اخبار
واردات برنج
از ابتداي بهمن آزاد شد

بر اســاس نامه نگاري انجام شــده بين
وزراي کشــاورزي و صنعــت دولــت؛
واردات برنج از ابتداي بهمن ماه از ســر
گرفته خواهد شــد .به گزارش تســنيم،
حجتي وزير جهاد کشــاورزي در نامهاي
به شــريعتمداري وزيــر صنعت اعالم
کرد ثبت ســفارش برنج از ابتداي بهمن
ماه تــا پايان خرداد ماه ســال  97مجاز
ميباشد .بر اين اساس مدت ثبت سفارش
تماميمحمولههاي برنج سه ماهه و براي
يک ماه قابل تمديد ميباشد .چندي قبل
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به ممنوعيت
ثبت ســفارش واردات برنج گفته بود :در
چهار ماه اول امسال برنج بيش از اندازه
وارد شد به گونهاي که برنج توليد داخلي
روي دست کشاورز ماند .گفتني است ،در
اين نامه تاکيد شده به دليل شروع فصل
برداشــت برنج داخلي ترخيص و واردات
برنج پس از تاريخ  31تير ماه ســال 97
امکان پذير نخواهد بود.
گوشي موبايلتان
را خودتان رجيستر کنيد

معــاون فناوري اطالعات ســتاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز بــا بيان اينکه همه
موبايلها تا  ۳۰روز پس از روشن شدن از
اپراتورها سرويس دريافت ميکنند ،گفت:
براي جلوگيري از کالهبرداري خودتان
گوشــي موبايلتان را رجيســتر کنيد .به
گزارش ايسنا ،حميدرضا دهقانينيا اظهار
کرد :چهار برند از جمله اپل ،مشــمول
طرف رجيســتري هســتند .دهقاني نيا
افزود :اولين گام اين اســت که بازگشت
به تنظيمات کارخانه بايد اعمال شــود،
خريداران حتما توجه داشــته باشند که
کارت گارنتــي را دريافت کنند ،کد فعال
سازي شش رقمينيز بايد دريافت و پس
از احراز هويت گوشي مورد نظر رجيستر
شود .اين مراحل اگر انجام شود خريداران
ارزش افزودههاي بااليي دريافت ميکنند.
وي گفت :مردم حتما فرآيند استعالم را
خودشان انجام دهند ،زيرا همه گوشيها
بعد از روشن شدن تا  ۳۰روز از اپراتورها
سرويس دريافت ميکنند ،کارت گارانتي
بايد در جعبه باشد ،در فرآيند فعال سازي
حتما بايد شماره موبايلي وارد شود که قرار
است روي ديوايس قرار گيرد.
کم کاري وزارت جهاد کشاورزي
در اجراي قانون انتزاع

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت:
وزارت جهاد کشاورزي کم کاري شديدي
در اجراي قانون انتزاع داشته است ،ابزار
الزم را براي تنظيم بازار به اين وزارتخانه
ندادهانــد و ذينفعان ســعي کردند که
قانون يا اجرا نشــود يا به کندي اجرايي
شود .به گزارش فارس ،عباس پاپيزاده
با انتقاد از اينکه متأســفانه وزارت جهاد
کشاورزي در حوزه فورتينگ،بستهبندي
و بازارهاي صادراتي کمرنگ عمل کرده
است ،خاطرنشــان کرد :اين وزارتخانه
کمکاريهايي داشــته بــه عنوان مثال
با وجود بازارهاي اطراف مانند روســيه،
کشورهاي حوزه خليج فارس ،کشورهاي
 ،CISعراق و امثالهم شاهديم که حضور
ايران به شــدت کمرنگ است ،دليل آن
بخشي به دليل اجرا نشدن درست قانون
انتزاع و بخش ديگــر به دليل کمکاري
شديد وزارت جهاد کشاورزي است .وي
خطاب به مســئوالن اجرايي اين حوزه
گفت :قانون افزايش بهرهوري در بخش
کشاورزي جزو مترقيترين قانونها است
که  ۳۰درصد آن هم اجرايي نشده که اگر
اجرا ميشد بسياري از مشکالت اکنون
حل شده بود.

دولت روحاني در  ۴.۵سال  ۸۱۰هزار ميليارد تومان نفت فروخت

درآمد ريالي فروش نفت از ســال ۹۲
تا نيمه اول سال  ۹۶به بيش از ۸۱۰
هزار ميليارد تومان رسيد .به گزارش
تســنيم ،طبق گزارش بانک مرکزي
درآمد فروش نفت در ســالهاي 92
تــا نيمه اول ســال  96بيش از 237

ميليــارد و  448ميليــون دالر بوده
است که با محاسبه نوسان نرخ دالر
از  3200تا  3800تومان طي  5سال
گذشــته ،بيش از  810هــزار ميليارد
تومان درآمد ريالــي از محل فروش
نفت نصيب دولت شــده اســت .بر

«عصر ايرانيان» در گفت و گو با کارشناسان ،وضعيت توليد صنعتي کنوني و اثرات اليحه بودجه  97بر آن را بررسي ميکند

بودجه  97کمر صنايع را ميشکند
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اخبار
افزايش دريافت وام بانکي
توسط مردم

مردم ،سال آينده  12هزار ميليارد تومان خرجي دولت را ميدهند
گروه اقتصادي – اميرعلي امينيان :با وجود اينکه دولت
مدعي است بودجه  97را در مسير توليد و اشتغال نوشته
اما کارشناسان و فعاالن صنعتي و اقتصادي ميگويند
که اين اليحه ضربات زيادي به توليد،صنعت و اشتغال
وارد ميکند .به گزارش «عصر ايرانيان» ،شــمارش
معکوس براي ورود اليحه بودجه  97به صحن علني
مجلس آغاز شده و در هفته جاري اين اليحه دقيق
تر و علني تر از گذشــته بررسي ميشود.با اين وجود
کارشناسان اقتصادي معتقدند اين اليحه ضربه جدي
به توليد ميزند .تدوين اليحه بودجه سال  97در حالي
صورت ميگيرد که وضعيت واحدهاي صنعتي در حال
حاضر نيز بسيار اسفبار اســت و به اعتقاد بسياري از
فعاالن صنعتي طرحهاي دولت براي سال جاري هم
هنوز عملياتي نشــده و هيچ رونقي در صنايع حاکم
نشده است .به گفته سليماني معاون سازمان صنايع
کوچک در حــال حاضر  19درصد واحدهاي صنعتي
ل هستند يا دچار بحران و اين اظهارنظر
کشور يا تعطي 
نشان ميدهد که رونق وعده داده شده توسط دولت
در کشــور حاکم نيست و با اين وجود دولت با اليحه
بودجه  97فشارها را بر اين صنعت بحران زده بيشتر
ميکند .در هميــن رابطه حميدرضا فوالدگر ،رييس
کميســيون حمايت از توليد ملي مجلس نيز با بيان
اين که بســياري از واحدهــاي توليدي و صنعتي در
کشور با نيمياز ظرفيت خود کار ميکنند گفت :قانون
حداکثر اســتفاده از توليد داخل به خوبي اجرا نشده و
علي رغم امکان ساخت داخلي براي بسياري از کاالها،
ماشــين آالت و قطعات ،واردات به کشور انجام شده
اســت .به گزارش تسنيم،وي افزود :در حالي که بايد
از سرمايه گذاري خارجي اســتقبال کرد و توليد نيز
بايد رقابت پذير شود ،اما واردات در کاالهايي صورت
ميگيرد که امکان توليد آنهــا در داخل وجود دارد و
اين امر توسط شرکتها و وزارتخانههاي مختلف انجام
ميشود .رييس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس
شوراي اسالميگفت :بسياري از واحدهاي توليدي و
صنعتي در کشور با نيمياز ظرفيت خود کار ميکنند و
دچار رکود هستند .فوالدگر ادامه داد :بر اساس قانون
حداکثر استفاده از توليد داخل ابتدا بايد از استعالمات
وزارت صنايع مشخص کنيم که امکان انجام پروژه
يا ســاخت کاال در کشــور وجود دارد يا خير ،که اگر
اين ظرفيت و امکان مهيا نبود در مرحله بعد به خريد
خارجي يا واردات روي بياوريم .وي بيان کرد :در قانون
برنامه پنجم و ششــم توسعه قرار براين بود که موانع
غيرتعرفهاي براي واردات گذاشــته نشود زيرا سالح
تعرفه را نميتوان در درازمدت استفاده کرد و بايد نظام
تعرفه براساس تنظيم بازار باشد.

آب نيز افزايش  20درصدي مطابق آمار رسمياعالم
شده بر  7/3درصد از مصرف کنندگان مرتبط با حوزه
صنعت تاثير مســتقيم ميگــذارد و بر برخي صنايع
همچون صنايع غذايي که با کشاورزي ارتباط مستقيم
دارند ،نيز تحت تاثير اين افزايش قرار خواهند گرفت.
مردم  12هزار ميليارد تومان ماليات ميدهند

و  ۸۳۲ميليون تومان ،براي «مرکز توســعه تجارت
الکترونيکي» هشــت ميليارد و  ۷۵۷ميليون تومان،
براي «سازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران-
مادر تخصصي»  ۲۱ميليارد تومان ،براي «ســازمان
صنايع کوچک و شــهرکهاي صنعتــي ايران» ۹۰
ميليارد و  ۵۰۰ميليون تومان ،براي «سازمان حمايت
مصرفکنندگان و توليدکنندگان»  ۲۶ميليارد و ۲۲۶
ميليون تومــان ،براي «صنــدوق ضمانت صادرات
ايران»  ۶ميليارد و ۱۰۰ميليون تومان و براي «اتحاديه
مرکزي فرش دستباف روستايي ايران» نيز پنج ميليارد
تومان اعتبار برآورد شده است.
تبعات مخرب اليحه بر صنعت

نوع بودجهريزي دولت در اليحه و فشاري که بر صنايع
و معادن کشور از طريق اين اليحه وارد ميشود انتقاد
بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس را در پي
داشته است .محمد اسماعيل سعيدي ،نماينده مردم
تبريز در مجلس درباره مشکالت بودجه  97در گفت و
گويي کوتاه با خبرنگار «عصر ايرانيان» گفت :دولت در
اليحه بودجه به درآمدهايي از جمله ماليات تکيه کرده
که افزايش آن تا کنون کمر توليد داخلي را خم کرده
و بسياري از اين واحدهاي توليدي همواره از ماليات و
سود تسهيالت باال گاليه مند هستند.
وي با اشاره به مشکالت اجتماعي و اقتصادي که در اثر
اين فشار به وجود ميآيد تصريح کرد :دولت در اليحه
بودجه  ۹۷فشار مضاعفي را به واحدهاي توليدي وارد
کرده است و ما خواستار کاهش اين مسئله هستيم چرا
که اگر رونق توليد نباشد ،با ورشکستگي آنان ،نابودي
حوزه توليد و بروز مشکالت اقتصادي مواجه خواهيم

فشار بر صنعت با وجود افزايش بودجه صنعت

با وجــود اينکه بودجه وزارت صنعت،معدن و تجارت
در سال آينده زياد شــده اما با برخي از سياستهاي
دولت در بودجه  97به نظر ميرسد فشار بر صنعتيها و
معدنيها بيش از پيش افزايش خواهد يافت .برآوردها
از افزايش بيش از  ۲ /۵برابري بودجه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در مقايسه با سال جاري حکايت دارد.
براساس اطالعات منتشر شده ،بودجه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در سال آينده معادل  ۱۴هزار و ۱۹۶
ميليارد و  ۲۵۰ميليون ريال برآورد شده است .بودجهاي
که ســهم دســتگاه اصلي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در آن  ۹۶۲۰۰۸۹ميليون ريال ( ۹هزار و ۶۲۰
ميليارد و  ۸۹ميليون ريال) در نظر گرفته شده است.
براساس ارزيابيهاي صورت گرفته در بودجه سال آتي
براي «سازمان توســعه تجارت ايران»  ۲۴۲ميليارد

مدرس دانشگاه علميکاربردي تهران اذعان کرد:دولت
در نظر دارد در سال آينده  ۱۲۸هزار ميليارد تومان درآمد
مالياتي و گمرکي داشته باشد که نسبت به هدفگذاري
سالجاري حدود  ۱۲هزار ميليارد تومان افزايش داشته
اســت .برآورد  ۱۲۸هزار و  ۷۱۹ميليارد تومان درآمد
مالياتي نسبت به بودجه سالجاري رشد 10/5درصدي
نشان ميدهد .در اليحه بودجه سال آينده کل کشور
کسب  ۱۰۵هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيشبيني
شده که نسبت به سالجاري  ۵درصد رشد دارد .وي
در ادامه اظهار کرد :مردم که موديان مالياتي کشــور
هســتند بايد به نحوي از انحا ايــن  12هزار ميليارد
تومان را به دولت پرداخت کنند که بي ترديد با افزايش
ميزان ماليات پرداختي ،نقدينگي قابل مصرفشان کمتر
ميشود و همين مساله بازار را تحت شعاع قرار خواهد
داد .واقعيت اين اســت که در شرايط رکود و کمبود
نقدينگي افزايش ماليات که عمال کاستن نقدينگي
بيشتر از جيب مردم اســت ،نهتنها به صالح نباشد؛
بلکه صنايع را با چالشهاي جدي روبرو خواهد کرد.
چرا که توليد بايد مصرف کننده داشته باشد و مصرف
کنندهاي که از اعتبار هزينه ايش کاسته شود ،نميتواند
به عرضه صورت گرفته پاســخ مناسب دهد .در اين
زمينه بيشترين فشار به توليدکنندگان کاالهاي غير
اساسي وارد خواهد شد؛ کاالهايي که در سبد خانوارها
نقش فانتزي دارند و بي شک در برنامه خريد خانوارها
به حاشيه خواهند رفت .حاشيهاي که کارگران صنايع
مرتبط را به حاشيه خواهد کشاند.

شد.
حميد رضايي،مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادي
نيز در ايــن زمينه بــه خبرنگار «عصــر ايرانيان»
گفت:صنايع در معادالت اقتصادي کشور چشم اميد
به فرمولهاي کاربردي بستهاند که بنا بر عرف اقتصاد
جهاني بايد نقشه راه و قاعده عملياتي شدنش در لوايح
بودجه و برنامههاي توسعهاي ترسيم شود .وي افزود:
اگرنمايندگان با دقــت و ظرافت اليحه بودجه  97را
بررســي کرده و آن را اصالح نکنند تبعات مخرب و
بعضــا جبران ناپذيري را بر صنايــع به دنبال خواهد
داشت .رضايي ادامه داد :اليحه بودجه سال آينده بر
توليد تاثير مستقيم خواهد گذاشت و با افزايش هزينه
مصرف ،عمال هزينه تمام شده کاالها را نيز افزايش
ميدهد.افزايش قيمت تمام شده با کاهش تقاضا مواجه
ميشود .اين کاهش تقاضا به خاطر بحران نقدينگي
در تامين مواد اوليه موجب ايجاد مشکالت جدي در
عرضه ميشود و اين دومينوي ضعيف شدن صنايع به
سرعت بيشتري توليد ملي را با بحران روبرو ميکند.
عضو کانون پژوهشگران اقتصاد ايران تاکيد کرد :طبق
اليحه يشنهادي دولت 30 ،درصد قيمت برق در سال
آينــده افزايش خواهد يافت؛ اين ميــزان افزايش در
شرايطي است که صنايع و کارخانهها بيشترين ميزان
مصرف برق را در کشور به خود اختصاص داده اند .به
عبارتي آماري 36/2درصد از مصرف برق به صنايع و
 8/3درصد نيز به بخشهاي تجاري اختصاص دارد و
اين يعني اينکه  42/5درصد از مصرف کنندگاني که
چرخ صنعــت را از توليد تا توزيع ميچرخانند بايد در
سال آينده  30درصد بيشتر پول برق بدهند .در بخش

اليحه بزک شده

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينکه اگر اليحه بودجه
 97با همين شــکل کنوني تصويب شود با توجه به
تداوم رکود و منجمد بودن نقدينگي ،مســاله تعديل
نيرو در اين صنايع در دسترسترين و کم هزينهترين
راهکار خروج از بحران است اظهار کرد:اليحه بودجه
بايد از مميزي مجلس عبور کند و مجلس ميتواند و
ميبايست با دقت حدود قانوني مشخصي را براي هر
کدام از ارقام اليحه تعريف کند .اين تعريف حدود حتما
بايد با درک درست از شرايط اقتصاد کشور اعمال شود
و در شرايط اقتصادي با ابعاد قابل لمس فعلي ،بايد از
هرگونه ريسک و تصميم عجوالنه پرهيز شود.
رضايي اليحه بودجه سال آينده را بزک کرده توصيف
کرد و افزود :از سيماي بزک شده اين اليحه اينطور
ميشود برداشــت کرد که دولت تمام هم و غمش
را گذاشــته تا بهصورت نقد پول خود را دريافت کند
و گوشش بدهکار هيچ طلبکاري نيست! طلبکاراني
که چرخ صنعت را ميچرخانند و دولتي که با لبخند
و در عين حال جديت دم از افزايش اشتغال و توسعه
کســب کار و کمک به صنايع ميزنــد و در باطن
مشکل صنايع پيچيده و پيچيده تر ميشود .به گزارش
«عصر ايرانيان» ،وضعيت صنايع در حال حاضر چنان
بحراني است که براي حل آن بايد هزينههاي توليد
را بهصورت چشمگيري کاهش داد و اين امر نهتنها
محقق نشــده بلکه در اليحه بودجه سال آتي شايد
شاهد تعطيلي حجم گستردهاي از کارخانهها و بيکاري
عده زيادي از کارگران براثر سياســتهاي اقتصادي
دولت باشيم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

دولت ها حاضر به شنیدن صدای نخبگان اقتصادی نیستند

رييس کانون انجمنهاي صنفي
کارگران:

نبايد با افزايشهاي حقوق کنوني
سر کارگران منت گذاشت

رييس کانون عالي انجمنهاي صنفي
کارگران ضمن تاکيد بر واقعي شــدن
دستمزد کارگران ميگويد :شوراي عالي
کار بايد به گزارشهاي کميته دستمزد
از وضع معيشت کارگران اهميت بدهد و
حداقلهاي زندگي خانوارهاي کارگري
را در تعييــن مزد لحاظ کند .به گزارش
ايســنا ،غالمرضا عباســي اظهار کرد:
قانون کار در ماده  ۴۱به نرخ تورم و سبد
معيشت خانوار اشاره کرده است .در حال
حاضر کارگران به لحاظ معيشتي دچار
مشکلند و الزمه کمک به کارگران اين
است که به شاخص دوم يعني سبد خانوار
بيشتر توجه شــود .رييس کانون عالي
انجمنهاي صنفي کارگران متذکر شد:
کميتههاي کارگري دستمزد ،شش ماه
از سال مشغول بررسي و تحقيق ميداني
و علميهستند تا به نتيجه قابل قبولي
دست پيدا کنند ولي متاسفانه اغلب اين
خروجي کميته ،مورد توجه شوراي عالي
کار قرار نميگيرد و مذاکرات و جلسات
مزدي ناديده گرفته ميشــود .به اعتقاد
عباسي با افزايش دستمزد کارگران يک
يا دو درصد بيــش از نرخ تورم نبايد به
گردن کارگران منت گذاشــت زيرا اين
درصد کمکي به معيشت آنها نميکند و
هزينههاي زندگي را پوشش نميدهد.

اساس اين گزارش ،درآمد نفتي کشور
در سالهاي  92تا  95به ترتيب 64.5
ميليارد دالر 55.4 ،ميليارد دالر31.8 ،
ميليارد دالر و  55.7ميليارد دالر بوده
اســت که اين رقم در نيمه اول سال
جــاري به  29.9ميليارد دالر رســيد.

متوســط نرخ دالر در بــازار آزاد در
ســالهاي  92تا  95به ترتيب 3183
تومان 3280 ،تومان 3450 ،تومان و
 3644تومان بوده اســت که اين رقم
در نيمه اول ســال جاري به بيش از
 3800تومان افزايش يافت.
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عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت:
اکثر دولت ها حاضر به شنیدن صدای اقتصاددانها
و نخبگان اقتصادی نیستند .به گزارش ایسنا ،سید
محمد بحرینیان در ســمینار چالش های اقتصاد
ایران در مســیر توسعه پایدار که در اتاق بازرگانی
با گذشــت چند ماه از حضور رئیس گمرک زمزمه
تغییر برخــی مدیران اجرایــی در گمرکات جنوب
کشور شنیده میشود که برخی کارشناسان معنقدند
شاید این تغییرات بی ارتباط با موضوع قاچاق های
سازمان یافته کشف شده در مناطق گمرکی جنوب
نباشد.به گزارش تسنیم ،با انتخاب مسعود کرباسیان
به عنوان وزیر جدید اقتصاد ،فرود عسگری معاون
پیشــین فنی و گمرکی به عنوان رئیس کل جدید
گمرک انتخاب شد .گفتنی است از این انتصاب به
عنوان یکی از گزینشهای شایسته در طی چند سال
اخیر در گمرک کشــور یاد میشــود .چراکه عمده
مدیــران گمرک از حوزههــای غیر تخصصی وارد
گمرک میشــدند اما حضور معاون فنی و گمرکی
در این سمت نشانهای از عزم مدیران ارشد اقتصادی

اصفهان برگزار شد ،با اشاره به اعتراضات اخیر در
کشور ،اظهار کرد :مســاله اعتراضات اخیر گرانی
بوده اســت؛ کارگرانی که از کار بیکار شــدهاند و
کارخانه ای که در آن مشغول به کار بوده اند ،حاال
ورشکسته شده و کارگر آن به زورگیری روی آورده
است .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ادامه داد :با تصمیم گیریهای اشــتباه در
اقتصاد کشور ،حق دو سه نسل سوزانده شده است
و اکنون در جامعه با صحنههای بســیار دردناکی
از کودکان کار گرفته تا کولبران مواجه هســتیم.
همچنین نابرابری ،فساد و رانت خواری پدیدار شده
است که با تالش مسئوالن باید این مشکالت رفع
شود .وی اضافه کرد :تفاوت جامعه در حال توسعه
و جامعه صنعتی در کارآفرینی و نوآوری است که

طبق آمار و اطالعات ما در ایران شاهد این دو عامل
مهم نیستیم .ما در ایران همچنان قادر به نوآوری و
تولید محصول نیستیم و تنها در حال تقلید کردن و
کپی کاری به سر می بریم .عضو هیات نمایندگان
اناق بازرگانی ایران افزود :ســاختار سازماندهی در
صنعت وجود ندارد .هزاران شرکت دانش بنیان در
کشور وجود دارد ،اما قادر به تولید و تجاری سازی
نیستیم چراکه دانش در جوامع پساصنعتی و پس
از اطالعات و نوآوری لحاظ می شــود .بحرینیان
ادامه داد :به عنوان نمونه کشور کره جنوبی برای
دستیابی به پیشــرفت و زمانی که دومین کشور
فقیر جهان بود ،صنایع هدف را برپا و یک برنامه
توسعه صنعتی را تدوین کرد .کره جنوبی ابتدا برای
ایجاد اشتغال ،صنعت منسوجات را راه اندازی کرد

پس لرزه های کشف قاچاق های سازمان یافته

تغییرات مدیریتی در گمرکات جنوب کشور

برای حرکت در مســیر تخصص گرایی در انتصاب
مدیران ارشد اجرایی بوده است.موضوع قاچاق کاال
یکی از چالشهای مهم گمرک ایران در طی سالهای
اخیر بوده است .بر اســاس آمارهای ستاد مبارزه با
قاچاق کاال در حال حاضر میزان قاچاق از  25میلیارد
دالر به  12.5میلیارد دالر کاهش یافته است .این در
حالی اســت که برخی آمارها از وجود 1تا  3میلیارد
دالر قاچاق از مبادی رسمی خبر میدهند .موضوع
مبارزه با قاچاق کاال در گمرکات باخبر کشف تخلف
در واردات ظروف شیشهای وارد فاز جدیدی شد که
نشان دهنده عزم مقامات ارشد گمرکی و اطالعاتی
در مبارزه با قاچاق کاال میباشــد.گفتنی اســت دو

گمرک شهید رجایی و بوشــهر از جمله مهمترین
دروازههای ورود کاال به کشــور میباشند که بعضا
خبرهایی از کشــف کاالهای قاچاق چه از ســوی
گمرک و چه از طرف سایر نهادهای نظارتی در آنها
شنیده میشود .در حال حاضر حدود یک سال است
که حوزه نظارت گمرکات بوشهر با سرپرست اداره
میشود و به نظر میرسد طی هفتههای اخیر ناظر
جدید از سوی گمرک ایران معرفی شود.در این بین
زمزمه تغییر یکی از مدیران ارشد گمرکات اجرایی
جنوب کشور نیز که حدود یک سال پیش منصوب
شد در محافل مختلف شنیده میشود .زمزمه تغییرات
در حالی به گوش میرسد که در حال حاضر آرامش

و سپس به ســمت صنایع فوالدی رفت تا بتواند
ماشــین آالت خود را مهیا کند .در نهایت صنعت
خودروسازی ،ماشین آالت ،کشتی سازی ،صنایع
پتروشــیمی و  ...نیز در کره جنوبی رونق گرفت.
وی خاطرنشان کرد :کشور کره جنوبی پنج صنعت
را اولویت بندی کــرد و طبق برنامه رفته رفته به
تمامشان رسید و پیشــرفت کرد ،اما در ایران ۲۶
اولویــت بندی برای صنایع مختلف وجود دارد که
نشان دهنده عدم اولویت بندی صحیح است .عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با
بیان اینکه سیاست ها در ایران اغلب کوتاه مدت
هستند ،گفت :متاسفانه بیشتر دولت ها و مجلس
ها ،اولویت اولشان شرایط کنونی و حال است و به
واسطه همین موضوع نسنجیده عمل می شود.
نســبی در گمرکات مهم کشور حاکم شده است .از
سوی دیگر به نظر میرسد بعد از یکسال زمان آن
رســیده تا گمرک ایران ناظر جدید گمرکات استان
بوشــهر را منصوب کند.به گزارش تسنیم ،زمزمه
تغییر برخی مدیران خوشــنام در حــوزه گمرکات
اجرایی جنوب کشــور در حالی مطرح شده که در
طی هفتههای گذشــته اظهارات مهم دادستان کل
کشــور در خصوص ارتباط برخی مدیران و اعضای
خانواده آنها با قاچاق کاال خبر ساز شده بود .هرچند
جزییات این خبر از طرف دادستان کل کشور هنوز
منتشر نشده اما به نظر میرسد با انتساب مدیران تازه
نفس در حوزه مبارزه با قاچاق کاال در دادستانی کل
کشور شاهد فاز جدیدی از اقدامات در حوزه مبارزه
با قاچاق کاال در کشور خواهیم بود.

تسهيالت پرداختي بانکها طي ۹ماهه
سال ۱۳۹۶به بخشهاي اقتصادي ،مبلغ
۴۰۳۶.۶هزار ميليارد ريال اســت که در
مقايسه با دوره مشــابه سال قبل ،مبلغ
 ۲۱۰هزار ميليارد ريال ،افزايش داشــته
اســت .به گزارش مهر به نقل از بانک
مرکزي ،سهم تســهيالت پرداختي در
قالب ســرمايه در گردش مبلغ ۲۵۱۵.۴
هزار ميليارد ريــال (معادل  ۶۲.۳درصد
کل تســهيالت پرداختي) اســت که در
مقايسه با دوره مشــابه سال قبل مبلغ
 ۶۴.۷هزار ميليارد ريال معادل  ۲.۶درصد
افزايش داشته اســت .سهم تسهيالت
پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش
بخــش صنعت و معدن نيــز در  ۹ماهه
سال جاري معادل  ۱۰۰۲.۲هزار ميليارد
ريال بوده اســت که حاکي از تخصيص
 ۳۹.۸درصــد از منابــع تخصيص يافته
به ســرمايه درگردش تمام بخشهاي
اقتصادي (مبلــغ  ۲۵۱۵.۴هزار ميليارد
ريال) است.
بخش خصوصي
 ۲۷۸۰پروژه نيمه تمام را تمام کرد

تا سه ماهه اول سال جاري از  ۴۱۳۰پروژه
واگذار شده حدود  ۲۷۸۰پروژه تکميل و
به بهره برداري رسيده است .به گزارش
تسنيم ،بر اســاس آمارهاي ارائه شده از
سال  94تا پايان خرداد ماه امسال2781
پروژه تکميل و به بهره برداري رســيده
است .اين تعداد پروژه  67درصد 4131
پروژه واگذار شــده به بخش خصوصي
طــي اين مدت را تشــکيل ميدهد .بر
اين اساس ســرمايه گذاري اوليه توسط
بخش خصوصي  45هزار ميليارد تومان
بوده که منجر به صرفه جويي ســاليانه
 4.4هزار ميليارد در بهره برداري شــده
اســت .صرفه جويي کل در دوران بهره
برداري نيز حدود  70هزار ميليارد تومان
بوده است .گفتني اســت ،حدود 1100
پروژه نيمه تمام نيز وجود دارد که سابقه
دريافت بودجــه از دولت دارد و در آن از
مشــارکت بخش خصوصي در تامين و
احداث ،توســعه و تجهيز ويا بازسازي و
بهره برداري استفاده شده است.
پشت دالر  4400توماني
خود دولت است

قــدرتا ...امــاموردي ،اقتصــاددان و
عضو هيأت علميدانشــگاه در گفتگو
با خبرنگار «نود اقتصــادي» در رابطه
با افزايــش قيمت دالر به باالي 4400
تومان گفت :هر سال در نيمه دوم سال و
بعد از آذر ماه قيمت دالر دچار نوساناتي
البته نه به اين شدت ميشود .اين استاد
دانشگاه خاطرنشان کرد :در گذشته هم
ديدهايم که دولت بــا مداخله و فروش
ارز در بازار و بهرهبرداري از مابهالتفاوت
نرخ ارزي که در بودجه ديده شده است
و نــرخ ارزي که در بــازار وجود دارد
مشکل کســري بودجهاش را برطرف
ميکنــد .وي اظهار داشــت :نميتوان
قاطعانه نظر داد اما واقعيت اين اســت
که بــا يک نگاه کلي به بــازار ارز بايد
گفت کــه در کل اين بازار انحصاري و
کامال در اختيار دولت است ،به اين معنا
که دولت تنها عرضه کننده و به نوعي
تنها تقاضا کننده است .بنابراين ريش و
قيچي در اختيار خود دولت است و اين
دولت اســت که با اين ابزار (قيمت ارز)
ميتواند بازي کرده و کسري بودجهاش
را به صورت کوتاه مــدت جبران کند.
ايــن اقتصاددان ادامه داد :البته شــايد
هم ابزاري براي کنترل ندارند زيرا يک
تجربه تلخي که در اين مورد وجود دارد
اين اســت که در زمــان آقاي احمدي
نــژاد هر بار که آقــاي بهمني در مورد
ارز صحبتي ميکرد روز بعد قيمت دچار
نوسانات زيادي ميشــد.امام وردي در
پايــان گفت :بنابراين اگر اين فرضيه را
ناديده بگيريم که خود دولت پشت اين
قضييه اســت لذا به اين نتيجه برسيم
کــه دولت در حال حاضر با ســکوتش
ميخواهد به تالطم بازار دامن نزند که
البته بنظر بنده فرضيه اول يعني دخالت
خود دولت در نوسانات بسيار محتملتر
است.

