اخبار

ی از وضعيت نابسامان ارز در بازار و ناتواني تيم اقتصادي دولت در کنترل بحران گزارش میدهد
«عصر ايرانيان» در گفتوگو با مسئوالن سابق اقتصادی و بانک 

سرنوشت غمانگيز کارگران پالسکو
یک سال بعد حادثه
گروه اقتصــادی ـ امیرعلــی امینیان:

ســال گذشته با آتش ســوزي پالسکو
حدود  ۳هزار کارگر بيکار شدند که تنها
 ۵۲۴نفر از آنها مشــمول بيمه بيکاري
شــدند و بقيه به جمــع جويندگان کار
پيوســتند يا به مشــاغل کاذب رجوع
کردنــد .بــه گــزارش تســنيم ،کريم
ياوري،مدير کل حمايت از مشــاغل و
بيمه بيــکاري وزارت کار درباره آخرين
وضعيت بيمه بيکاري کارگران پالسکو
گفت :تا چندي پيش تعداد کارگراني که
بيمه بيکاري دريافت ميکردند 530نفر
بود اما آمارها و بررســيهايمان تا پايان
آبــان ماه حکايت از اين دارد که 6نفر از
اين کارگران مشغول کار شدهاند و ديگر
از ليست دريافت بيمه بيکاري خارج شده
است .وي با بيان اينکه  1499نفر فاقد
بيمه بودند افزود :مطابق مصوبه هيئت
دولت مقرر شده که کارگران بدون بيمه
پالســکو مطابق مصوبــه هيئت دولت
4مــاه مقرري بيــکاري بگيرند که اين
 1499نفر تا 4ماه مقرري بيمه بيکاري
دريافت کردند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت:

صنايع نصفه و نيمه کار ميکنند

وزير صنعت ،معــدن و تجارت يکي از
معضالت اساســي واحدهاي توليدي را
نرخ ســود باالي بانکي عنوان و اعالم
کرد :واحدهــاي توليدي با نرخ ســود
 ۲۳درصد با مشــکل مواجه ميشوند و
بازدهي واحدهاي پاسخگوي اين ميزان
سود نيســت .به گزارش ايسنا ،محمد
شــريعتمداري در مراســم افتتاح واحد
توليدي مواد غذايي در شهرک صنعتي
نظرآبــاد که با حضور معاون اول رييس
جمهور انجام شد ،گفت :صنعت کشور با
همه محدوديتها روند رو به رشد خود را
ادامه داده است .شريعتمداري به وضعيت
واحدهاي توليدي کشــور اشاره و اعالم
کــرد ۵۰ :درصــد از واحدهاي توليدي
کشــور با ظرفيتي بيــش از  ۵۰درصد
فعاليت دارند.
کاهش قدرت خريد کارگران
نسبت به  ۱۰سال گذشته

يک کارشناس حوزه کار ميگويد قدرت
خريد مردم و کارگران نسبت به  ۱۰سال
گذشــته نه تنها ثابت مانده است  ،بلکه
در برخي از موارد کاهش يافته است.به
اعتقاد وي دولت بايد براي رونق توليد و
بازار کار بنگاههاي اقتصادي را حمايت
و ســبد معيشت کارگران را تقويت کند.
علي اکبر لبافي در گفتوگو با ايســنا،
اظهار کرد :امروز با دو چالش اساسي در
کشور مواجه هستيم يکي بحث قدرت
خريــد مردم و کارگران کــه خود را در
بازار مصرف هم نشــان داده و ديگري
قيمت تمام شــده توليد .وي ادام ه داد:
آمــار و اطالعات نشــان ميدهد که از
ســال  ۱۳۸۰تاکنون ظرفيت توليد دو
برابر شده است ،ولي نسبت به  ۱۰سال
قبل قدرت خريد مردم و کارگران نه تنها
ثابت مانده ،بلکه بعضا کاهش هم يافته
است .اين وضعيت موجب خالي ماندن
ظرفيت بنگاهها شده است تا نتوانند در
يک ظرفيت تکميلي کار کنند و طبيعي
اســت که در ظرفيت پاييــن  ۳۰تا ۵۰
درصــدي قيمت تمام شــده محصول
افزايش مييابد.
عقب نشيني کميسيون تلفيق از
مصوبه فروش کاالي قاچاق

کميسيون تلفيق از مصوبه جنجالي خود
مبني بر آزاد سازي فروش کاالي قاچاق
عقب نشــيني کرد .به گزارش تسنيم،
کميســيون تلفيق از مصوبه اخير خود
مبني بر آزاد سازي فروش کاالي قاچاق
و کســب درآمد  10هزار ميليارد توماني
از اين محل عقب نشــيني کرد .برخي
اعضاي کميسيون تلفيق درباره مصوبات
جديد تبصــره  18اليحــه بودجه 97
درمورد فروش اموال قاچاق ،گفته بودند:
کااليي که به طور غيرقانوني وارد کشور
شود در قيد کشف ،تحويل سازمان اموال
تمليکي داده شــده و به نفع کشــور به
فروش ميرود .حاال بررسي تبصره 18
نشــان ميدهد هيچ اثري از اين مصوبه
جنجالي در متن مکتوب نهايي مصوبات
کميسيون تلفيق وجود ندارد.

حرکت افسار گســيخته دالر به باالي
نمــودار قيمت همچنان ادامــه دارد و
نابســاماني بازار دالر هنوز هم خواب از
چشم رئيسکل بانک مرکزي نبرده و او
را نگران نکرده است .درحاليکه قيمت
دالر ديــروز از مــرز  4500تومان هم
گذشــت و کارشناسان بازار ارز معتقدند
دولت خود در گراني دالر دســت دارد
ولي ا ..سيف بيتوجه به وضعيت بحراني
کنوني کشور که مشکالت زيادي براي
توليد،صادرات و حتي مردم ايجاد کرده
اســت در روزهاي اخير تنهــا به يک
واکنش توئيتري درباره گراني ارز اکتفا
کرده و وعده ارزان شــدن ارز در بهمن
و اســفند را به مردم و فعاالن بازار داده
است .اين واکنش درست شبيه واکنش
حســن روحاني به گراني دالر است که
چندي پيش سخنگوي دولت گفته بود
از گراني دالر مکدر شــده است.او که
پيشازاين چند بار ديگر هم براي گراني
خودرو و چند کاالي ديگر مکدر شــده
بود و تکدر او دردي از گراني خودرو دوا
نکرده بود اين بار مکدر شــدنش دردي
از دالر دوا نکــرد و از آن زمان تاکنون
دالر  600تومان ديگر هم گران شــده
اســت .آنطور که تسنيم گزارش داده،
برخــي صرافها علت اصلــي گراني
دالر را کمبــود ارز در بازار اعالم کرده
و ميگويند بانک مرکزي امروز هم نه
نرخ اعالم کرد نه ارزي به صرافيها داد.
البته ســيف چند روز پيش واکنش داده
بــود و در اظهارنظــري گراني ارز را به
دليل پايان سال عنوان ميکرد اما سؤال
اينجاست که آيا اين اولين پاياني سالي
اســت که مردم ديدهاند و در سالهاي
گذشــته مردم تجربه قيمــت دالر در
سالهاي گذشته را نداشتهاند.کارشناسان
هم درست برعکس آقاي سيف معتقدند
که بازار ارز در ايام منتهي به پايان سال
با کاهش نرخ مواجه ميشود .
البته واکنش توئيتري سيف هم قابلتوجه
اســت.رئيسکل بانک مرکزي بهجاي
آنکه به دنبال راهکار براي حل بحران
ارزي باشــد در پيام توئيتري خود مانند
رئيس دولت توجه همه را به منتقدان و
مخالفان عملکرد بانک مرکزي معطوف
کرده و مينويسد« :باکمال تعجب بعضي
بهمحض مشاهده تغييراتي در قيمت ارز
شتابزده از داللها و سوداگران سبقت
ميگيرند و با بزرگنمايي تغييرات قيمت
چنان اظهار خوشحالي ميکنند که کم
از شــادي ترامپ ندارد ولي اين شادي
ديري نميپايد و بر اساس روند هرساله
در ماههــاي بهمن و اســفند ،مســير
کاهشــي پيدا ميکنــد» .باوجود همه
ايــن واکنشها در بــازار خريدوفروش
آزاد ارز ،گرانــي يکباره دالر که علت
اصلي آن افزايش قيمت پايه از ســوي
بانک مرکزي اســت ،موجب شد تا بار
ديگر خيابان فردوسي ،روز متالطميرا
ســپري کند؛ داللهايي هم که مقابل
بازارچه افشــار براي باالدســتيهاي
خــود دالر ميخرند و ميفروشــند روز
شــلوغي را در پيش داشتند .داللهاي

دالر  4500تومانی؛ اقتصاد بیتدبیر

اين بازار ميگويند هــر زمان قيمتها
يکبــاره جهش پيدا ميکنــد ،خيابان
منوچهــري مقابل بازارچه افشــار هم
شلوغتر از روزهاي قبل ميشود چراکه
همه ميخواهند بدانند در اين مرکز چه
قيمتهايي براي دالر ثبت ميشود.

سياســتهاي نادرست دولت عامل
گراني ارز

کارشناســان اقتصادي بر اين باورند که
سياســتهاي نادرســت دولت در کنار
مشکالت بينالمللي سبب بروز بحران
در بازار ارز شده اســت .اصغر بالسيني
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ايران در
گفتوگــو با نود اقتصادي در اين زمينه
گفت:طي  ۳دهه اخير يکي از دورهاي
باطل توســعه بنام دور باطل دستکاري
نرخ ارز در کشور بروز و ظهور يافته که
ريشه آن به اوايل دوران پس از جنگ و
آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي سياسي
کشور برميگردد .در اين دوره اين باور
خام انديشانه به وجود آمده که با افزايش
نرخ ارز ميتوانند يکباره و بطور همزمان
همه مشکالت کوچک و بزرگ اقتصاد
ملي را برطرف ســازند .در اين سالها و
بويژه درچهار سال اخير هم اين باور به
شــدت رواج يافته است که رسيدن نرخ
دالر به نزديک  ۴۵۰۰تومان و نرخ يورو
بــه بيش از  ۵۵۰۰تومان ودر عين حال
ادامه داشــتن مشــکالت ريز ودرشت
اقتصادي شاهدي بر اين مدعاست.
وي افــزود:در دوران افــول درآمدهاي
نفتي که دوره کنوني از آن جمله است
مديريــت اقتصادي کوتــه نگر تالش
کرده تا بجاي اصالح ساختار هزينههاي
خود و يا برنامهريزي جهت برون رفت
از مناسبات رانتي ،دستکاري نرخ ارز را
جايگزين مقدار کاهش يافته درآمدهاي
نفتي نمايد .اين امر بدين معناســت که
دولتها بــراي جبران درآمدهاي نفتي از
دســت رفته خود نرخ ارز را به ســمت
باال سوق ميدهند تا مقدار ريالي درآمد
نفتي کسب شده افزايش يابد اما مسأله
اساســي اين اســت که خود دولت به
دليل ساختار هزينهاي به شدت فربه و
ناکارآمد بيشــترين زيان را از اين ناحيه
متحمل ميشد .اين کارشناس اقتصادي
تصريح کرد:باتوجه بــه مجموع اثرات

افزايش نرخ ارز بر ناکارآمديهاي اقتصاد
ملي و ايجاد دور باطل توسعه نيافتگي
حساســيت بر نحوه مواجهه با سياست
گذاري نرخ ارز بسيار حائز اهميت است.
واقعيت آن اســت که در چند دهه اخير
با توجيهات به غايت ساده انگارانه نرخ
ارز افزايش يافتــه که مطالعات تجربي
گسترده اين دسته از ادعاها را به چالش
جدي کشيده است.
پاسخ يک ادعا

پژوهشگر اقتصاد ايران با اشاره به توجيه
طيفي از دولتيها درباره افزايش صادرات
غير نفتي با گراني ارز تأکيد کرد:اين طيف
بايد به اين سؤال اساسي پاسخ دهد که
چرا به رغم دســتکاريهاي گسترده در
مورد نرخ ارز در تمام اين سالها صادرات
غيرنفتي ما رشد ناچيز و حتي در بسياري
از کاالها منفي را داشته است.اگر کشور
در کاالهاي صادراتي قيمت پذير باشد
يعني نقشــي در قيمت گذاري نداشته
باشــد اگر اقتصــاد با تورم مســتمر و
افزايش متناسب هزينههاي توليد مواجه
باشد و حاشيه ســود صادراتي کم شود
در اين صورت تنها راه به صرفه شــدن
دوباره فعاليتهــاي صادراتي تغيير در
رابطه مبادله و افزايش نرخ ارز متناسب
با هزينههاي توليد است:.اما اگر کشور
قيمت گذار باشد ،با افزايش هزينههاي
توليد در داخل صادرکنندگان ميتوانند
بســته به کشــش تقاضاي کاالهاي
خارجي،؛ قيمــت خارجي کاالهاي خود
را افزايش دهنــد و بتوانند بدون تغيير
نرخ ارز مشــکل بنگاههاي صادراتي را
حل کنند .به گفته بالسيني نتايج برخي
مطالعات نشان ميدهد که يک درصد
افزايش در نرخ ارز بهشــرط ثبات ساير
شــرايط بهطور متوسط موجب افزايش
 ۰.۴۱درصدي شاخص قيمت ،کاهش
 ۰.۱۶درصــدي توليد ناخالص داخلي و
کاهش  ۰.۴۹درصدي اشــتغال خواهد
شد.
اقتصاد کشور ثبات ندارد

کارشناســان زبده بانکــي تأکيددارند
که بيثباتيهاي اقتصادي در کشــور
آنقدر زياد اســت که موجب شده نرخ
ارز شــاهد افزايش بيرويه باشد .احمد
حاتمييزد ،مديرعامل اسبق بانکهاي

صادرات و تجارت  ،کارشناس اقتصاد و
علوم سياسي از دانشگاه Lancaster
انگلســتان و عضو بانک تجاري ايران
و اروپا در گفتوگــو با خبرنگار «عصر
ايرانيان» درباره گرانيهاي اخير دالر و
اظهارات سيف گفت:انتظار داشتيم که
شب عيد قيمتها پايين بيايد .حتي آقاي
روحاني هم در مصاحبهاش به اين نکته
اشاره کرد که دالر ارزان ميشود.چراکه
در شب عيد بيشتر شرکتهايي که دالر
دارند مانند پتروشيميها و صادرکنندگان
نياز دارند که دالرهايشــان را فروخته و
به ريال تبديــل کنند تا حقوق  ،عيدي
و پاداش شب عيد کارکنان را بپردازند.
در چنين شــرايطي عرضه دالر افزايش
مييابد و قيمتها کم ميشــود اما در
شرايط کنوني اوضاع برعکس است.
وي افزود :شــرايط بينالمللي و داخلي
کشــور ثباتي ندارد.اغتشاشــات داخلي
منجر به گراني دالر شــد و در شرايط
بينالمللي هم ترامپ که گويا ميخواهد
هر ســه ماه يکبار تن مردم را بلرزاند
باعث گراني دالر است.موضعگيريهاي
ترامپ سبب شده کشورهاي اروپايي از
ترس آمريکا حاضر به مبادالت مالي با
ايران نباشند .نقلوانتقال پولهاي ايران
در همه جاي جهان تحتفشــار آمريکا
با مشــکل مواجه شــده و اينها سبب
ميشود نرخ ارز باال برود.
شايد شوک بزرگي درراه باشد

اين کارشناس پولي و ارزي اذعان کرد:
شــرايط قابل پيشبيني نبوده و آثار آن
معلوم نيست که ما را تا کجا پيش ببرد
 .شــايد يک شــوک بزرگ ارزي درراه
باشــد يا اينکه موقت اســت و يک ماه
بعد فروکش ميکند.ايــن اتفاقات تن
پولدارهاي کشــور را ميلرزاند و آنها
هم از ســرمايهگذاري و ايجاد اشتغال
جلوگيــري ميکنند و ميترســند که
سرمايهشــان بر باد برود.چراکه سرمايه
در شــرايط ثبات ميتواند مورداستفاده
قرار گيرد .وي با اشــاره به اينکه تزريق
ارز در بازار در شــرايط بيثباتي دردي
را دوا نميکند در پاســخ به اين سؤال
که بــراي ايــن بحران چــه بايد کرد
گفت:راهحل بحران ارزي کشور را بايد
از مشــاور اقتصادي دولت آقاي مسعود
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نيلي پرسيد.
حاتمييزد در تحليــل وضع اقتصادي
کشــور يادآور شــد:بزرگترين اشتباه
اقتصادي کشور در سالهاي اخير انحالل
سازمان برنامهوبودجه بود.انتظار داشتيم
ســازمان برنامهوبودجه بــا يک نيروي
کارشناســي قوي دوباره سازماندهي
شود و از مشــاوران ارزشمندي استفاده
کنند اما متأسفانه نميدانم چرا روحاني
چنين مسير غلطي را طي ميکند.
وي بابيان اينکه در حال حاضر سازمان
برنامهوبودجــه نداريم اظهار کرد :آنچه
امروز بهعنوان ســازمان برنامهوبودجه
از آن نامبرده ميشــود يــک معاونت
برنامهريزي اســت که آقــاي نوبخت
متولــي آن اســت.آقاي نوبخت اص ً
ال
کار اقتصادي نميداند.نــه اقتصاددان
برجســتهاي اســت و نــه توانســته
کارشناســان اقتصادي ارزندهاي را در
مجموعه خود ســاماندهي کند.متأسفم
از اينکه هيچکــس هم اعتراض نکرده
است.مگر ميتوانيم بدون سازمان برنامه
بحر آنهايمان را حل کنيم.
اقتصاد بدون مغز

مديرعامل اســبق بانکهاي تجارت و
صادرات تأکيد کرد :بحرانهاي کشور ما
بيارتباط باهم نيستند .يکي از مشکالت
بدهي دولت به بانکها و شــرکتها و
صندوقهاست.مرکزي بايد وجود داشته
باشــد که همــه بدهيهــاي دولت را
ساماندهي کرده و برنامهاي براي تسويه
آن داشته باشد.اما در حال حاضر مرکز
انديشــهاي براي مديريــت بدهيهاي
دولت وجود ندارد.اقتصاد کشــور بدون
اندیشه اداره ميشود.
حيدر مستخدمين حسيني ،معاون وزير
اقتصاد دولت اصالحات نيز با اشــاره به
اينکــه رانت دولتي در نــرخ ارز کنوني
تأثيرگذار اســت تأکيد کــرد :عملکرد
دولــت رانت ایجاد میکنــد در نتیجه
در سیاســتها و بودجه رانت به وجود
میآید و فساد گســترش پیدا میکند.
وقتــي دولت در نــرخ ارز تفاوت ايجاد
ميکند باعث فساد ميشود .زماني فساد
محدود ميشــود که رانت از بين برود.
يکي از راههاي از بين بردن رانت همين
يکسانسازي نرخ ارز است اما دولت آن
را اجرا نميکند .وي خطاب به مسئوالن
دولتي اظهار کرد :چرا براي برخي کاالها
ارز مبادلهاي ميدهيد که خودش  700تا
 800تومان با بازار اختالف دارد و رانت
ايجاد ميکند و اين سياســتگذاريها
سبب افزايش نرخ ارز و ساير مشکالت
ميشود.
به گزارش «عصر ايرانيان» اين روزها
فعاالن اقتصادي کماکان چشــمانتظار
دخالــت دولــت در بــازار ارز و حــل
بحرانهاي موجود هستند.آنان معتقدند
توئيت و مکدر شدن و حرف زدن براي
اقتصاد کشور کافي است و بايد فکري
اساسي براي اين شرايط از سوي دولت
بشــود تا بتوان بحران را مديريت کرد.
بااينوجــود هنــوز کســي از دولتها
تدبيري شايسته براي مديريت بازار ارز
نديده است.

 ۹۰درصد تخفيفات اصناف غيرواقعي است
رئيس اتاق اصناف تهران  ۹۰درصد تخفيفهاي
اصناف در بازار کشــور را غيرواقعي خواند و گفت:
بايد اتحاديههــا را در روند قيمتگذاري کاالها در
کشور دخيل کرد .به گزارش تسنيم ،علي فاضلي
در حاشيه اجالس تشکلهاي اتاق اصناف تهران
با بيان اينکه ايمنســازي در شــهر تهران امري
مهم و ضروري اســت اظهار کرد :حــدود  60تا
 80درصد بافت فرســوده تهران در بخش تجاري
فاقد مســائل ايمني است اما اين معضل با تعامل
شهرداري تهران قابل حل است .وي افزود :اکنون
در اقتصاد کشــور معضلي شاهد هستيم که 750
واحد صفني بدون پروانه فعاليت ميکند؛ در حالي
که براساس برنامه پنجم دولت مکلف بود از سال
 92آنها را ســازماندهي کند اين کار را انجام نداده
است و در شــهر تهران نيز  71هزار واحد صنفي
بدون پروانه فعاليت ميکنند که وضعيت آنها تعيين
تکليف نشده است .شهرداري تهران پديده زشت

دستفروشي را بايد ســاماندهي کند رئيس اتاق
اصناف ايران ادامه داد :در شــهر تهران همچنين
پديده زشت دستفروشي را در کنار خيابان و معابر
شاهد هستيم که شهرداري تهران براي ساماندهي
آنها اقدام ميکرد .فاضلي تصريح کرد :نظر من آن
نيست که دستفروشــان را بايد جمعآوري کرد،
اما شهرداري مسئوليت ساماندهي آنها ساماندهي
کنــد .وي گفت :در بخش خدمات اصناف با تورم
بنگاههاي صنفي روبرو هســتيم به طوري که در
اجراي هر  6خانواد يک واحد صنفتي وجود دارد در
حالي که اين رقم در کشورهاي ديگر  38خانوار به
اعضاي يک بنگاه است .رئيس اتاق اصناف ايران
ادامه داد :شيريني و حالوت بايد به سمت توليد در
کشور حرکت کند اما با توجه به اينکه تسهيالت و
شرايط توليد در کشور فراهم نميشود وامهاي 18
درصدي پرداخت ميشود و در نهايت توليد توجيه
ندارد نظام دستفروشــي نيز رونق پيدا ميکند.

فاضلــي در واکنش به اظهارات شــهردار تهران
دربــاره غيرواقعي بودن تخفيفهاي که توســط
اصناف داده ميشود گفت :ما نميتوانيم تخفيفاتي
مانند کشورهاي اروپايي به مردم بدهيم؛ نيروهاي
کنترلگر توســط دولت در بازار وجود دارد که اين
امر خود يک عارضه اســت و در حالي که چيزي
به عنوان مشکل تامين کاال نداريم اتحاديهها (در
بحث قيمتگذاري) کنار گذاشته ميشوند و دولت
ميخواهد خود را مطرح کند.
  90درصد تخفيفات اصناف غيرواقعي است

وي افزود :همين امر باعث مي»شود که  90درصد
تخفيفات در بازرا توســط اصناف داده ميشــود
غيرواقعي باشــد و تنها  10درصــد آن واقعي به
نظر ميرسد .رئيس اتاق اصناف ايران گفت :اتاق
اصناف نيروي کامل براي کنترل بازار را ندارد زيرا
عالوه کمبود تعداد نيروي حق بازرسي آنها نيز دو
سال است از خزانه دولت پرداخت نشده است.

 آيا نمايشگاه بهاره امسال برگزار ميشود؟

فاضلي همچنين درباره برگزاري نمايشگاه بهاره
به تسنيم گفت :نبايد هر بنياد خيريه به بهانه ايجاد
نمايشگاه اقدام به فروشهاي فصلي کند زيرا اين
امر کاري غيرمفيد و غيراقتصادي به حساب ميآيد.
وي در پاسخ به اين سوال تسنيم که در سالجاري
نمايشگاه بهاره خواهيم داشت يا خير ،گفت :هفته
آينده اين مهم به طور رسمياعالم ميشود.

تفاوت عجيب گزارش کميسيون تلفيق بودجه  97با اظهارات سخنگوي کميسيون

گزارش نهايي کميسيون تلفيق مجلس
درباره اليحه بودجه  97نشــان ميدهد
که برخالف اظهارات سخنگو و اعضاي
اين کميســيون ،حداکثر افزايش حقوق
کارمنــدان در ســال آينــده  20درصد
اســت و دولت هيچ منــع قانوني براي
افزايش قيمت حاملهاي انرژي ندارد.
به گزارش فارس ،ساعاتي قبل ،گزارش
نهايي کميســيون تلفيق مجلس درباره
اليحــه بودجه  97منتشــر شــد .اين
گزارش مبناي بررســي اليحه بودجه
ســال  97در صحــن علنــي مجلس

خواهد بود و ايــن کار مطابق با اعالم
خبرگزاري رســميمجلس ،از يکشنبه
هفته بعد آغاز ميشود .تامل در جزئيات
گزارش نهايي کميسيون تلفيق مجلس
درباره اليحه بودجه  97نشــان ميدهد
که گزارش مذکور ،تفاوتهاي عجيب
و قابل تاملي با مصوبات اين کميسيون
داشته است که به صورت مستمر توسط
علي اصغر يوســف نژاد ،سخنگوي اين
کميســيون يا برخــي از اعضاي آن در
طول دوره بررسي بودجه در کميسيون
اعالم ميشــد .در ادامه به برخي از اين
موارد اشــاره ميشــود -1 :اواسط دو
هفتــه قبل ،کميســيون تلفيق مجلس
با اصــاح بند «ه» تبصــره  5اليحه
بودجه  ،97به دولت اجازه داد تا اســناد
خزانهداري اســاميرا بــا حفظ قدرت
خريد و با سررســيد سه ساله را صادر و

به طلبکاران تا ســقف  15هزار ميليارد
تومان واگذار کند .ســقف پيشــنهادي
دولت براي انتشــار اين اسناد در قالب
بند مذکور 9 ،هزار و  500ميليارد تومان
بود .مطابق با اظهارات رسول خضري،
عضو کميسيون تلفيق مجلس ،افزايش
سقف انتشار اسناد خزانه داري اسالمياز
 9500به  15000ميليارد تومان در اين
کميسيون براساس پيشنهاد کميسيون
بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت
و مقرر شــد  60درصد اين اسناد معادل
 9هزار ميليارد تومان به ســازمان بيمه
ســامت اختصاص پيدا کند تا مشکل
کسري بودجه اين سازمان برطرف شود.
با اين وجود ،در متن اين بند در گزارش
نهايي کميســيون تلفيق مجلس درباره
اليحه بودجه  ،97ســهم سازمان بيمه
سالمت از اوراق خزانه اسالمي 7 ،هزار

و  500ميليارد تومان ذکر شده است-2 .
ابتداي هفته گذشــته ،کميسيون تلفيق
مجلس با اصالح بند «الف» تبصره 12
اليحه بودجه  ،97مصوب کرد که حقوق
کارکناني که امســال کمتر از  5ميليون
تومان بوده اســت ،به صــورت پلکاني
نزولي به ميزان  10تا  18درصد افزايش
يابد (درصد افزايش حقوق کارکناني که
حقوق آنها بــه رقم  5ميليون تومان در
ماه نزديکتر اســت ،کمتر خواهد بود و
برعکس) .با توجه به حساسيت موضوع
براي مردم ،جزئيــات اين مصوبه بارها
توسط علي اصغر يوسف نژاد ،سخنگوي
کميسيون تلفيق مجلس اعالم شد .به
عنوان مثال ،مصاحبه با خبرگزاري خانه
ملــت در تاريخ  23دي ماه و نشســت
خبــري  24دي ماه .با ايــن وجود ،در
متن جزء  2اين بنــد در گزارش نهايي

کميسيون تلفيق مجلس درباره اليحه
بودجه  ،97ميزان حداکثر افزايش حقوق
کارمندان در سال آينده 20 ،درصد ذکر
شده است -3 .ســخنگوي کميسيون
تلفيق مجلس و برخــي از اعضاي اين
کميســيون بارها مطرح کردند ،قيمت
بنزين و ساير حاملهاي انرژي در سال
آينده گران نخواهد شــد .با اين وجود،
هيچ مصوبــهاي مبني بــر ممنوعيت
افزايش قيمت اين حاملها در گزارش
کميسيون تلفيق مجلس درباره اليحه
بودجــه  97وجود ندارد .گفتني اســت
حــذف درآمد  17هــزار و  400ميليارد
توماني پيش بيني شده براي اشتغال در
تبصره  18اين اليحه توسط کميسيون
تلفيق ،به معناي منع قانوني دولت براي
افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال
آينده نيست.
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اخبار
 ۵۶۰۰۰خودرو وارد کشور شد

در حالي که در واردات خودروي خارجي
از مرداد ماه سال جاري ممنوع شده ،آمار
گمرک ايران نشان ميدهد که در  ۹ماهه
ســال جاري بيش از  ۵۶هزار خودرو به
ايران وارد شــده است .به گزارش ايسنا،
بر اســاس تازهترين آمار گمرک ايران از
تجارت خارجي  ۹ماهه ســال جاري ،در
اين مدت  ۵۶هزار و  ۷۶دســتگاه خودرو
به ايران وارد شده که ارزش آن به بيش از
يک ميليارد و  ۴۸۸ميليون دالر ميرسد.
از تعداد کل خودروهاي وارداتي به ايران
در اين مدت بيشــتر تعــداد خودروهاي
واردشده از کشــور امارات متحده عربي
بوده است .بر اين اساس در  ۹ماهه سال
جاري  ۳۸هزار و  ۵۵۴دستگاه خودروي
ســواري از امارات به ارزش يک ميليارد
و  ۱۱ميليــون دالر به ايران وارد شــده
است .ثبت ســفارش واردات خودرو در
حال حاضر از ســر گرفته شده ،اما هنوز
بر سر تعرفه واردات اين خودروها بحث
وجود دارد .دولت تعرفه واردات خودروي
خارجي را افزايش داده اســت که به نظر
ميرســد که قيمت خودروي خارجي با
افزايش همراه باشــد ،اما شوراي رقابت
با افزايش تعرفه واردات خودرو مخالفت
کرده است .با اين تفاســير بايد ديد که
وضعيت واردات خودرو در نهايت به کجا
ميانجامد؟
لکههاي تيره در فضاي کسبوکار

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ،با بيان
اينکه سقف خواستههاي فعاالن اقتصادي
در حــال حاضر به اجراي قوانين مصوب
تقليل يافتــه ،گفت :بــه تازگي برخي
تصميمات و بخشــنامهها ،هفتگي تغيير
ميکنند .حسين سالح ورزي در گفتگو
با خبرنگار مهر گفــت :وضعيت اقتصاد
ايران و فضاي کســب و کار به گونهاي
است که متاسفانه ،ســقف خواستهها و
آرزوهاي فعــاالن اقتصادي در ايران ،به
اجراي قوانين موجود محدود شده است.
نايب رئيس اتــاق بازرگاني ايران افزود:
اين روزها فعاالن اقتصادي ،تشــکلها،
اتاقهاي بازرگاني و بنگاههاي اقتصادي،
هيچ امتياز ،تســهيالت و حمايتهايي
را از دولــت و مجلس انتظــار ندارند و
از سياســتگذاران طلب نميکنند؛ بلکه
مصرانه تمناي اجــراي صحيح و کامل
قوانيــن مرتبط با حوزه کســب و کار از
جمله قانون بهبود مستمر فضاي کسب
و کار و رفع موانع توليد را دارند .به گفته
ســاح ورزي ،در حاليکه ماده  ٢٤قانون
بهبود مستمر فضاي کسب و کار ،دولت و
دستگاههاي اجرايي را از اتخاذ تصميمات
ناگهاني نهي کرده و تکليف نموده براي
ايجاد شفافيت در سياستها و برنامههاي
اقتصادي و نيــز ايجاد ثبات و امنيت در
اقتصاد ،هر گونه تغيير در اجراي سياستها
و رويههــا بايد پيش از اجــرا به اطالع
بخــش خصوصي و فعــاالن اقتصادي
برسد ،متاســفانه نه تنها اين امر محقق
نشده؛ بلکه مداخالت ،بيشتر و تصميمات
گاها هفتگي تغيير ميکند.
هشدار به قطعه سازان درباره
دور ماندن از استانداردهاي جهاني

رئيس هيات عامل ســازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران در ديدار با جمعي از
قطعهسازان گفت:اگر در ادغام قطعه سازان
نتوانيم به طور سيستماتيک با مسئله برخورد
کنيم،موانع و مشــکالت صنعت مرتفع
نميشــوند .به گزارش سازمان گسترش
و نوســازي صنايع ايران (ايدرو) ،منصور
معظميدر ديدار با اعضاي انجمن صنايع
همگن قطعهســازان گفت :ادغام قطعه
سازان به منزله از بين رفتن نيست ،بلکه
هدف از اين موضوع ،هم افزايي و ارتقا اين
صنعت است .وي تاکيد کرد :اگر در ادغام
قطعه سازان نتوانيم به طور سيستماتيک
با مسئله برخورد کنيم ،نميتوانيم موانع و
مشکالت اين صنعت را مرتفع کنيم و راه
بزرگ شدن ،داشتن مزيت رقابتي است .به
گفته معظمي ،ما نيازمند سند راهبردي و
اســتراتژيهاي کاربردي در اين صنعت
هستيم که در مرحله اول بتواند راهگشاي
مسائل کنوني باشد و در برنامههاي ميان
مدت و بلند مدت به ارتقا و صادرات جهاني
اين صنعت کمک کند.

