اخبار
رئيس اتحاديه کفش دستدوز
تهران عنوان کرد
مواجهه صنعت کفش با مشکالت
کلي اقتصاد

رئي��س اتحاديه کفش دس��تدوز تهران
ب��ا تاکيد بر اينکه توليدکنندگان کفش با
مش��کالت کلي اقتصاد مواجهاند گفت:
هي��چ واردکنندهاي هنوز نتوانس��ته با ارز
 4200توماني گش��ايش اعتب��ار کند .به
گزارش فارس ،رس��ول شجري در مورد
داليل ع��دم فروش کاال توس��ط برخي
بازاريان تهران به شهرستانها گفت :نوع
بيان اين مطلب در حضور رئيس جمهور
را غل��ط ميدانم و اين گونه نبوده اس��ت
ن نفروشند.
که بازاريان کاال به شهرس��تا 
ت دوز تهران
رئيس اتحاديه کفش دس�� 
افزود :به علت وج��ود کارخانههاي چرم
در تبري��ز در حال حاضر چ��رم مورد نياز
ته��ران از تبري��ز تامين ميش��ود و اين
گونه نبوده اس��ت که توليدکنندگان کاال
به شهرستانها و يا تبريز نفروشند .وي
با اش��اره به اينکه مشکل گشايش اعتبار
است ،بيان داش��ت :از زماني که نرخ ارز
 4200تومان ش��د ،تاکنون ارز با اين نرخ
در اختيار واردکنندگان قرار نگرفته است.
ش��جري با تاکيد بر اينکه بخشي از مواد
اوليه توليدکنندگان کفش وارداتي است،
بيان داش��ت :توليدکننده يا واردکنندهاي
که در گذش��ته مواد اوليه م��ورد نياز اين
بخش را وارد کرده است ،اکنون نميتواند
براي جايگزين و تامين دوباره مواد اوليه
خود گشايش اعتبار کند .رئيس اتحاديه
کفش دستدوز تهران با بيان اينکه طرح
موضوع غلط بوده اس��ت ،گفت :مشکل
جاي ديگري اس��ت و در اينجا بروز کرده
اس��ت .شجري با بيان اينکه در دو سال
گذش��ته بازار چرم بس��يار کم رونق بوده
اس��ت ،اظهار داش��ت :ممکن اس��ت در
شرايط فعلي برخي هم سوءاستفاده کنند،
اما مش��کالتي که صنعت کف��ش با آن
مواجه است ،همان مشکالت کلي اقتصاد
اس��ت .وي اف��زود :يکي از مش��کالت
واردکنندگان بعد از تک نرخي ش��دن ارز
با قيمت  4200تومان اين است کاالهايي
که در گذش��ته ثبت سفارش شده است،
االن هزينههاي گمرک و حمل و نقل و
ترخيص آنها براس��اس نرخ  4200تومان
افزايش يافته است .وي حجم تخصيص
ارز به يورو طي روزهاي گذشته را  5هزار
و  250فقره برشمرد که معادل دالري آن
يک ميليارد و  264ميليون دالر است.
«سکه» به خانه اول نرسيد

بازار سکه در س��ال جديد روند سينوسي
را گذراند و درحاليکه باالترين نرخ يعني
مرز دو ميليون تومان را تجربه کرد و بعد
از اع�لام دالر تک نرخ��ي بيش از ۲۰۰
هزار تومان ارزان ش��د .ام��ا با وجود افت
قيمتهايي داشته ،هنوز به نرخ اوليه خود
(قيمت بازار شش��م فروردين) برنگش��ته
است .به گزارش ايسنا ،بازار سکه از سال
قبل با جهش قاب��ل توجه قيمت همراه
ش��د .افزايش��ي که از همان زمان گفته
ميشد عمدتا تحت تاثير افزايش قيمت
دالر و ب��اال رفتن قيم��ت طالي جهاني
است .پيش از سال جديد سکه روي يک
ميليون و  ۶۰۰هزار تومان ايس��تاد که تا
آن زمان حداکثر قيمت براي س��که تمام
بود .اما جهشهاي بعدي در س��ال جديد
رخ داد .زمان��ي ک��ه دالر از م��رز ۵۰۰۰
تومان عبور کرد ،س��که هم به دنبال آن
افزايش بيس��ابق ه قيمت را تجربه کرد.
در نخس��تين روز کاري سال جديد يعني
ششم فروردين ماه سکه تمام يک ميليون
و  ۷۱۰هزار تومان قيمت داشت .در نيمه
فروردين ماه به يک ميليون و  ۷۳۶هزار
توم��ان رس��يد .در  ۱۸فروردين افزايش
قيمت س��که شتاب بيش��تري گرفت و
يک ميليون و  ۷۸۳ه��زار تومان عرضه
شد .بيستم فروردين همزمان با نوسانات
و تالطمات بازار ارز ،س��که در آستانه دو
ميليون تومان ق��رار گرفت که باالترين
رکورد ب��راي قيمت س��که در تاريخ آن
ب��ود .از روز  ۲۱فروردي��ن ،بعد از تعيين
دالر  ۴۲۰۰توماني ب��ه عنوان دالر تک
نرخي ،قيمت س��که به يکباره افتاد و به
يک ميلي��ون و  ۷۷۰هزار تومان کاهش
ياف��ت و در فاصله يک روز بيش از ۲۰۰
هزار تومان کاهش قيمت را تجربه کرد.
در روزهاي بعد بازار س��که دچار نوسانات
ش��د .به گونهاي که در روز  ۲۲فروردين
س��که تمام به يک ميلي��ون و  ۷۹۰هزار
تومان رسيد .در روز  ۲۶فروردين نرخ يک
ميليون و  ۷۸۰هزار توماني را تجربه کرد
و در نخستين روز ارديبهشت بار ديگر با
افزايش قيمت روبرو شد و يک ميليون و
 ۸۳۵هزار توم��ان قيمت خورد .در پنجم
ارديبهش��ت ماه جهت معکوس پيدا کرد
و يک ميليون و  ۷۴۷هزار تومان فروخته
شد و در نهايت در روز هشتم ارديبهشت
يک ميليون و  ۸۰۰هزار تومان عرضه شد.
در مجموع بازار س��که در از شروع سال
جديد تا کنون روزها روند سينوسي داشته
و هنوز به نقطه تعادل نرس��يده است .هر
چند به گفته کش��تي آراي  -عضو هيات
مديره اتحاديه طال و جواهر  -حباب سکه
کوچک ش��ده اس��ت و به حدود  ۴۰هزار
تومان رسيده اما که کمترين مقدار حباب
براي سکه در چند هفته اخير است.

درگزارشی ويژه بررسی شد

شوک گرانيهاي تازه و سفرههايي که باز هم کوچکتر شد!

گروه اقتصادي – اميرعلي امينيان :در حالي که دولت
مدعي است بحران ارزي کشور را حل کرده است اما
تبعات اين بحران در قيمت کاالها مش��هود است و
مردم در روزهاي اخير در شوک ناشي از گرانيهاي
سرس��ام اور و لجم گس��يخته روزهاي س��ختي را
س��پري ميکنن��د .ب��ه گزارش«عصرايرانيان» ،در
روزهاي گذشته هر روز گراني و افزايش قيمت يک
کاال رو نمايي ميش��ود و تقريبا گران شدن کاالها
براي مردم به موضوعي طبيعي تبديل ش��ده و تنها
با آهي که نهادش��ان بلند ميش��ود به استقبال اين
گرانيها ميرون��د .نکته جالب تر بي تفاوتي دولت
و متوليان نظارت بر بازار اس��ت که اجازه دادهاند با
هر بهانهاي کاالها در کشور گران شود و در چنين
ش��رايطي حتي مدعي اند که ت��ورم تک رقميدر
س��ال جاري تداوم هم خواهد داش��ت .بر اس��اس
گزارشهاي متعدد از بازار بسياري از توليدکنندگان
دليل گران کردن کاالهاي خود را افزايش نرخ دالر
در آغاز س��ال عنوان ميکنن��د .برخي از کاالها که
اصال ربطي به دالر ه��م ندارند به بهانه گراني ارز
گران شده اند.البته کاالهايي هم که به گونهاي به
دالر وابس��تگي دارند هم نميتوانند توجيهي براي
گراني داشته باشند چون اگر منطقي محاسبه شود
کاالهايي که در حال حاضر در بازار توزيع ميشود
ب��ا دالرهاي پيش از س��ال که ارزان تر از امس��ال
بودند تهيه ش��ده و دليل ب��راي گراني وجود ندارد.
ب��ا اين وجود اين روزها همه چيز گران ميش��ود و
مردم که بيشتر آنها در طبقه متوسط و کم درآمد
جامعه قرار ميگيرند ش��وکهاي زيادي از افزايش
قيم��ت تحمل ميکنند .زماني ک��ه دالر در ابتداي
امسال به  6000تومان رسيد و با دخالت دولت تک
نرخي و  4200توماني ش��د ،اسحاق جهانگيري در
مقاب��ل دوربينهاي تلويزيوني اعالم کرد که بانک
مرکزي به تمام نيازها با دالر 4200توماني پاس��خ
ميدهد و مردم نگران نباش��ند.اما از فرداي اعالم
دالر تکنرخي ،بخش��نامههاي بانک مرکزي يکي
پس از ديگر منتش��ر و مش��خص ش��د فروش ارز
4200توماني مختص همه نيست و محدوديتهايي
دارد ،برهمين اساس هم کاالهاي اساسي که قب ً
ال
ب��ا دالر مبادلهاي و ب��ا قيم��ت  3700تومان وارد
ميش��دند با دالر 4200توماني تأمين خواهند شد
البت��ه دولت اعالم کرد که مابهالتفاوت اين ارزها با
يارانه پوش��ش داده ميشود .قبل از اجراي سياست
ارز تکنرخ��ي و بع��د از آن ،دول��ت اعالم کرد که
توليدکنندگان و اصن��اف نبايد بهبهانه گراني دالر،
قيمت کاالها و خدمات را افزايش دهند .ولي چندي
نگذشت که قيمت کاالهاي اساسي از جمله ،شير،
مرغ ،روغن ،گوشت ،ش��کر و ...با سير صعودي در
صدر جدول گرانيها جاي گرفتند ،البته در اين بين
نبايد از گراني ادامهدار موز غافل ش��د .موز از همان
ابتداي گراني دالر ،در اوج مانده است.
حتي ماست و نوشابه هم گران شدند!

نگاهي به عرضه مواد غذايي در فروش��گاهها نشان
ميدهد بهانه گراني دالر به قيمت ماست،ش��ير و
نوشابه هم سرايت کرده اس��ت.برخي نوشابههاي
خاص انرژي زا که ديگر گوي سبقت را از ديگران
ربودهاند و تا  20درصد گران شده اند .لبنياتي هم از
غافله عقب نماندهاند و شير در برخي از شرکتهاي
توليدکننده صنايع لبني دوباره گران شده بهطوري
که قيمت هر ليتر ش��ير بطري که  2700تا 2800
تومان بود در برخ��ي از برندها تا  3200تومان هم
افزايش يافته است.
روغن گران

نابساماني قيمتها به روغن نباتي هم سرايت کرده
و حتي برخي از مصرف کنندگان روغن نباتي که در
ساير بخشهاي صنايع غذايي فعاليت دارند هم از
اين افزايش قيمت ابراز نگراني کرده اند .موضوعي
که موجب افزايش قيمت در ساير کاالهاي مرتبط با
روغن نباتي نيز خواهد شد .برخي انواع روغن نباتي
بهدليل کاهش توليد توس��ط کارخانجات با کمبود

مواجه اس��ت و برخي اقالم نيز توس��ط واسطهها و
دالالن باالتر از قيمت مصوب بهفروش ميرس��د
بهطوري که قيمت روغن حلب 16کيلوگرميبهدليل
کاهش عرضه و افزايش تقاضا با افزايشي چشمگير
از  70هزار تومان به حدود  90هزار تومان رس��يده
اس��ت .اين در حالي است که موجودي بازار کفاف
نياز مصرف کنندگان بهويژه صنوف را در آستانه ماه
مبارک رمضان نميدهد و مصرف کنندگان روغن
نباتي بايد روغن مورد نياز را از بازار س��ياه و توسط
دالالن و ب��ا قيمتهاي نجوميتهي��ه کنند .بانک
مرکزي هم در گزارش جديد خود از تغييرات قيمت
کاالهاي اساس��ي در هفته منتهي به  31فروردين
ماه اعالم کرد که در اين هفته نرخ گوشت مرغ 2.1
درصد ،چاي  2.5درص��د و روغننباتي  0.1درصد
افزايش داشته است.
سرگرداني خريداران در بازار

اي��ن موضوع البته فق��ط در م��واد غذايي خالصه
نميشود ،چراکه وضع در بازار لوازم خانگي بهلطف
گراني دالر و سياستهاي دولت ،خوب نيست!اين
مشکل در تلفن همراه،رايانه و صنايع وابسته  ،لوازم
يدکي خودرو،مبلمان و بسياري از کاالها هم ديده
ميشود .گزارش ميداني «عصر ايرانيان» از سطح
ش��هر به ويژه مناطقي که ب��ورس کاالهاي خاص
هستند  ،نشان ميدهد در خيابان جمهوري،شريعتي
و س��ه راه امين حضور تقريبا نيمياز فروشندگان يا
کاال نميفروشند و يا بسيار گران تر از قبل اقدام به
فروش انواع لوازم صوتي و تصويري و لوازم خانگي
کرده اند .گفت و گو با فروش��ندگان کاال هم نشان
ميدهد که آنان چشم انتظار قيمتهاي جديدند .در
چنين ش��رايطي رئيس جمهور به جاي آنکه دستور
مداخل��ه در بازار و حل مش��کل را ص��ادر کند تنها
ب��ه يک گاليه بس��نده کرده که چ��را اصناف کاال
نميفروش��ند که اين نوع برخورد از رئيس اجرايي
کش��ور عجيب به نظر ميرسد .علي فاضلي،رئيس
اتاق اصناف ايران نيز در اين زمينه چند روز پيش در
سومين نشست هم انديشي اتحاديههاي سراسري
پوشاک کشور با اشاره به تماس تلفني وزير صنعت،
مع��دن و تجارت با وي در باره وضعيت نامناس��ب
فروش کاال در بازار بزرگ تهران گفت :وزير صنعت
به من اطالع رسانده که در حضور رئيس جمهور در
جمع توليدکنن��دگان آذربايجان اين موضوع مطرح
ش��ده که در ب��ازار تهران کاال فروخته نميش��ود؛
نميدانم اين امر واقعيت دارد يا نه؟! البته در واکنش
به اظهارات فاضلي يکي از حاضرين در جلسه اظهار
کرد :دليل عدم فروش کاال در بازار تهران به خاطر
مش��کالت تامي��ن ارز واردات کاال اس��ت .فاضلي
ادامه داد :وزير تاکيد کردهاند که براي واردات مواد
اوليه مورد نياز کش��ور هيچ مش��کلي وجود ندارد،
پس کجاي کار مش��کل دارد ،چرا در زمين دشمن
بازي ميش��ود؟ با وجود هم��ه اين موضع گيري و
واکنشها اما بازار بس��ياري از کاالها و خدمات اين

روزها ملتهب اس��ت.قيمت لوازمخانگي در روزهاي
اخير و بعد از تکنرخي ش��دن ارز ،بهطور ميانگين
افزايش قيمت 10درصدي را تجربه ميکند ،هرچند
که اين افزايش قيمت در برخي محصوالت بيشتر
نيز ديده ميشود.
اقدامات غير قانوني

دبير ستاد تنظيم بازار در ماههاي پاياني سال گذشته
از دستورالعملي مبني بر ممنوعيت هرگونه افزايش
قيمت کااله��ا و خدمات تا پايان فروردين  97خبر
داد که اين امر خود اين شائبه را ايجاد کرد که بعد
از اين تاريخ ام��کان افزايش قيمت کاال و خدمات
وج��ود دارد .علي فاضلي ،رييس اتاق اصناف ايران
گفت :عرضه نکردن کاال ،غيرقانوني بوده و نوعي
احتکار محس��وب ميشود .اما با توجه به شرايط به
وجود آمده بايد براي توليدکنندگان و واردکنندگان
محص��والت و کاالهاي مختلف ه��م فکري کرد،
چراکه درس��ت اس��ت کاالي واردات��ي آنها از قبل
تامين ش��ده و با ن��رخ ارز مبادلهاي ح��دود ۳۷۰۰
تومان بوده است ،اما باالخره آنها ميخواهند مجددا
نسبت به توليد يا واردات کاالهاي خود اقدام کنند
و در اين صورت بايد با دالر  ۴۲۰۰توماني اين کار
را انجام دهند که اين خود افزايش قيمتي براي آنها
خواهد داشت؛ بنابراين اگر ميخواهيم بازار آرامش
داشته باشد و افزايش قيمتي هم رخ ندهد بايد براي
آنها هم تدبيري انديشيده شود .وي افزود :قطعا راه
جبران اين خسارتها و افزايش قيمت کاالها براي
عرضه کنندگان و فروش��ندگان کاالهاي مختلف،
نفروختن ي��ا احتکار يا افزاي��ش غيرقانوني قيمت
نيس��ت بلکه آنها هم بايد از ط��رق قانوني اين کار
را انج��ام دهن��د .فاضلي اعالم ک��رد :هر دو طرف
ماجرا يعني فعاالن بازار و مس��ئوالن دستگاههاي
متولي و نظارتي بايد با س��عهصدر اين مشکالت را
ط��رح و حل و فصل کنند ،چراک��ه به عنوان مثال
باي��د اين اطمين��ان خاطر به کارآفرينان ،س��رماي ه
گذاران و توليدکنندگان داده ش��ود که ارز مورد نياز
آنها با قيمت مناس��ب اعالم ش��ده به زودي تامين
ميش��ود و هيچ مشکلي براي آنها در اين زمينه به
وج��ود نخواهد آمد و تخصيص اعتبار واقعي بوده و
هماکنون در حال انجام است.
گراني خ�ودرو هم س�اعتي شد؛س�ايپا رس�ماً

استارت گراني را زد

در ب��ازار خودرو ه��م مدتهاس��ت افزايش قيمت
ج��والن ميدهد و هر روز قيم��ت برخي خودروها
از جمل��ه خودروه��اي خارجي صعودي ميش��ود،
البت��ه اينب��ار خودروس��از داخلي ني��ز در افزايش
قيمت پيشقدم ش��ده است .شرکت سايپا که هفته
گذشته در تصميميغيرمنتظره ليست جديد قيمت
محص��والت پارس خودرو را ب��ا افزايش  500هزار
تومان تا  5ميليون و  200هزار تومان اعالم و چند
س��اعت بعد لغو کرد ،بار ديگر بخشنامه جديدي را
منتش��ر و اعالم کرده که زي��ن پس محصوالت با

قيمتهاي جديد عرضه ميشوند .براساس بخشنامه
جديد ش��رکت سايپا ،قيمت کليه محصوالت گروه
سايپا تغيير يافته و متقاضياني که اين محصوالت را
پيشخريد کرده بودند ،از  08/02/97بايد خودروها
را با قيمتهاي درجش��ده تسويه حس��اب نمايند.
جدول قيمته��اي جديد محصوالت پارس خودرو
نشان ميدهد تفاوت چنداني با بخشنامه قيمتي ٢
ارديبهشت ماه سايپا ندارد .کاهش عرضه خودرو در
بازار باعث شده تا انواع خودروهاي داخلي نسبت به
هفته گذشته شاهد افزايش يک تا  4ميليون و 500
توماني قيمتها باش��د ،البته روند افزايش قيمتها
ساعتي بوده و قيمتهاي صبح و ظهر تفاوت دارد.
در کنار گرانيهايي ک��ه اين روزها در برخي اقالم
س��اعتي ش��ده و در روزهايي که مردم در ش��وک
افزايش قيمت ملک ،خ��ودرو ،لوازم خانگي و البته
کاالهاي اساسي هستند ،دولت مدام اعالم ميکند
که توانس��ته التهابهاي ارزي را مهار کند.س��وال
مردم از دولت اين است که چطور ميشود کاالهاي
اساسي و لوازم خانگي و خودرو و مسکن گران شود
آنه��م بهدليل گراني دالر ولي دولت مدام از ارزان
ش��دن اين ارز و تأمين نيازه��اي متقاضيان با دالر
4200توماني سخن ميگويد؟!
دولت روحاني در گراني رکورد شکن است

کارشناس��ان ب��ر اي��ن باورند ک��ه اين ب��ار دولت
نميتواند ب��ا گفتار درماني مش��کالت را حل کند
و با توجه به ش��رايط پيش آم��ده در روزهاي آينده
گرانيهاي بيشتري در راه است .سيد ناصر موسوي
الرگاني،نايب رئيس کميسون اقتصادي مجلس در
اين زمينه به خبرنگار «عصر ايرانيان» گفت :دولت
روحاني هم��ه رکوردها را در افزايش قيمت س��بد
مصرفي مردم شکسته اس��ت.زماني که دولت قرار
ب��ود کار خود را آغاز کند جيب مردم را مالک تورم
ميدانس��ت و آماره��ا را رد ميکرد .حال که قيمت
برخي مايحتاج زندگي مردم صعودي شده بايد ديد
آيا هنوز هم دولتيها ارزشي براي جيب مردم قائل
هستند؟ وي افزود :نگاهي به وضعيت معيشت مردم
گوياي همه حقايق است .هر چند نرخ تورم به دليل
افت قابل توجه تقاضا روند کاهش��ي داش��ته  ،ولي
قيمت کاالهاي اساس��ي از اين رويه پيروي نکرده
و همچنان در مس��ير صعودي قرار دارند .کاالهاي
اساسي مورد نياز مردم ،طبق گزارش بانک مرکزي
از ابتداي امس��ال همچنان س��ير صعودي داشته و
گران ش��دهاند .س��طح رفاه مردم تنزل پيدا کرده و
در يک کالم معيشت سختتر و فقرا فقيرتر شدند.
اين نماينده مجلس تاکيد کرد :سازمانهاي آماري
کشور همچنان از پايين بودن نرخ تورم سخن گفته
و با آمارهايي که فرس��نگها با جيب مردم فاصله
دارد س��عي در کنترل اوضاع دارند.البته اين مساله
هم داليلي دارد که از مهمترين انها ميتوان به بي
ارتباط بودن بخش اعظمياز ليست  ۳۸۵کااليي که
براي محاسبه نرخ تورم محاسبه ميشود با ملزومات
روزمره زندگي اش��اره کرد .نماين��ده فالورجان در
مجل��س تصريح ک��رد :افزايش قيم��ت کاالهاي
اساس��ي طي هفتهه��اي اخير آن ه��م به صورت
لحظهاي بسيار نگران کننده است .اما آنچه در اين
ميان بيش از پيش حائز اهميت اس��ت نقش ستاد
ت کاالها در
تنظيم بازار در جلوگيري از افزايش قيم 
زمانهاي خاص است که با توجه به شرايط کنوني
اين س��تاد عملکرد بس��يار ضعيفي داشته است .به
گزارش«عصر ايرانيان» ،گراني کاالها صرف نظر
از نگرانيهايي که در اقش��ار متوسط جامعه ايجاد
ميکند ،منجر به کوچک تر شدن سفرههاي مردم
ميشود و در شرايطي که دستمزد کارگران تنها 10
تا  19.5درصد افزايش يافته افزايش برخي قيمتها
ت��ا  35درصد تنها ميتواند منجر به نابودي زندگي
بس��ياري از مردم زير فشارهزينههاي زندگي شود.
اي کاش دولت اين بار دست از گفتار درماني و اميد
واهي دادن به مردم بردارد و اين بار فکري عملياتي
براي چاره کار داشته باشد.

انتقاد شديد دبير اجرايي خانه کارگر کرمانشاه از شرکتهاي پيمانکاري

برخيکارگرانشرکتهايپيمانکاريماهانه 500هزارتوماندريافتيدارند

دبي��ر اجراي��ي خانه کارگر اس��تان کرمانش��اه از
شرکتهاي پيمانکاري تامين نيرو به شدت انتقاد
ک��رد و گفت :اين ش��رکتها گاه��ي کارگران را
با دس��تمزد ماهانه  ۵۰۰هزار توم��ان وادار به ۱۰
ساعت کار در روز ميکنند .به گزارش ايسنا ،اوليا
علي بيگي در جش��نواره امتنان از کارگران استان
کرمانشاه با اش��اره به مهمترين مشکالت جامعه
کارگري کشور گفت :مهمترين خواسته کارگران
رعايت شان و منزلت آنها است .وي با بيان اينکه
هم��ه با هم و با تصويب قواني��ن و لوايح بايد به
ارتقا شان کارگران کمک کنيم ،افزود :بايد کرامت

کارگر بگونهاي باشد که فرزندان کارگران با افتخار
از ش��غل پدر و مادر خود ي��اد کنند .رئيس کانون
عالي شوراهاي اسالميکار کشور ادامه داد :آنچه
ک��ه امروز کرامت کارگ��ران را مخدوش ميکند،
نبود امنيت ش��غلي است .علي بيگي تصريح کرد:
کارگ��ري که قرارداد کارياش يک ماهه بس��ته
ميشود حتي نميتواند قرارداد اجاره خانه  ۱۲ماهه
را ب��ا خيال راحت ببندد و همواره براي معيش��ت
خ��ود دغدغه ذهني دارد .وي معتقد اس��ت ،نبود
امنيت ش��غلي بهره وري را از کارگران و آزادي را
از تشکلهاي کارگري گرفته است .وي خواستار

ساماندهي جدي قراردادهاي موقت کارگران شد.
دبير اجرايي خانه کارگر اس��تان کرمانش��اه عامل
ديگر از بين بردن کرامت کارگران را شرکتهاي
پيمانکاري و تامين نيرو دانس��ت و يادآوري کرد:
اين ش��رکتها کارگ��ران را در ش��رايطي به کار
ميگيرند که از حداقلهاي مصوب شوراي عالي
کار هم محرومند و گاهي با  ۱۰ساعت کار در روز
فق��ط  ۵۰۰هزار تومان در ماه دريافتي دارند .علي
بيگي با بيان اينکه برخي بدون هيچ سرمايهگذاري
در اين شرکتها به ثروتهاي هنگفت رسيدهاند،
افزود :يک عده آنقدر ثروتمند شدهاند که از ثروت

زياد نقرس گرفتهاند و کارگران زير دس��ت آنها از
س��وءتغذيه رنج ميبرند .دبير اجرايي خانه کارگر
استان کرمانشاه ساماندهي اين شرکتها و احقاق
حقوق کارگران را خواسته مهم ديگر برشمرد .وي
از نامناس��ب بودن وضعيت معيشت کارگران هم
ياد کرد و گفت :کارگري که با حقوق يک ميليون
و پانصد هزار تومان در ماه يک زندگي چهار نفره
را به س��ختي ميچرخاند ،واقعا هنرمند است .به
گفته علي بيگي امروز شکاف عميقي بين دستمزد
و معيش��ت کارگران وجود دارد ک��ه بايد به مرور
زمان پر شود.

احتمال تغییر عضو خودرویی اتاق وزرات صنعت

در حالي رئيس انجمن صنفي واردکنندگان
خودرو ،عضو اصلي اتاق فکر وزارت صنعت
است که طبق اعالم رسميمعاون بازرسي
سازمان حمايت ،شرکت متبوع وي ،مجوز
پيش فروش خ��ودرو ندارد .اين روزها بازار
خودرو با چالشهاي بسياري روبرو است.
اعطاي مجوزهاي سفارشي ،رانت ،قاچاق،
ثب��ت س��فارش غيرقانون��ي و  ...از جمله
کليد واژههايي اس��ت که در مطبوعات و
رس��انههاي مختلف بارها ب��ه آن پرداخته
ميشود .سازمان حمايت براي جلوگيري از
سوءاستفادهاحتماليآييننامهاجراييعرضه
خودرو را تدوين و ابالغ نموده است .طبق
اعالم سازمان حمايت مصرف کنندگان و
توليدکنندگان شرکتهاي مجاز ميتوانند
طبق ش��رايط ذيل اقدام به فروش و پيش
فروش خودرو نمايند .علي رغم ابالغ آيين
نامه مذکور ،سازمان حمايت همواره نسبت

شرکت رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو مجوز ندارد!
به رعايت ش��رايط قانوني فروش و پيش
فروش در بازار خودرو هشدار داده است .اين
سازمان در اين خصوص بارها اعالم کرده
ک��ه مصرف کنندگان باي��د از حقوق خود
مطلع باش��ند تا بتوانند با تخلفات احتمالي
مقابله کنند .براين اساس براي تامين حقوق
مصرف کننده اساميشرکتهاي مجاز پيش
فروش خودرو را اعالم نموده اس��ت .اين
در حالي است که متاسفانه در حال حاضر
برخي از شرکتهاي غيرنمايندگي فعال در
بازار اقدام به پيش فروش غيرمجاز خودرو
مينمايند .يکي از اين ش��رکتها ،شرکت
مفتاح رهنورد اس��ت .اين شرکت در حالي
اقدام ب��ه فروش مدت دار خودرو مينمايد
که طب��ق اعالم رسميس��ازمان حمايت
مصرف کنن��دگان و توليدکنندگان مجوز
پيش فروش خودرو ندارد .در همين رابطه
يکي از کارشناس��ان فروش شرکت مفتاح

رهنورد در پاس��خ به سوال پرديس خودرو
صراحتا عنوان نمود :شرکت مفتاح رهنورد
در قالب بازههاي زماني  90روز 120 ،روز،
 150روز و  180روز اقدام به فروش مدت
دار خودرو مينمايد .اين در حالي است که
شهرام ميرآخورلو ،معاون بازرسي سازمان
حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان
در گفتگ��وي اختصاصي با پرديس خودرو
ضمن تاکيد بر اين موضوع که هيچ شرکت
گ��ري مارکت(غيرنمايندگي) مجوز پيش
فروش ندارد ،تصريح کرد :ش��رکت مفتاح
رهنورد نيز از اين قاعده مستثني نيست و
مردم بايستي نسب به خريد از اين قبيلها
شرکتها مراقب باش��ند .وي با اشاره به
اينکه ما اطالع رس��اني کاف��ي را به مردم
انجام داده ايم ،گفت :مردم بايستي خود با
هوشياري اقدام به خريد کنند تا با مشکل
روبرو نشوند .شرکت مفتاح رهنورد يکي

از شرکتهاي غيرنمايندگي در بازار خودرو
است که مديريت آن بر عهده ميثم رضايي،
رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو،
است .ميثم رضايي به علت فعاليتها خود
در زمان انتخابات روابط حس��نهاي با وزير
محت��رم صنعت ،معدن و تج��ارت دارد به
طوري که در س��ال گذش��ته وزير محترم
صنعت ،معدن و تجارت طي حکميايشان
را به عضويت شوراي انديشه ورزي وزارت
صنعتمنصوبنمودد.درحکمميثمرضايي
آمده است؛»با توجه به تجارب حضرتعالي
در حوزه مس��ائل صنف��ي و کارفرمايي به
موجب اين حکم به عنوان عضو ش��وراي
انديش��ه ورزي وزارت صنع��ت ،مع��دن و
تجارت منصوب ميش��ويد تا با حضورتان
در جلس��ات اين ش��ورا و کارگروه مربوط
به مس��ايل صنفي و کارفرمايي از نظرات
ارزشمند و موثر جنابعالي در تنظيم برنامهها،

تصميم سازي و رفع مشکالت مردم بهره
مند شويم .توفيق روزافزون جنابعالي را از
درگاه الهي خواستارم ».هرچند که دغدغه
و انگي��زه وزير محترم صنع��ت ،معدن و
تج��ارت در انتصاب آق��اي ميثم رضايي
اس��تفاده از نظرات ارزش��مند ايشان رفع
مشکالت مردم بوده ولي متاسفانه شرکت
متبوع رئيس انجمن صنفي واردکنندگان
خودرو به علت عدم رعايت ضوابط فروش
و پي��ش فروش خودرو ،خود زمينه را براي
افزايش مش��کالت فراهم نموده است .در
اواخر سال گذش��ته بود که وزارت صنعت
رس��ما خطاب به وي ب��ه اعضاي انجمن
صنفي واردکنندگان خ��ودرو در خصوص
پيش فروش غيرمجاز تذک��ر داد و اعالم
نمود که اعضاي اين انجمن بايس��تي در
چارچ��وب اصول و قواني��ن اقدام به پيش
فروش خودرو نمايند.
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دولت فقط شعار ميدهد

ادامه از صفحه یک

...رسانهها ميتوانند در کنار توليدکنندگان
ب��راي معرفي کااله��اي باکيفيت ايراني
باشند .متأسفانه دولت هم در بحث توليد
تنها به دادن شعار اکتفا و هيچگونه اقدام
عملي درخور توجه جهت رفع مشکالت
اي��ن بخ��ش انج��ام نميده��د و آنچه
تاکنون توليدکنندگان ايراني در کشور از
دستگاههاي اجرايي ديدهاند اين است که
حرف و عمل دول��ت در زمينه حمايت از
کاالي ايراني بايد يکي باش��د .در شرايط
امروزي کش��ورمان رونق توليد در کشور
حمايت همهجانبه دول��ت را ميطلبد .به
نظر ميرسد در ش��رايط کنوني وقت آن
رسيده که دولت دست از شعار و تبليغات
کاذب ب��ردارد و به معني واقعي از توليد و
توليدکنندگان داخلي حمايت کند .بدون
تردي��د ارائ��ه آموزشهاي الزم ،توس��عه
زيرساختها ،پرداخت يارانه ،معافيتهاي
مالياتي ،اعطاي تس��هيالت ارزانقيمت
هم��ه و هم��ه در ش��کوفايي توليد ملي
نقش آفرينند .درنهايت بايد گفت استفاده
م��ردم از کااله��اي باکيفي��ت ايراني نيز
سبب ميش��ود توليدکنندگان باانگيزه و
پشتگرميبيش��تري به س��مت نوآوري،
کيفيت ،روزآمدي و مواردي ازايندس��ت
حرکت کنند .اميدواريم امسال با حمايت
واقع��ي از تولي��د داخلي و ن��ه برگزاري
شوهاي نمايشي و بدون اثر در سطح ملي
شاهد ش��کوفايي اقتصاد و پويايي دوباره
صنعت کشور باشيم.

خبر
ربيعي :دولت مسئول تأمين معيشت و
امنيت شغلي کارگران است

وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با اش��اره به
اينکه ما خود را در اشتغال مسئول ميدانيم
گفت :بايد امنيت شغلي نيروي کار و جامعه
کارگري را تامين کنيم .به گزارش تس��نيم،
علي ربيعي،وزيرتع��اون،کار و رفاه اجتماعي
در مراس��م هفت��ه کارگ��ر ک��ه ب��ا حضور
رئيسجمهوري برگزار ش��د ،اظهار کرد :ما
خ��ود را در قبال حفظ توليد ،ارتقاي کيفيت
زندگي کارگران ،بازنشس��تگي با کرامت و
ايجاد اشتغال مسئول ميدانيم .با همين نگاه
در دولت يازدهم و دوازدهم تمام سعي خود
را کرديم که صداي کارگر شنيده شود .وي
در ادامه افزود :در هيچ دورهاي کارگران اجازه
راهپيمايي نداشتند ،اما در اين دولت اين اجازه
را يافتند .ربيعي با اش��اره به تالشهاي دولت
براي بهبود زندگي کارگران و بازنشستگان
گفت :هنوز در اين مسير بايد اقدامات زيادي
انجام دهيم .ما بايد امنيت شغلي کارگران را
تامين کنيم .وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي
افزود :دولت تالش خود را براي ارتقاء سطح
زندگي کارگران و بازنشستگان به کار گرفت،
هرچند در اين مس��ير بايد اقدامات بيشتري
صورت گيرد.ما ناگزير به تامين امنيت شغلي
کارگران هس��تيم و در اين زمينه گامهايي
برداشته شده است .ربيعي با اشاره به قدرت
خريد پائين سالمندان و بازنشستگان کشور
گفت :س��المندان و بازنشستگان ما سالهاي
س��ال قدرت خريد نداش��تند و بنگاههاي ما
هم سبب رکود طوالني طي چندين سال با
ريزش نيروي کار مواجه شدند .وزير تعاون کار
و رفاه اجتماعي با اش��اره به پيش بيني 400
ميليارد تومان براي بازنشستگان و مستمري
بگي��ران گفت :صندوق تامي��ن اجتماعي را
از صن��دوق کارپردازي ب��ه صندوق زندگي
اجتماعي بازنشستگي تبديل کرديم .عالوه بر
اين با پوشش بيمه روستايي براي سالمندان
و صدور دفترچه بيمه براي روس��تائيان يک
ميليون و  650هزار نفر تحت پوش��ش بيمه
قرار گرفتند.سازمان تامين اجتماعي پويا شده
است و وضعيت صندوق تامين اجتماعي نيز
با ديگر صندوقهاي کش��ور بسيار متفاوت
اس��ت .وزير تعاون کار و رف��اه اجتماعي با
اش��اره به نقش کارگران در پيروزي انقالب
اس�لاميو دوران جن��گ تحميل��ي گفت:
کارگ��ران در جنگ به جبههها رفتند و طي
دوران جنگ حق��وق آنها افزايش پيدا نکرد
اما شرايط را تحمل کردند .وي با بيان اينکه
کارگران ما صاحب فکر و انديشه و فناوري
هستند ،گفت :برنامههاي زيادي در روستاها
براي ايجاد ش��غل در نظر گرفته شده که به
تدريج آثار آن مش��خص خواهد ش��د .وزير
تعاون کار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري
از اظهاراتش به وضعيت غيررسميبرخي از
کارگران اشاره کرد و افزود :يکي از مشکالت
ام��روز جامع��ه کارگري ما وج��ود کارگران
غيررسمياست که بايد به دنبال ايجاد شغل
پايدار براي آنها باش��يم که در اين زمينه در
کميس��يون اجتماعي دولت ،بيمه اجتماعي
فراگير را در دس��تور کار ق��رار داده ايم .وي
افزود :در س��الهاي اخير شاهد ورود جمعيت
بي کار به جامعه بوديم که اين موضوع باعث
شد تا دولت فشارهاي زيادي را متحمل شود.
ضمن اينکه در س��اليان گذشته هم تالش
کرديم تا بر بحران بيکاري غلبه کنيم.

