختار بودجه را به
سمتی سوق دهیم که میزان اتکای مستقیم ما
به منابع نفتی بتدریج به صفر برسد.
محمدباقر نوبخت افزود :البته ما در شرایط
عادی هم ضرورت داشت که میزان اتکای خود
را به منابع نفتی کاهش میدادیم ،در اصالح
ساختار بودجه ،تمام اسناد فرادستی کشور
را هم لحاظ خواهیم کرد .وی همچنین در
حاشیه نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین
الیحه بودجه سال  1399گفت :بر اساس اصالح
ساختاری که بهصورت یک طرح تهیه شده
باید بودجه سال آینده را متفاوت از سالهای
گذشته طراحی کنیم .به گزارش سازمان برنامه
و بودجه ،وی افزود :در اصالح ساختار بودجه
چهار حوزه نسبت به گذشته اصالح و تغییر پیدا
کرد که یکی از آنها اصالح درآمدهاست ،با توجه
به اینکه رویکرد اصالح ساختار بودجه کاهش
وابستگی به نفت است اما تا االن تحقق پیدا
نکرده است .رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود:
با توجه به اینکه میخواهیم از نفت جدا شویم
و وابستگی آن را در بودجه به حداقل برسانیم،
باید منابع جایگزینی داشته باشیم بنابراین یک
بخش کاهش منابع را از طریق جایگزین کردن
منابع دیگر باید جبران کنیم و بخش دیگر
را باید از طریق کاهش هزینه و کارا کردن
هزینهها تحقق ببخشیم .نوبخت افزود :بنابراین
درسال آینده هزینههایی که دستگاهها در سال
گذشته یا امسال داشتند باید بازبینی شود تا
حداقل جمع هزینهها کمتر از منابعی باشد که
با کاهش درآمدهای نفتی در بودجه تراز شود ،بر
این اساس باید در بخش درآمدها و منابع مالی
و هزینهها تجدید نظر کنیم .نوبخت افزود :در
جلسه نخست ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه
 99رویکردی نوآورانه برای بودجه سال آینده
از طرف معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه
و بودجه پیشنهاد شد و امروز این روش مورد
بحث قرار گرفت و نقدهایی از طرف کارشناسان
به آن وارد شد .رئیس سازمان برنامه و بودجه
افزود :گرچه کلیات طرح اصالح ساختار بودجه
در شورای عالی هماهنگی تصویب و امروز هم
یک بخش از موضوع درآمدهایی که جایگزین
نفت در بودجه خواهد شد به تصویب شورای
عالی هماهنگی رسید ولی باید انتظار داشته
باشیم اصالح ساختار در آن شورای عالی به
تصویب برسد .وی درباره توجه به رونق تولید در
الیحه بودجه سال آینده افزود :موضوع تولید و
اشتغال از سال  95با ابالغیه رهبر معظم انقالب
با نامگذاری سالها با محوریت تولید ،اشتغال یا
اقتصاد مقاومتی مطرح شد و هر سال تبصرهای
در قانون بودجه با عنوان تبصره  18که به طور
خاص به اشتغال توجه دارد طراحی کردیم.

بودجه غیرنفتی میشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :بر
این اساس هر سال طبق برنامه ششم توسعه
حدود  900تا یک میلیون فرصت شغلی ایجاد
میکنیم و برای سالجاری نیز بیش از 988
هزار فرصت شغلی پیشبینی و همین میزان
شغل نیز برای سال آینده در نظر گرفته شده
است .وی گفت :برای پارسال ،امسال و سال
آینده مشخص شد که تعدادی مسکن ساخته
و تعدادی هم نوسازی شود و تعدادی هم در
روستاها برای محرومان تحت پوشش بسازیم،
بنابراین میدانیم هر تعداد مسکنی که بسازیم
چه تعداد اشتغال ایجاد میکند که همین
وضع در بخش کشاورزی و صنعت نیز وجود
دارد .نوبخت گفت :وقتی نفت از بودجه خارج
شود باید منابعی جایگزین گردد یکی از آنها
مجموعه یارانهای است که بهصورت بودجهای
داریم و پرداخت میکنیم که حدود  100هزار
میلیارد تومان است یا یارانهای که فرابودجهای
میپردازیم که  140هزار میلیارد تومان است
و بخشی نیز یارانه پنهان است که رقم قابل
توجهی را شامل میشود که در کاالها و انرژی
وجود دارد ،بنابراین باید در این خصوص تجدید
نظر شود تا بتوانیم منابع جدیدی جایگزین نفت
کنیم که جزو اولین محور اصالح ساختار است.
محور درآمدی اصالح ساختار بودجه
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
که به ریاست رئیس جمهوری و حضور رؤسای
قوا و اعضا برگزار شد ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه کشور ،گزارش محور درآمدی در اصالح
ساختاری بودجه را ارائه و وضعیت تولید و
مصرف حاملهای انرژی در کشور و راههای
ساماندهی آن را تشریح کرد .در این طرح ،با
هدف بهرهمندی حداکثری مردم و عادالنه
کردن شیوه دستیابی دهکهای پایین درآمدی
به منابع انرژی ،نقشه راه بلندمدت استفاده
اقتصاد کشور از مزیت نسبی انرژی در تولید و
صادرات محصوالت مختلف ،تدوین شده است.
تغییرساختارهزینهها
بهترین راه اصالح بودجه
اعمال تحریمهای اقتصادی باعث شده
است که صادرات نفت ،گاز و فرآوردههای
نفتی که سهم باالیی در تأمین منابع بودجه
دارد ،به حداقل برسد و در نتیجه بودجه با
کسری مواجه شود .برهمین اساس ،بودجه
به اصالحات وسیع نیاز دارد که البته به زمان
نیاز دارد و در کوتاهمدت قابل اجرا نیست .اما
حتی در کوتاهمدت نیز میتوان اقداماتی برای
کاهش فشار از دوش بودجه کل کشور انجام
داد .با توجه به تجارب گذشته دراین شرایط
بیضررترین و بهترین راه برای اصالح ساختار
بودجه و جبران کسری آن تغییر ساختار
هزینههاست .هزینههای بسیاری در قالب
بودجههای سنواتی تخصیص و پرداخت میشود
که در جداول پیوست بودجه قابل مشاهده است
که میلیاردها تومان از بودجه را به خود اختصاص
میدهد .این درحالی است که بهعنوان یک ناظر
بیطرف میتوان گفت در شرایط فعلی بسیاری

از ردیفهای بودجه را میتوان حذف یا کاهش
داد .دراین راستا دولت میتواند از طریق مذاکره
با بودجهگیران بار این ردیف را در بودجه کاهش
دهد .این نهادها زمانی پیشنهادات اعتباری خود
را برای درج در بودجه ارائه کردهاند که شرایط
خاص امروز وجود نداشت .این موضوع برای
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز صادق
است چرا که بودجه آنها در شرایطی بسته شده
است که پیشبینی دقیقی برای شرایط دشوار
امروز وجود نداشت .برهمین اساس میتوان در
وضعیت ویژه بودجه و اعتبارات این بخش از
دستگاهها و نهادها را مورد بازنگری قرار داد .از
سوی دیگر یکی دیگر از راهکارها برای اصالح
بودجه هدفمندی یارانههاست .سالهاست
که طرح هدفمندی یارانهها در کشور در حال
اجراست ولی هنوز به این هدف نرسیدیم.
براساس این طرح قرار بود که یارانهها تنها به
کسانی پرداخت شود که نیازمند آن هستند ،اما
با وجود تالشهای بسیاری که در دستگاههای
دولتی انجام شده است همچنان با هدفمندی
یارانهها فاصله بسیاری وجود دارد .این باعث
شرمساری است که میبینیم زمانی که موعد
واریز یارانه نقدی اعالم میشود برخی از
متمولین برای دریافت یارانه خود اقدام میکنند.
این درحالی است که شناسایی و قطع
یارانه افراد پردرآمد چندان دشوار نیست و
دولت براحتی میتواند این افراد را از لیست
یارانهها حذف کند .روش دیگر برای تأمین
کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی از
طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی
مؤدیان جدید است .در این شرایط تعداد زیادی
از فعاالن اقتصادی تن به پرداخت مالیات
نمیدهند و با روشهای مختلف از آن فرار
میکنند .برهمین اساس دولت باید با شناسایی
این افراد زمینه افزایش درآمدهای خود را فراهم
کند .درخصوص برداشت از منابع صندوق
توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تأمین
کسری بودجه نیز باید گفت که این صندوق با
اهداف دیگری تأسیس شده است که برداشت
برای تأمین کسری بودجه با آن مغایرت دارد.
حتی در صورتی که این صندوق دارای منابع
ارزی قابل اتکایی باشد نیز باید از آن در جهت
رشد سرمایهگذاری ،افزایش تولید و اشتغال
بهره برد.
سیاست یارانهای قابل تداوم نیست
هماکنون حجم بزرگی از یارانه مستقیم
و غیرمستقیم و آشکار و پنهان در کشور
پرداخت میشود که ادامه این روند امکانپذیر
نیست .حتی در صورتی که با شرایط تحریم و
محدودیتهای شدید در کسب درآمدهای نفتی
مواجه نبودیم هم ادامه این روند منطقی نبوده و
نیازمند اصالح است.
از رقم  900هزار میلیارد تومان یارانهای
که ساالنه در اقتصاد پرداخت میشود320 ،
هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است
که بخشی از آن از محل بودجه عمومی و
بخش دیگر از طریق شرکتهای دولتی تأمین

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار شد ؛

میشود .همچنین سهم تسهیالت تکلیفی
بانکها در یارانهها نیز به  70هزار میلیارد تومان
میرسد.
این ارقام بزرگ یارانه حکایت از یک
اقتصاد کام ً
ال حمایتی و یارانهای دارد که به طور
طبیعی ادامه پرداخت چنین حجمی قابل دوام
نیست و چالشهای بزرگی برای دولت در آینده
ایجاد میکند .حتی در صورتی که در شرایط
تحریم قرار نداشتیم و روزانه  4میلیون بشکه
نفت هم صادر میکردیم ،چنین روندی با اصول
اقتصاد و توسعه سازگاری ندارد .برهمین اساس
دولت باید تالش کند تا هدفمندی یارانهها به
معنای واقعی خود عملیاتی شود .زیرساختهای
اقتصادی باید به گونهای طراحی شود که دیگر
نیازی به حمایت گسترده از بخشهای مختلف
نباشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این
است که شرایط اقتصادی فعلی و روابط دولت و
ملت به جایی رسیده است که میتوان نام آن را
«امتناع سیاستگذاری» گذاشت .در واقع در این
وضعیت امکان اتخاذ سیاستهای اصالحی برای
دولت بسیار دشوار میشود که نمونه شاخص
آن یارانههای پنهان موجود در اقتصاد است .این
درحالی است که دولت در به وجود آوردن این
شرایط تنها مقصر نیست.
در وضعیتی که فشار تورم روی دوش
مردم زیاد و میان دولت و مردم فاصله ایجاد
میشود ،تمایل به سیاستهای پوپولیستی
افزایش مییابد و بنبست ایجاد میشود .چرا که
در میان مدت این نوع سیاستها به ضد خود
تبدیل میشود .در حالی که دولت چندین بار
برای اصالح قیمت حاملهای انرژی و بنزین خیز
برداشته است ،ولی از زمان برنامه سوم توسعه و
تصویب سیاست تثبیت قیمتها در مجلس گام
صحیحی برای حذف یارانههای انرژی برداشته
نشده است .در واقع همان برخوردی که با نرخ
ارز میشود با یارانهها نیز شده است .به این معنا
که دولتها نرخ ارز را بهصورت مصنوعی پایین
نگه میدارند که در شرایط بحرانی باعث جهش
نرخ میشود .البته در بحث یارانهها بهدلیل
اینکه امکان کنترل بیشتری روی آن وجود
دارد وضعیت بدتر است .درهمین راستا دولت
اصالح قیمت حاملهای انرژی را در بودجه سال
گذشته در بودجه گنجاند ،ولی پس از حوادث
دی ماه سال  1396مجلس از آن صرفنظر کرد.
هماکنون شرایط بهگونهای است که باید
گامهای بلندی برای اصالح امور برداشته شود.
درهمین راستا بهمنظور اصالح ساختار بودجه
و جبران کاهش درآمدهای نفتی در بودجه
میتوان با هدفمندی یارانهها و اصالح قیمت
حاملهای انرژی بخشی از آن را پوشش داد.
عالوه براین تا پایان سالجاری سازمان
تأمین اجتماعی با  40هزار میلیارد تومان
کسری مواجه خواهد شد .برهمین اساس این
سازمان برای پرداخت حقوق و دستمزد تحت
پوششان بیمه به سراغ دریافت وام از بانکها
رفته است ،اما ادامه این وضعیت ممکن نیست.
از سوی دیگر ،برداشت از صندوق توسعه
ملی نیز راهکار مناسبی برای جبران کسری
بودجه نیست .هماکنون بهدلیل شرایط تحریم
بخش عمدهای از منابع صندوق توسعه ملی در
خارج از کشور قرار داشته و دسترسی به آن
بسیار دشوار است .برهمین اساس برای برداشت
از این منابع باید از طریق عملیات حسابداری
عمل کرد به این معنا که بانک مرکزی مبلغی
از حساب صندوق توسعه ملی کم میکند و در
ازای آن ریال به دولت میدهد که معنای آن
چاپ پول است.
بنابراین با توجه به تمام این مشکالت
اصالح ساختار بودجه یک ضرورت اجتنابناپذیر
است و باید به سیاستهای اصالحی وسیع و
جراحیهای عمیق دست زد.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

ساماندهی تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی

واگذاری مجوزهای برگزاری نمایشگاهها به تشکلهای تخصصی

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از برنامه ریزی این وزارتخانه برای ساماندهی مواد
اولیه بخش تولید خبر داد و گفت :جلوی تخلفات را گرفتیم .فرشاد مقیمی در نشست هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در خصوص رصد زنجیره تامین
محصوالت پتروشیمی گفت :سال گذشته ،بارها و بارها واحدهای صنعتی به وزارت صمت
مراجعه میکردند و از وضعیت آشفته در فضای عرضه محصوالت گالیه داشتند؛ به خصوص
اینکه نوعی تغییرات شدید در فضای بورس کشور نیز رخ داده بود که بر همین اساس،
وزارت صمت تالش کرد تا تامین مواد اولیه را برای واحدهای صنعتی به صورت متمرکز
صورت دهد تا این مواد اولیه به دست مصرفکنندگان واقعی برسد .معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت افزود :میزان عرضه با تغییرات جدی مواجه نشد ،اما در حوزه تقاضا نگرانی
از تامین مواد اولیه تولیدکنندگان وجود داشت؛ این در حالی است که برخی متقاضیان نیز،
به دلیل عدم ثبات قیمت ،کاالی بیشتری را خریداری و در انبارها نگهداری میکردند تا
موضوع ورودی مواد اولیه به کارخانجات را مدیریت نمایند .وی تصریح کرد :در تالطمات
قیمتی ،مهندسی مرتبط با عرضه محصوالت نیز از سوی عرضهکنندگان شکل گرفته بود
و با اعمال نظر و بر اساس روندهای گذشته ،برخی سودجویان عرضه را مدیریت میکردند
که این امر ،افزایش قیمت در فضای بورس کشور را رقم زده بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خواستار واگذاری مجوزهای برگزاری
نمایشگاهها به تشکلهای تخصصی شد و گفت :ارایه مجوز به افراد غیرتشکلی ،امضاهای
طالیی را رقم میزند .محمد احمدیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر واگذاری برگزاری نمایشگاههای تخصصی از مجریان
غیرتشکلی به تشکلهای اقتصادی گفت :هشت ماه از این تصمیم دولت گذشته و موضوع
هنوز بالتکلیف است و سازمان توسعه تجارت ایران ،آن را تعیین تکلیف نمیکند .عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران افزود :هفته گذشته در
قالب مصاحبهای با سایت اتاق بازرگانی تهران ،خواستار واگذاری مجوزهای نمایشگاههای
تخصصی به تشکلها شده بودیم که بر این اساس ،سازمان توسعه تجارت ایران در تماسی
تلفنی پیرو این مصاحبه ،تهدید کرد که تمام مجوزهای برگزاری نمایشگاهها را باطل کرده
و علیه ما شکایت خواهد کرد .وی تصریح کرد :درخواست ما این است که تشکل های
تخصصی ،مجوز برگزاری نمایشگاههای تخصصی را دریافت نمایند؛ چراکه عدم ارایه مجوز
به تشکلها و ارایه آن به افراد حقیقی ،بحث امضای طالیی را به وجود می آورد .احمدیان
گفت :باید با دولت در این حوزه ،به یک زبان مشترک برسیم ،چراکه بسیاری از تشکلهای
تخصصی در برگزاری نمایشگاههای تخصصی حوزه خود ،دچار مشکل هستند.

مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت خبر داد:

تصویب آییننامه اصالحی ورود و صدور فلزات گرانبها
ضرورت ایجاد اصالحات وجود داشت.
وی گفت :درباره بازنگری این آییننامه که
منحصرا به طال و فلزات گرانبها مربوط است ،مرجع
و متولی صنعتی وجود نداشت که این موضوع را
پیگیری و نواقص را برطرف کند بنابراین دفتر
صنایع فلزی وزارت صنعت متولی شد چرا که
این صنعت پتانسیل بسیار باالیی در امر اشتغال
و صادرات دارد .او ادامه داد :بررسی این آییننامه
از یک سال و نیم پیش شروع و اصالحات آن با
حضور دستگاههای همکار و با محوریت وزارت
صمت انجام شد .نمایندگان بانک مرکزی ،ستاد
مبارزه با قاچاق کاال ،ناجا و وزارت اقتصاد و دارایی از
جمله دستگاههای شرکت کننده در جلسات اصالح
آییننامه صدور و ورود فلزات گرانبها بودند .مدیرکل
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت :با

تصویب این آییننامه در شورای پول و اعتبار و ابالغ
آن توسط بانک مرکزی ،میتوان گفت این آییننامه
واقعیتر شده و مشکالت و موانعی که با توجه به
ماهیت صنعت طال و شرایط مترقب بر فرایند آن
تسهیل شده است.
وی اضافه کرد :با توجه به پتانسیل باالی کشور
ما در زمینه صادرات مصنوعات طال این آییننامه
میتواند در جهت افزایش تولید این صنعت در
داخل و صادرات آن تاثیرات بسزایی داشته باشد.
هاشمی با اشاره به یکی از بندهای آییننامه
ورود و صدور فلزات گرانبها گفت :در تبصره ۱
ماده  ۴این آییننامه آمده است اشخاص حقیقی
یا حقوقی دارای مجوز تولید میتوانند پس از
تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت نسبت به
ورود فلزات گرانبهای ذوب شده خام به کشور با

رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام
کنند؛ صدور تاییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده
سازمان ملی استاندارد است .همچنین در تبصره۲
آیین نامه آمده است ورود کاالهای صنعتی فلزات
گرانبها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت
کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت
صنعت معدن و تجارت مجاز است .وی به ماده ۶
این آییننامه اشاره کرد و گفت :در ماده  ،۶صدور
مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و
حقوقی منحصرا ً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با
رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه و با
ضوابط قید شده در آییننامه مجاز است .تمام این
اصالحات در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی و
صادراتی این صنعت انجام پذیرفته است.
ایجاد شهرکهای تخصصی طال و جواهرات

هاشمی در بخش دیگری از صحبتهایش
اشاره کرد :پیشنهاد ایجاد شهرکهای تخصصی طال
و جواهر به منظور تجمیع تولید و تمرکز بر صادرات
این محصول به شرکت شهرکها و صنایع کوچک
ارائه شده است.
وی توضیح داد :این پیشنهاد پس از بررسی
برای تصویب به دولت ارائه خواهد شد.

اخبار کوتاه
شافعی اعالم کرد:

در همه محافل حرف تولید و حمایت از
داللی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همه در کشور
حرف از حمایت از تولید می زنند اما نگرش کلی به سمت
داللی و واسطه گری است ،گفت :کارهای غیرمولد مدام در
کشور ترویج می شود.
غالمحسین شافعی دیروز سه شنبه  ۲۲مرداد  ۹۸در
نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه مشکل اصلی کشور در
اقتصاد کالن یا خرد نیست بلکه در سیستم قاعده گذاری
اقتصادی است ،گفت :تا زمانی که این قاعده گذاری را
اصالح نکنیم ،تالش های ما به نتیجه نخواهد رسید ،این
در شرایطی است که  ۹۰درصد از حرف هایی که  ۲۰سال
پیش فعاالن اقتصادی به عنوان مشکل مطرح می کردند
همچنان پابرجا است و ما نتوانسته ایم یک تغییر بنیادین و
قابل توجه در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
افزود :در مورد صنعت و صادرات ،اشتغال و تولید همان
حرف هایی امروز در مطبوعات منتشر می شود که  ۱۰سال
قبل نیز همان ها وجود داشته است ،بنابراین اگر ریشه
مسائل اقتصادی را پیدا کنیم ،آن گاه می توانیم کار را
به نحو بهتری پیش ببریم ،این در شرایطی است که اگر
ریشه مسئله دارای آفت است ،به سراغ برگ رفتن مشکلی
را حل نمی کند.
وی تصریح کرد :در شرایط کنونی که وضعیت
غیرعادی و بسیار سخت است ،کشور در یک جنگ تمام
عیار اقتصادی به سر می برد و در تصمیم گیری ها میان
بخش دولتی و مجلس همه به دنبال آن هستند که رضایت
مردم را در کوتاه مدت جلب کنند ،در حالی که در بلندمدت
مصلحت مردم در اجرای چنین تصمیماتی نیست.
شافعی خاطرنشان کرد :اگر به دنبال جلب رضایت
کوتاه مدت مردم باشیم ،از انجام اصالحات اقتصادی عقب
خواهیم ماند و این منجر به اتالف منابع بسیار در کشور می
شود .به خصوص اینکه اکنون هم با کمبود منابع مواجه
هستیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود :ما مرتب در
کشور حرف از تولید می زنیم و از روزی که مقام معظم
رهبری سالها را به عنوان حمایت از تولید نامگذاری کرده
اند بسیاری از افراد به این شعارها چسبیده اند و متأسفانه
تصمیم گیری های کالن را بدون توجه به منویات ایشان
انجام می دهند.
وی اظهارداشت :متأسفانه نظام انگیزشی کشور به
سمت کارهای غیرمولد ،واسطه ای و داللی پیش می رود
ولی حرف ،حرف تولید است ،در حالیکه تا از حرف به عمل
کوچ نکنیم ،نمی توانیم تغییر جهت در اقتصاد را از واسطه
محوری به سمت تولیدمحوری تغییر دهیم.
شافعی گفت :اگر قاعده گذاری به طور عمیقی مورد
توجه قرار نگیرد ،اکثر چیزهایی که به آن تکیه می کنیم،
کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش
تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت :افراد سودجو با
تغییر برند کاالهای مرغوب ایرانی آنها را با قیمت باال و به
اسم خارجی عرضه میکنند.
این روزها بازار لوازم خارجی بسیار گرم است و
تبلیغات زیادی هم از سوی افراد عرضه کننده این کاالها
صورت میگیرد.
این تبلیغات در حالی صورت میگیرد که واردات لوازم
خانگی از سال گذشته به کشور برای حماتی از تولید داخلی
ممنوع شده است و این کاالها از مبادی غیر رسمی وارد
کشور میشوند و به راحتی به فروش میرسند که برای
تولید داخل آفت بزرگی محسوب میشوند.
این کاالها از مرزهای غربی کشور به روشهای
گوناگون وارد میشوند البته ناگفته نماند که برخی از
کاالهایی که به اسم خارجی عرضه میشوند ،کاالهای
ایرانی هستند که با تغییر برند ،به اسم کاالی خارجی به
فروش میرسند.
در این باره مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی درباره عرضه کاالی قاچاق در بازار اظهار کرد:
این موضوع دو بخش دارد ،بخش اول مربوط به کاالهای
خارجی است که به صورت قاچاق وارد و عرضه میشود
و بخش دوم کاالهایی هستند که در آنها تقلب صورت
میگیرد بدین صورت که کاالی مرغوب ایرانی را انتخاب
کرده و با تغییر برند ،آنها را به عنوان کاالی خارجی به
فروش میرسانند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود :افراد
متخلف در انبارهایی که در اختیار دارند برندهایی کاالها
را تغییر میدهند به گونهای که مصرف کننده قادر به
تشخیص آن نیست و نکته مهمتر این است که جنس ایرانی
که قیمت آن ارزانتر است را با قیمت باالتر به اسم خارجی
عرضه میکنند .میری درباره اینکه اتحادیه چه برخوردی با
متخلفان کرده است گفت :بسیاری از این کاالها از طریق
پیامک و فضای مجازی به فروش میرسد که ما هیچگونه
دسترسی به فروشندگان آنها نداریم و برخورد با آنها
نیازمند عزم ملی دستگاههای مختلف است.

کشف بیش از ۳۲میلیارد تومان کاالی
قاچاق در تیرماه

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
و بازرسان مستقر در سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها ۳۲۷ ،میلیارد ریال کاالی قاچاق در تیرماه امسال
کشف کردند.
بیشترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه به
ترتیب لوازم یارانه با  ۲۶۰میلیارد ریال ،انواع پارچه با ۱۳.۵
میلیارد ریال ،لباس و متفرعات لباس با  ۱۲.۲میلیارد ریال،
کیف و کفش با  ۸.۲میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۸.۱
میلیارد ریال است .در این مدت ۳۵ ،هزار و  ۱۴۵مورد
بازرسی از مراکز خرد و کالن در سطح عرضه انجام شده
است که در  ۹۸۰مورد پرونده تخلف به ارزش  ۳۲۷میلیارد
ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده
است .در تیر ماه امسال استان البرز با  ۲۶۲میلیارد ریال
ارزش کاالی قاچاق مکشوفه و استان تهران با  ۵۱۴۰مورد
بازرسی و تشکیل  ۱۶۵پرونده تخلف باالترین عملکرد را در
میان استان داشتهاند.
همچنین سایر اقالم کشف شده شامل لوازم یدکی
(خودرویی) ،انواع مواد خوراکی ،انواع دارو و محصوالت
دارویی ،گوشی تلفن همراه ،برنج ،البسه و انواع سیگار و
تنباکو و ...بوده است.

