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رضایی کوچی مطرح کرد

زیان مردم از تداوم رقابت بانکها با تولیدکنندگان مسکن

افزایش  ۳۵درصدی هزینه های
تولید ،کاالهای اساسی را گران کرد

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس معتقد
اس��ت حقوق کارگران ،حق بیمه و س��ایر
هزین��ه های تولید حدود  ۳۵درصد افزایش
یافت��ه که این ع��دد در قیمت تمام ش��ده
کاالها اثرگذار بوده و موجب رش��د قیمتی
مصوالت داخلی ش��ده است .محمد باقری
بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در
گفتوگو با خانه ملت تاثیر رشد نرخ ارز بر
قیمت تمام ش��ده تولید را بس��یار دانست و
گفت :عالوه بر گرانی دالر ،افزایش قیمت
مواد اولیه داخل��ی مانند فوالد نیز بر بهای
کاالها اثرگذار اس��ت به ط��ور مثال اگرچه
فوالد داخل��ی بوده و ارزبری ن��دارد اما به
دلیل پیش��ی گرفتن تقاضا بر عرضه قیمت
این محصول در کشور صعودی شده است.
نماین��ده مردم بن��اب در مجلس ش��ورای
اس�لامی افزود :در حال حاضر کارخانجات
تولی��دی به جای افزای��ش عرضه فوالد در
ب��ورس ،آن را کاه��ش دادند ک��ه این امر
موجب گرانی فوالد و در نتیجه رشد هزینه
های تولیدی ش��ده است.این نماینده مردم
در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید
با نظارتهای دقیق از افزایش بیشتر قیمت
ها و تضییع حقوق مصرف کننده جلوگیری
کند ،اضافه کرد :حقوق کارگران ،حق بیمه
و س��ایر هزینه های تولید حدود  35درصد
افزایش یافته اس��ت که این عدد در قیمت
تمام ش��ده کاالها موثر بوده و موجب رشد
قیمتی مصوالت داخلی می شود.
پیگیری مجلس
برای ایجاد ثبات در بازارها

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ،بر
لزوم ایجاد ثب��ات در بازار تاکید کرد .محمد
صفائی در گفتوگو ب��ا خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،با انتقاد از افزایش افسارگسیخته
قیمت کاالهای اساس��ی ،گفت :باید عنوان
کرد که برخ��ی اقدامات دول��ت به افزایش
قیمته��ا دام��ن میزن��د و این مس��ئلهای
ثابت ش��ده است چراکه بانکهای دولتی در
افزایش ن��رخ ارز ،کاهش ارزش پول ملی و
افزایش قیمت زمین و مس��کن بسیار نقش
موثر و تاثیرگ��ذاری را به صورت منفی ایفا
میکنند .نماینده مردم گناباد و بجستان در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عرضه
به بازار داخلی کم ش��ده و بیش��تر تاکید بر
صادرات است به همین نسبت قیمتها باال
میرود ،افزود؛ تعداد ش��رکتهای تاثیرگذار
بر بازار همچون بازار مس��کن بسیار انگشت
ش��مار هس��تند بنابراین بس��یار راحت قابل
مدیریت هس��تند اما به دلیل عدم مدیریت،
قیمته��ا افسارگس��یخته باال م��یرود.وی
تصری��ح ک��رد :گاهی نیز برخی مس��ئوالن
چشم خود را به روی تخلفات میبندند و این
ت ارز ،سکه و برخی از
وضعیت افزایش قیم 
کاالها را به دنبال داشته و در ادامه تاثیر خود
را بر تمام ب��ازار و کاالها میگذارد.وی بیان
کرد :کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم را
تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد تا دولت
قیمتها را به ثبات رس��اند لذا امید است به
دنبال پیگیری مجلس بتوان رفتار نابهنجار
دولت را در عرصه اقتصادی کنترل کرد.
حقوق کارگران هفتتپه علیرغم وعده
مسئوالن ،هنوز واریز نشده است

اگرچ��ه مع��اون وزی��ر کار از ال��زام کارفرما
به واریز حق��وق معوقه کارگ��ران هفتتپه
حداکث��ر تا دهم مردادماه خبر داده بود اما نه
تنها حقوق معوق واریز نشد بلکه حقوق تیر
هم هنوز واریز نش��ده است.به گزارش مهر،
یکی از تجمعات اعتراضی کارگران کش��ور
که نزدیک به  ۵۰روز از آن میگذرد ،مربوط
به کارگران ش��رکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپه در اس��تان خوزستان است.صاحبان
سهام این شرکت که با تخلفات مالی مواجه
بودند ،از اردیبهشتماه واریز حقوق کارگران
را متوق��ف کردهاند.کارگران نیز در اعتراض
به این موضوع یا دس��ت از کار کش��یدند یا
اقدام به تجم��ع مس��المتآمیز مقابل دفتر
نماین��ده ش��وش در مجلس و یا ش��رکت و
… کردند.در واکنش به این مس��اله ،حاتم
شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار اعالم
کرد که کارفرمای ش��رکت کشت و صنعت
نیشکر هفت تپه متعهد شده حقوق و مزایای
اردیبهش��ت و خرداد  ۹۹را بالفاصله پس از
رفع مسدودی حساب ش��رکت و حداکثر تا
دهم مرداد م��اه پرداخت کند.ب��ا این حال،
پیگیریهای مهر حکایت از آن دارد که نه
تنها حق��وق معوق کارگران هفتتپه مربوط
به ماههای اردیبهش��ت و خرداد واریز نشده
بلکه حقوق تیر هم پرداخت نش��ده است و
به ای��ن ترتیب حقوق مع��وق کارگران این
شرکت به سه ماه رسیده است.البته الزم به
ذکر اس��ت که اعتراضات کارگران هفتتپه
صرف ًا مربوط به حقوق معوق نمیشود بلکه
این افراد به وضعیت خصوصیسازی و آینده
این شرکت نیز معترض هستند.

رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت :در
شرایط کنونی وضعیت به گونه ای شده که
بانک ها عمال در حال رقابت با تولیدکنندگان
و بخش خصوصی هستند و این رویکرد قطعا
تبعات بس��یاری را برای بخش اقتصادی و

تولید کشور به دنبال دارد .محمدرضا رضایی
کوچی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به
اظهارات مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی
مبنی بر اینکه بخشی از خانه های خالی از
س��کنه در مالکیت بانک ها قرار دارد ،گفت:
متأسفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش
قیمت در بازار مس��کن ،فعالیت بانک ها در
عرصه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن
اس��ت و عمال این مس��ئله نظ��ام عرضه و

تقاضا را دچار خلل کرده است.نماینده مردم
جهرم درمجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
مجل��س بارها اعالم کرده که با بنگاه داری
بانک ها کامال مخالف است و این استراتژی
نظام بانکداری کامال به ضرر اقتصاد کشور
اس��ت ،از این رو بانک مرک��زی باید از ورود
بانک ها به حوزه بنگاه داری باید جلوگیری
کند.وی تصریح کرد :وظیفه اصلی بانک ها،
تقویت اقتصادی کشور و بخش های تولیدی

است و آن هم با ارائه تسهیالت مناسب به
تولیدکنندگان محقق می شود ،اما متأسفانه
شاهدیم که بانک ها برای کسب سود بیشتر
به جای ارائه تس��هیالت ،سرمایه های خود
به بازارهای اقتصادی تزریق می کنند.رضایی
کوچی ادامه داد :در ش��رایط کنونی وضعیت
به گونه ای ش��ده که بانک ها عمال در حال
رقاب��ت با تولیدکنندگان و بخش خصوصی
به وی��ژه در حوزه مس��کن هس��تند و این

رویکرد قطعا تبعات بسیاری را برای بخش
اقتصادی و تولید کشور به دنبال دارد.رئیس
کمیسیون عمران مجلس گفت :در وضعیت
فعلی بخش س��اخت و ساز مسکن نیازمند
تخصیص اعتب��ارات الزم اس��ت ،اما بانک
ها هی��چ اقدامی برای تقوی��ت قدرت مالی
تولیدکنندگان نمی کنند و این مسئله موجب
شده که میزان ساخت و ساز کاهش یافته و
دالل بازی در عرصه مسکن رشد کند.

از کمبود ماشین آالت تا قیمتگذاری نامناسب؛

بررسی علل عقب ماندگی طرح خودکفایی دانه های روغنی

اجرای طرح خوداتکایی دانه های روغنی منجر به بهبود
 ١٠درص��دی ضریب خوداتکایی ش��ده با این وجود طرح
مذکور دچار عقب ماندگی جدی است.به گزارش مهر ،طرح
خوداتکای��ی دانههای روغنی یکی از مهمترین طرحهای
وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج
و تأمین نیاز روغن کش��ور در داخل اس��ت؛ طرحی که به
سرانجام رسیدن آن میتواند منجر به تأمین امنیت غذایی،
اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود .هر چند
که طی س��الهای گذشته دولت بر اجرای این طرح تاکید
زیادی داش��ته و ح��دود  ١٠درصد نیز ضریب خوداتکایی
بهب��ود یافته اما عقب ماندگی زیادی در برنامه مش��اهده
میش��ود.طرح خوداتکایی دانههای روغنی یکی از هشت
طرح خوداتکایی محصوالت اساسی بود که توسط وزارت
جهاد کش��اورزی شد .اجرای این طرح  ۱۰ساله که تا افق
 ۱۴۰۴تدوین ش��ده بود از نیمه دوم س��ال  ۹۴آغاز شد.در
این زمینه علیرضا مهاجر ،مجری دانههای روغنی وزارت
جهاد کشاورزی اعالم کرده بود :ما برنامهای  ۱۰سال برای
خوداتکایی در این زمینه داریم که بر این اساس باید تا در
پایان این  ۱۰سال ،حداقل  ۷۰درصد نیاز کشور را به روغن
در داخل تأمین کنیم؛ بیشترین تمرکز ما در این زمینه روی
محصول کلزا است چراکه این دانه در پاییز کشت میشود
و از نزوالت جوی استفاده میکند بنابراین به حل بحران
کم آبی کشور نیز کمک خواهد شد.
 ۱۰درصد رشد٤ ،سال بعد از اجرای طرح خوداتکایی


با گذشت حدود  ٤سال از اجرای این طرح ،پیش بینیهای
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و
عقب ماندگی زیادی در این حوزه مش��اهده میشود .به
عبارتی طی این سالها گذش��ته میزان خوداتکایی تنها
حدود  ۱۰درصد رشد کرده و از شش درصد به  ١٦درصد
رس��یده اس��ت .همچنین وضعیت موجود نیز گویای این
نیس��ت که مس��ئوالن بتوانند در مدت باقی مانده عقب
ماندگی ایجادشده را جبران کنند و به اهداف برنامه دست
یابند.به گفته مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی در سال
 ،۹۴ح��دود  ۹۶درصد از روغن مورد نیاز کش��ور ،وارداتی
بود و  ۶درصد تولید داخل محس��وب میش��د و در حال
حاضر  ۱۶درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل است.
کارشناس��ان دالیل گوناگونی را برای این عقب ماندگی
عنوان میکنند .در همین زمینه سید جعفر حسینی ،مشاور
نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی در گفتگو با مهر
با بیان اینکه کش��ت دانههای روغنی در کش��ور به چند
دلیل اهمیت دارد ،گفت :دلیل نخس��ت وابستگی شدید
کش��ور به واردات روغن اس��ت همچنین ب��رای تأمین
خ��وراک دام و طیور به کنجاله اس��تحصالی از دانههای

و پرداخت به موقع وجه کلزا را از جمله موانع جدی موجود
در این حوزه میتوان عنوان کرد.همچنین محمدش��فیع
ملک زاده ،رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
کش��ور در گفتگو با مهر با بیان اینکه سیاستگذاریهای
نادرست سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد در بحث
تعیین قیمت کلزا موجب شد تا برنامه کشت این محصول
تحقق نیابد ،گفت :علی رغم پیش��نهادات تش��کلهای
بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی ،حداقل قیمت
را برای کلزا تعیین کردند که برای کش��اورزان مقرون به
صرفه نبود و در نهایت کشاورزان استقبال زیادی از کشت
نکردند.وی اضافه کرد :سال  ،۹۶دولت وعدههای زیادی
را در زمینه تولید کلزا به کشاورزان داد که هیچکدام آنها
عملی نش��د و همین مساله نیز از دیگر دالیل بی رغبتی
کشاورزان به کشت بوده است.
خلف وعده دولت و قهر کشاورزان


کش��ت ش��ده نیازمندیم ضمن اینکه با کشت محصولی
مانند کلزا تناوب زراعی بسیار خوبی در کشت محصوالت
دیگر ایجاد میشود.وی اضافه کرد :طی سالهای گذشته
تبلیغات گس��تردهای در خصوص کشت دانههای روغنی
بویژه کلزا انجام شد و به همین دلیل کشاورزان به کشت
این محصوالت روی آوردند اما بی مهریهای که صورت
گرفت موجب دلسردی تولیدکنندگان و عقب نشینی آنان
شد.این کش��اورز کلزاکار تصریح کرد :بررسی روند تولید
کلزا طی چند دوره گذش��ته نش��ان دهنده فراز و نشیب
زیاد در این حوزه است که این اتفاق خوبی نیست.حسینی
با بیان اینکه کلزا همواره بیش��ترین افزایش قیمت را در
بین محصوالت کشاورزی داشته است ،افزود :با این حال
هیچگاه ن��رخ خرید تضمینی این محصول متناس��ب با
هزینههای واقعی تولید و نرخ تورم نبوده است .به عنوان
مثال س��ال گذش��ته برای نرخ خرید کلزا ،ما قیمت پنج
ه��زار و  ۹۰۰توم��ان را تعیین کردیم و پیش��نهاد دادیم،
اما نرخ پیش��نهادی شورای اقتصاد برای این محصول ۴
هزار و  ۶۶۰تومان بود که این دلیل عمده عدم اس��تقبال
کشاورزان از کشت کلزا در سالجاری بود.
کمبود ماشین آالت برداشت و گرفتاری کلزاکاران


وی کمبود ماش��ین آالت و ضعف در این حوزه را از دیگر
دالیل عدم توسعه کش��ت کلزا اعالم کرد و افزود :وقتی
کاری را از صف��ر تا صد درس��ت و اصولی انجام میدهید
اما در لحظه آخر به مش��کل بر میخورید تمام دستاوردها
از بین میرود .وضعیت ناوگان مخصوص برداشت کلزا نیز
چندان مناس��ب نیست و هد برداش��ت به میزان اندک در
داخل کشور وجود دارد بنابراین هم موقع برداشت ریزش

داریم وهم محصول دچار ناخالصی میشود و زمان تحویل
افت میخورد که این به کشاورز خسارت میزند.حسینی
با بیان اینکه هنگام برداش��ت کلزا با کمباین تخصصی،
ح��دود  ۳درص��د وزن محصول برداش��ت ش��ده ریزش
محصول وجود دارد ،گفت :در برداشت کلزا با کمباین غیر
تخصصی ،میزان ریزش حداقل  ۲تا  ۳برابر میشود .این
فع��ال بخش خصوصی با بیان اینک��ه در بحث خرید نیز
حمایت کافی از تولیدکننده نمیشود ،افزود :واردات روغن
با ارز دولتی باعث شده واردات به صرفه تر از تولید باشد و
به همین دلیل بنده معتقدم ارز  ۴۲۰۰تومانی واردات روغن
باید حذف شود .اگر واردات کاال گران شود در نتیجه دست
اندرکاران به تولید داخل اهمیت بیشتری میدهند و تولید
توسعه مییابد چرا که با دالر  ۲۰هزار تومانی واردات هیچ
کاالیی به صرفه نخواهد بود.
کشت آفتابگردان و گلرنگ به دلیل عدم حمایت دولت،

توسعه نیافت

وی با بیان اینکه محصوالتی مانند گلرنگ و آفتابگردان
محصوالت کم آب بری هس��تند ،گفت :به دلیل بحران
آب موجود میتوانس��تیم در زمینه توس��عه کش��ت این
محصوالت اقدامات خوبی انجام دهیم که متأس��فانه به
دلیل عدم حمایتهای کافی کشت آنها به شدت محدود
شده این در حالی است که اراضی و ظرفیتهای الزم را
برای توسعه این کشت در اختیار داریم.حسینی ادامه داد:
ب��ه طور کلی ضعف وزارت جهاد کش��اورزی در حمایت
از تولی��د کنندگان و عدم تحقق وعدههای داده ش��ده از
قبیل حمایتهای بیمهای ،تأمی��ن به موقع بذور ،تأمین
کمباین برداشت و همچنین ضعف دولت در قیمت گذاری

ملک زاده گفت :به عنوان مثال وعدههایی درباره تعیین
ن��رخ منطقی و خوب و همچنین در حوزه بیمه محصول
به کشاورزان داده شد که هیچکدام آنها عملیاتی نگردید
و کلزاکاران شاکی بودند که دولت به تعهدات خود عمل
نکرده اس��ت .حتی در بح��ث پرداخت مطالبات نیز حتی
همی��ن امس��ال هم تأخیر زی��ادی وجود داش��ت تا پول
کش��اورزان را بدهند و همه این م��وارد باعث بی رغبتی
کش��اورزان میش��ود.وی ادامه داد :کلزا محصولی است
که خریدار آن دولت اس��ت و هر کس��ی نمیتواند آن را
خریداری کند بنابراین توس��عه کش��ت آن به حمایتها و
مش��وقهای دولتی نیازمند اس��ت که این حمایتها نیز
انجام نمیش��ود.این فعال بخش خصوصی تصریح کرد:
در بحث ماش��ین آالت کلزا نیز با مشکل مواجه هستیم.
کمباین مخصوص برداشت کلزا در کشور کم است و باید
از کمباینهای گندم برای برداشت این محصول استفاده
ش��ود که باعث ری��زش محصول و خس��ارت به تولید و
کشاورزان میشود.
از نبود تکنولوژی تا عدم شفافیت در واردات بذر


یک کارشناس صنعت روغن نباتی در گفتگو با خبرنگار
مهر مباحثی از جمله فقدان مکانیزاس��یون مناسب ،نبود
تکنولوژیه��ای روز و م��واردی از این قبی��ل را در عدم
تحقق طرح خوداتکایی دانههای روغنی مؤثر دانست.این
کارش��ناس که خواس��ت نامش در گزارش ذکر نشود ،با
اش��اره به اینکه بذر مورد نیاز کش��ت کلزا واراداتی است،
گفت :ش��فافیتهای الزم در زمینه واردات بذور به کشور
وجود ندارد.وی اضافه کرد :متأس��فانه در کشور با کمبود
کمباین تخصصی برداشت کلزا مواجه هستیم که همین
مساله نیز به تولید خسارت زیادی میزند.

برنجی که به نرخ مصوب فروخته شد اما ارز آن را نمیدهند

پاسکاریواردکنندگانبیندستگاههایدولتی

واردکنندگان برنج که به اعتماد مصوبات دولتی ،کاالهای خود را از گمرکات
ترخیص کرده و به نرخ مصوب بر مبنای دالر۴۲۰۰تومانی فروختهاند،اکنون
برای دریافت ارز میان دستگاههای دولتی سرگردان هستند.به گزارش مهر،
نوسانات قیمت ارز طی ماههای گذشته شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران
رقم زده و به تبع آن سیاس��تهای ارزی را با فراز و نش��یبهای بس��یاری
همراه کرده است .حال بسیاری از بخشهای اقتصادی متأثر از تغییر این نوع
سیاس��تها درگیر مسائلی شدهاند که کار تجارت را برایشان سخت کرده یا
در مرز زمینگیر کردن قرارش��ان داده است.طی سالهای اخیر برای مدیریت
مصارف ارزی کش��وری ،تخصیص ارز به اق�لام وارداتی باتدابیری مواجه و
کاالهای مختلف با توجه به درجه اهمیت خود ،در چند دسته اولویت بندی
و به هر اولویت ،ارز با نرخ مشخص تخصیص یافت .در سال  ۹۷زمانی که
ارز  ۴۲۰۰تومانی بعنوان نرخ مبنای دولتی برای واردات اقالم ضروری تعیین
ش��د ،بسیاری از کاالها برای واردات مش��مول این ارز دولتی بود اما از سال
گذشته ،با اعالم بانک مرکزی به دولت ،ارز برخی از اقالم و کاالهای اساسی
و ضروری کشور از ارز  ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و اکنون بنا به
اعالم مقامات دولتی ،تنها  ۵قلم کاالی اساس��ی مورد نیاز کشور ،ارز دولتی
دریاف��ت میکنند که میزان واردات آنها نیز با دقت بیش��تری مدیریت و ارز
کمتری نسبت به گذشته به آنها اختصاص داده میشود.بر این اساس بسیاری
از کاالها از ارز  ۴۲۰۰تومانی قطع و به ارز نیمایی گره زده شد .البته حذف دالر
 ۴۲۰۰تومانی طی دو سال گذشته خواسته قاطبه فعاالن اقتصادی ،تشکلها،
انجمنهای تولیدی و وارداتی بود چرا که رانت حاصل از توزیع این ارز برای
واردات ،نه فقط فرایند واردات و توزیع این اقالم را با فس��اد مواجه کرده بود
بلکه فضای فعالیت را غیررقابتی کرده بود و مهمتر از همه اینها ،اقالم وارداتی
با دالر  ۴۲۰۰تومانی بعض ًا با قیمت دالر ازاد به دست مردم میرسید.

در همین ارتباط یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر
نشود در گفتگو با مهر گفت :حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین
حسب نظر ستاد تنظیم بازار بصورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه
منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دالر  ۴۲۰۰تومانی با نرخ مصوب
توزیع کردیم.وی ادامه داد :اما در اردیبهشت ماه امسال اولویت ارز برنج تغییر
کرد و این کاالی اساسی از شمول دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف شد .این
در حال��ی بود که ما اقالم وارداتی خ��ود را بر مبنای دالر  ۴۲۰۰تومانی و به
درخواس��ت دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این
مطلب است اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود  ۶ماه ،حاضر نیست
مطالبات ما را تسویه کند.این واردکننده برنج گفت :مابقی محموله وارداتی ما
همچنان در گمرکات معطل مانده و در حال خراب شدن است و در صورت
تداوم وضع موجود ،غیر قابل استفاده خواهد شد.

طی چند ماه گذش��ته با نوس��انات فزاینده نرخ ارز ،موضوع حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی جنبه دیگری به خود گرفته است .ارز نیمایی نیز به تبع تغییرات نرخ
ارز روز به روز با افزایش قیمت بیشتری مواجه شده و این امر ،عالوه بر اینکه
واردکنندگان بسیاری را با کسری منابع مواجه کرده ،رغبت آنها برای واردات
را هم کاهش داده است؛ چراکه به خصوص در حوزههایی همچون کاالهای
اساس��ی و اقالم ضروری مورد نیاز م��ردم ،دولت همچنان در قیمتگذاری
دخالت کرده و سعی در کنترل قیمت این اقالم دارد؛ در حالی که ارز به شدت
رو به افزایش نهاده و اگر قرار باش��د تأثیرات قیمت ارز را در کاالها محاسبه
کرد ،قطع ًا بخش عمدهای از مردم دچار مشکل میشوند.در این میان همین

آنگونه که واردکنندگان با یک حس��اب سرانگشتی میگویند نیاز ارزی این
گ��روه برای تخصیص ارز حوالی  ۶۰تا  ۷۰میلیون دالر اس��ت و دولت باید
ارز آنها را  ۴۲۰۰تومانی حساب کند؛ اما به در بسته بانک مرکزی خوردهاند
و از تخصی��ص ارز  ۴۲۰۰تومانی به آنها خودداری میشود.بس��یاری از این
واردکنن��دگان در نامههای جداگانه ای به وزارت صمت به این اقدام عجیب
بانک مرکزی اعتراض کردهاند و گفته میشود ستاد تنظیم بازار نیز مکاتبات
متعددی را با بانک مرکزی انجام داده اما هنوز پاسخی نگرفته است.یک مقام
مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر گفت ستاد تنظیم بازار چندین نامه
را برای حل مش��کل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز

رویک�ردعجی�بدول�تمقاب�لواردکنن�دگان


تغییرات نرخ ارز منجر به بروز مش��کل برای بس��یاری از واردکنندگان شده
اس��ت .اکنون واردکنندگانی هس��تند که کاالهای خود را با مصوبات دولتی
به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دالر
 ۴۲۰۰تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رساندهاند و اکنون که نوبت
به پرداخت ارز آنها رسیده ،بانک مرکزی میگوید چیزی به اسم دالر ۴۲۰۰
تومانی ندارد و همه باید تس��ویه حس��ابها را با ارز نیمایی انجام دهند.این
رویکرد عجیب ،واردکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است؛ از جمله
واردکنندگان برنج که میگویند با مصوبه دولت در سال  ۹۸اقدام به ترخیص
برنج و فروش آن بر مبنای نرخ  ۴۲۰۰تومانی ارز کردهاند اما حاال که پس از
ماهها موعد تسویه فرا رسیده ،بانک مرکزی میگوید فقط میتواند ارز نیمایی
به آنها تخصیص دهد و از ارز دولتی خبری نیست.
گفتند ترخیص کنید و با نرخ مصوب بفروش�ید؛ حاال ارز نمیدهند


خس�ارتی که دولت در کاس�ه واردکنندگان گذاش�ت چقدر اس�ت؟


مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارس��ال کرده است.وی که خواست نامش در
گزارش ذکر نش��ود ،افزود :حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این
پیگیری را انجام داده و نامههایی را به بانک مرکزی ارس��ال کرده است؛ اما
محدودیتهای ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمیدهد.
پیگیریهای س�تاد تنظیم بازار به کجا رس�ید؟


در پیگیری همین موضوع بود که س��تاد تنظیم بازار در  ۱۳اردیبهشت ماه
امس��ال مصوب کرده بود« :گمرک جمهوری اس�لامی ایران مکلف است
که فهرست کلیه ترخیصهای درصدی ،کاالهای اساسی و ضروری علی
الخصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی ،اعالم بانک عامل و اختیارات
گمرک جمهوری اسالمی ایران ترخیص گردیدهاند را به دبیرخانه کارگروه
تنظیم بازار ارس��ال نماید تا در قالب کمیتهای متش��کل از بانک مرکزی،
گمرک ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و واجا با مسئولیت
دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات اتخاذ گردد».ستاد تنظیم
بازار در مصوبه س��وم خردادماه امس��ال نیز مجدد بر روی این نکته تاکید
ک��رده بود که در مورد کاالهای ترخیص ش��ده بر مبنای ارز  ۴۲۰۰تومانی
که واردکنندگان برنج را نیز ش��امل میشود ،تمهیدات به شکلی اندیشیده
شود که «مشروط به فروش کاال بر مبنای قیمت مصوب سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارز  ۴,۲۰۰تومان و رعایت مصوبه شورای
عال��ی امنیت ملی مانده ترخیصه��ای درصدی نیز ب��ا ارز  ۴۲۰۰تومانی
ترخیص و طبق حواله و شبکه تعریف شده وزارتخانه متولی توزیع گردد».به
دلی��ل مقاومت بانک مرکزی در تأمین به موقع ارز  ۴۲۰۰تومانی برای این
دس��ته از واردکنندگان برنج ،ده روز بعد یعنی در  ۱۳خردادماه امس��ال نیز،
مصوبهای دیگر داشت« :با توجه به تغییر ارز واردات کاالی برنج از گروه ۱
ارزی به  ،۲در خصوص محمولههای برنج که به صورت درصدی ترخیص
ش��ده اس��ت موارد ذیل مصوب شده است -۱ :س��ازمان حمایت نسبت به
اس��ترداد مابه التفاوت پرداختی واردکنندگان موضوع بند  ۷مصوبه هفتاد و
سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی اقدام نماید -۲ .همچنین با توجه
به تغییر و کاهش حقوق ورودی انواع برنج ،گمرک ایران نیز مکلف اس��ت
نسبت به بازگش��ت اضافه دریافتی بابت حقوق ورودی کاالی موصوف به
واردکنندگان اقدام نماید».این سه مصوبه ستاد تنظیم بازار است که به نوعی
در هر یک ،بر ضرورت پرداخت ارز برنج تاکید شده است؛ اما بانک مرکزی
با تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان موافق نیست و این مخالفت
در یکی از نامه نگاریهای بانک مرکزی که به امضای معاون بانک مرکزی
بوده به صراحت بیان شده است.

شنبه  11مرداد  11 1399ذیالحجه 1441
 1آگوست 2020شماره 3051

3

اقتصاد

www.asre-iranian.ir

اخبار
طرح کوپنی کردن کاالهای اساسی
سریعتر عملیاتی شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بایان اینکه
نوسانات شدید قیمت ارز و دالر مانع از کنترل
قیمتها شده اس��ت ،گفت :دولت باید برای
کاهش فشار اقتصادی به مردم از راهکارهای
کوتاه مدتی همچون کوپنی کردن کاالهای
اساس��ی اس��تفاده کند .مس��لم صالحی در
گفتوگ��و با خان��ه ملت ،راهکاره��ای برای
جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی
ارائه ک��رد و گفت :پیش��نهاد میکنم طرح
کوپنی کردن ارزاق هرچه س��ریعتر عملیاتی
شود تا کاالها مطابق قیمت مصوبه دولت به
دست خانوارها برس��د چراکه نوسانات شدید
قیمت ارز و دالر مانع از کنترل قیمتها شده
است لذا دولت باید از راهکارهای کوتاه مدتی
همچ��ون کوپنی ک��ردن کاالهای اساس��ی
اس��تفاده کند.نماینده مردم اقلید در مجلس
ش��ورای اس�لامی افزایش نظ��ارت دولت را
راهکار دیگری برای کنترل قیمت کاالهای
اساسی عنوان کرد و گفت :اگرچه با وضعیت
ایجاد شده کنترل بازار از دست دولت وزارت
صمت و اصناف و اتاق بازرگانی خارج ش��ده
اس��ت اما با توجه به بهمریختگی جو روانی
جامعه نظارتها هم بینتیجه میمانند.عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادام��ه داد :راه��کار بلند مدت ب��رای تثبت و
ت کاالهای اساس��ی ،منوط به
کاهش قیم�� 
ایج��اد ثبات در بازار ارز اس��ت لذا تا در این
بازار ثبات ایجاد نشود نمیتوان به ساماندهی
کاالی اساس��ی خیل��ی امیدوار ب��ود چراکه
وضعیت تمامی بازارها همچون زنجیرهای به
یکدیگر متصل هستند.
وزارت نیرو شبکههای انتقال برق را به
صورت اضطراری بازسازی کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه
بخشی از دالیل قطعی مکرر برق فرسودگی
تجهیزات و سیمهای برق است ،گفت :وزارت
نیرو باید با فعال کردن گروههای جهادی به
صورت اضطراری به بازس��ازی ش��بکههای
انتقال برق اقدام کن��د .محمد طال مظلومی
آبزرگه در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به
خاموش��یهای اخیر در پی گرم ش��دن هوا،
گفت :با افزایش دمای هوا استفاده از وسایل
خنککنن��ده در طول ش��بانه روز الزامی و از
ضروریات زندگی است اما بسیاری از مناطق
در کشور از برق کافی برخوردار نیستند چراکه
خطوط و ش��بکههای انتقال دچار فرسودگی
شده ولذا شاهد قطعیهای مکرر برق بهویژه
در مناطق جنوبی کشور هستیم.نماینده مردم
بهبهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
بخشی از دالیل قطعی مکرر برق فرسودگی
تجهی��زات و س��یمهای برق اس��ت وزارت
نی��رو باید با فعال ک��ردن گروههای جهادی
بهصورت اضطراری به بازس��ازی شبکههای
انتق��ال برق اقدام کند.وی گفت :با این وجود
انتظار است خوزس��تان از درآمدهای حاصل
از این صادرات ب��رق بینصیب نماند چراکه
انتقال برق به عراق از نیروگاهها و شبکههای
برق خوزستان صورت میگیرد بنابراین باید
بخش��ی از این درآمد حاص��ل از صادرات ،به
ترمیم ش��بکههای فرس��وده برق خوزستان
اختصاص پیدا کند.
رشد نرخ ارز و عدم نظارت ،متهمان
اصلی گرانی خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن می گوید نبود
نظارت بر بازار ،فعالیت سوداگران در کنار رشد
نرخ ارز متهمان اصلی گرانی کاالهای اساسی
هس��تند .مصطفی طاهری عضو کمیس��یون
صنایع و مع��ادن مجلس در گفتوگو با خانه
ملت درباره تاثیر ن��رخ ارز بر قیمت کاالهای
اساس��ی ،گفت :اگرچه تاثیر نرخ ارز بر قیمت
کاالها باید متناس��ب ب��ا وابس��تگی آنها به
واردات م��واد اولیه باش��د اما گرانی موجود در
بازار ،گواه اثر بس��یار نرخ دالر بر بهای کاالها
است.نماینده مردم زنجان در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه از آنجایی که در کشور
ما همه ی امور به نرخ دالر وابس��ته اس��ت،
با نوس��انات جزیی ارز قیمت ها سرس��ام آور
افزایش مییابد ،افزود :در حال حاضر فوالد و
مواد موردنیاز صنعت ساختمان سازی علیرغم
تولید داخل ،براس��اس ف��وب خلیج فارس در
بورس عرضه می شود که این روش بر قیمت
سایر کاالهای نیز اثرگذار بوده و موجب گرانی
آنها می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن
اظهار کرد :درحال حاضر صنعت خودروسازی
به  3.5میلیارد دالر واردات مواد اولیه و قطعات
نی��از دارد که رش��د ن��رخ دالر موجب گرانی
خودرو میشود.

