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رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد؛

اخبار
ارزش صادرات نفت
در  5ماهه امسال به  19هزار
ميليارد تومان رسيد

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد سهم
صادرات نفت خام و ميعانات گازي در  5ماهه
امسال  3درصد کل منابع بودجه عمومي بوده
است.بخشنامه بودجه سال  1400از سوي
سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد .در
بخش مقدمه و تبيين شرايط اقتصاد کالن
آمده است که سهم ارزش حاصل از صادرات
نفت خام و معيانات گازي در  5ماهه ابتداي
سال  99از کل منابع بودجه عمومي کمتر از 3
درصد بوده است.براين اساس رقم منابع بودجه
عمومي بيش از  640هزار ميليارد تومان بوده
که  3درصد آن بالغ بر  19هزار ميليارد تومان
ميشود.در اين مقدمه نوشته شده است« :از
اواسط سال  1397شديدترين تحريم هاي بين
المللي عليه ايران بصورت ظالمانه اعمال شد.
شدت اين تحريم ها بنحوي بود که کمترين
منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي
طي پنج دهه گذشته در نيمه دوم سال 1398
حاصل شد .اين وضعيت با شيوع ويروس کرونا
طي چند ماه اخير تشديد شده به نحوي که،
سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و
ميعانات گازي در پنج ماه ابتداي سال جاري از
کل منابع بودجه عمومي کمتر از سه درصد بوده
است.عليرغم تمام اين فشارها و کمبود منابع،
دولت با سياست هاي متناسب ،هماهنگي کليه
دستگاههاي اجرايي ،همراهي قوا و اتحاد و
همدلي مردم ،توانست بودجه سال گذشته را
با دستاوردهاي قابل تحسين به سرانجام برساند.
به رغم همه تالشها ،شرايط اقتصادي موجود
بنحوي است که ضرورت دارد دولت مردان با
همت مضاعف پيگير برنامه هاي اقتصادي از
جمله «نقشه راه سال هشتم دولت» و اقدامات
عملياتي اصالح گرايانه باشند ،به طوري که شعار
«جهش توليد» بواقع محقق شود».

قيمت تخم مرغ به  31هزار
تومان رسيد

دبير ستاد تنظيم بازار کشور سقف قيمت
تخممرغ بستهبندي را اعالم کرد که بر اساس
آن قيمت هر بسته  30عددي شناسنامهدار 31
هزار تومان تعيين شد«.محمد رضا کالمي»
گفت :قيمت هر شانه تخم مرغ در جلسه قبلي
ستاد تنظيم بازار درب مرغداري  12هزار تومان
و براي مصرف کننده  14هزار و  500تومان به
تصويب رسيده بود که برخي برندها متناسب
با کشش بازار و هزينه هاي تمام شده ،قيمت
متفاوتي را روي بسته بندي خود درج ميکردند.
وي افزود :امروز مقرر شد تا تخم مرغ  30عددي
بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره سرد
حداکثر  31هزار تومان 20 ،عددي  22هزار
تومان 15 ،عددي  18هزار تومان 9 ،عددي 11
هزار تومان و  6عددي هفت هزار تومان عرضه
شود که اين سقف قيمت است و برندها زير اين
عدد بايد رقابت کنند.در اين جلسه همچنين
اعالم شد که هزينه خرده فروشي براي
واحدهاي فروشگاه هاي زنجيره اي حداکثر براي
 30عددي 2 ،هزار تومان و ذيل همين قيمت
تعييني خواهد بود ،براي تخم مرغ  20عددي
سهم فروشگاه هاي زنجيره اي  1500تومان،
براي  15عددي هزار تومان ،براي  9عددي 600
تومان و براي  6عددي نيز  400تومان است.از
ابتداي مهرماه ،صادرات تخم مرغ از گمرکات
کشور بدون عوارض امکان پذير نيست و سقف
صادرات  5هزار تن در ماه تعيين شده است.

تابستان داغ فروش فوالد
خراسان با  76درصد رشد
درآمد مالي

رکورد شکني چشم گير فروش فوالد
خراسان درنيمه نخست سال جاري مجتمع
فوالد خراسان با ثبت 2هزار  737ميليارد تومان
فروش در شش ماه نخست امسال  25،درصد
رشد درآمد ريالي ناشي از فروش محصوالت
خود را به ثبت رساند که اين رقم در مقايسه
با فروش سال قبل در همين مدت ،بيش از
 560ميليارد تومان افزايش درآمد را براي اين
شرکت بزرگ بورسي نشان مي دهد« .فخاس»
درحالي در شش ماه نخست سال ،اين رشد
چشم گير را به ثبت رسانده که فروش سعه ماه
تابستان اين مجتمع رقم  1763ميليارد تومان
را نشان مي دهد .رقمي که در قياس با فروش
بيش از  1209ميليارد توماني تابستان پارسال ،
حاکي از ميانگين رشد قابل توجه  45درصدي
است.عملکرد فروش اين نماد موفق بورسي در
ماه شهريور نيز به روال ماه هاي پيش از آن
به روند مستمر رشد خود ادامه داده وبا 45
درصد رشد وثبت فروش  636ميليارد توماني
 ،مبلغ قابل توجه بيش از  200ميليارد تومان
فروش نسبت به ماه مشابه پارسال را نشان مي
دهد .اين رشد چشم گير فروش محصوالت در
حالي انفاق افتاده که با توجه به شيوع کرونا و
عدم فعاليت مطلوب بازار هاي کااليي در ماه
فروردين ،فروش محصوالت فوالدي در کشور،
از جمله محصوالت فوالد خراسان کاهش چشم
گير را تجربه کرد اما بااين وجود ،فوالد خراسان
با فروش بيش از  1000ميليارد توماني در بهار
 ،1399توانست اندکي بيش از بهار پارسال منابع
ريالي از بازار حاصل کند و در پي آن باعملکردي
خير ه کننده در تابستان امسال رشد فروش خود
را در سه ماهه دوم از  3درصد به  45درصد برساند.
به اين ترتيب همه ارقام  ،حاکي از تابستاني پرفروغ
براي نماد «فخاس» است .تابستاني که در مقايسه
با بهار همين سال ،رشدي بيش از  76درصدي
را در فروش محصوالت بزرگترين قطب صنعتي
شرق کشور به ثبت رسانده است .گفتني است
ماه هاي تير با ثبت بيش از  647ميليادر وشهريور
سال 1399با ثبت رقم 636ميليارد تومان فروش،
به ترتيب پر لبخندترين روزهاي بازار به عرضه
محصوالت مجتمع فوالد خراسان بوده اند.

برنامه مجلس براي اعطاي يارانه جديد

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به طرح تأمين
کاالهاي اساسي گفت :مجلس طبق اين طرح پيگير ارائه سبد رايگان
به  20ميليون نفر و سبد کاال با  50درصد تخفيف به  40ميليون
نفر است.
حميدرضا حاجي بابايي رئيس کميسيون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز (سهشنبه8 ،
مهر) مجلس و در جريان بررسي کليات طرح تأمين کاالهاي اساسي
اظهار داشت :هيچ کس شک ندارد که ما به عنوان نمايندگان مردم با
پاي برهنه بايد کاالهاي اساسي را در خانهها به آنها برسانيم.
طوي افزود :ما طرحي را تهيه کرديم که  200نفر از نمايندگان
با فوريت آن و  200نفر با اولويت آن موافقت کردند؛ در اين طرح
پيشبيني شده که  30هزار ميليارد تومان منابع اختصاص دهيم که
از اين منابع به  20ميليون نفر در کشور که در تهيه غذاي روزمره
خود با مشکل مواجهاند ،کاالهاي اساسي را برسانيم و سبد کاال با
50درصد قيمت را براي  40ميليون نفر ديگر تأمين کنيم.
رئيس کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تصريح کرد :بر

صاحبان
کاالهاي
دپو شده
فورا
براي
ترخيص
اقدام
کنند

اساس تبصره  14طرح دولت به  60ميليون نفر کارت الکترونيک داده و
هر ماه کمکهاي معيشتي را به حساب آنها واريز ميکند ،ما از ميان اين
 60ميليون ميخواهيم به  20ميليون نفر سبد کاالي رايگان و به 40
ميليون نفر با  50درصد تخفيف اين سبد را اختصاص دهيم.
وي اظهار داشت :در قالب اجراي اين طرح ،مجلس بنا دارد براي
 5ميليون بازنشسته طبق مواد  12و  30برنامه ششم توسعه شرايطي

با توافقات صورت گرفته براي ترخيص کاال از گمرک و
بنادر  ،صاحبان کاالهاي اساسي ،مواد اوليه ،کاالهاي واسطهاي
و اجزا و قطعات يدکي خط توليد بايد در اسرع وقت و طبق
شرايط تعريف شده نسبت به تمهيدات الزم جهت ترخيص
کاال اقدام کنند.
با توجه به موانعي که در رابطه با ترخيص کاالهاي دپو
شده در گمرک و بنادر وجود داشت که عمده آن نيز به مسائل
ارزي برميگشت ،طي بازديد اخير معاون اول رييس جمهور و
جمعي از نمايندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت راه و
شهرسازي و گمرک از بندر شهيد رجايي بندرعباس تصميماتي
در راستاي رفع موانع و ترخيص سريع کاالها اتخاذ شد.
در رابطه با کاالهاي اساسي که موجودي آنها به حدود
 3.5ميليون تن ميرسد قرار شد که بانک مرکزي در مورد اقالم
و کاالهايي که به صورت اعتباري خريداري و اعالميه تامين
ارز براي آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند
شد .همچنين درباره کاالهايي که هنوز اسناد به دست خريدار
نرسيده و مشکل انتقال ارز داشتند نيز نسبت به تامين ارز آنها
اقدام مي شود.
در مورد کاالهاي غيراساسي نيز که حدود  3.5ميليون تن
در گمرک و بنادر موجودي دارند ،مقرر شد متعاقب نظر وزارت

را مهيا کند که  90درصد حقوق مشاغل همتراز خود را دريافت
کنند 10 .هزار ميليارد تومان براي پرداخت اين بخش با کمبود
منابع مواجهايم البته در کنار آن  10هزار ميليارد تومان براي کمک
به دولت در بخش عمراني در نظر گرفتيم که از اين بخش هزاران
پروژه معادل  100هزار ميليارد تومان تکميل ميشود.
حاجي بابايي اظهار کرد :دولت چگونه طبق تبصره  2بند (و)
اين طرح ميتواند  50هزار ميليارد تومان پول را بر اساس مصوبه
مجلس توزيع کند اما مجلس نميتواند براي  15هزار ميليارد تومان
تصميم بگيرد ،بر اساس تبصره ( 250 )14هزار ميليارد درآمد و
 250هزار ميليارد هزينه وجود دارد اما بر اساس تبصره 20 ، 14
هزار ميليارد به شرکت نفت داده ميشود که مجلس ميخواهد از اين
ميزان تنها  5هزار ميليارد را برداشت و براي تأمين کاالهاي اساسي
رايگان در اختيار مردم قرار دهد.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد :ما در
ارتباط با تأمين منابع اجراي اين طرح اطمينان  100درصدي داريم
البته دولت و کميسيون ميتوانند فرصت يک هفتهاي بدهند.

صمت و گمرک و اعالم به بانک مرکزي به قيد فوريت نسبت به
تامين منشأ ارز اين اقالم اقدام و ترخيص شوند.
اما تازهترين اعالم ارونقي  -معاون فني و امور گمرکي
 از اعالم شرايط براي ترخيص کاالهاي اساسي ،مواد اوليه،کاالهاي واسطهاي و اجزا و قطعات يدکي خط توليد با توجه به
تصميمات اخذ شده حکايت دارد.
بر اين اساس صاحبان کاالهاي اساسي ،مواد اوليه،
کاالهاي واسطهاي ،اجزا و قطعات يدکي خط توليد داراي قبض
انبار تا تاريخ پنج مهرماه  1399که بدليل عدم امکان اخذ و ارائه
کد رهگيري بانک موفق به ترخيص اين کاالها از گمرک نشده
اند ،بايد به قيد فوريت نسبت به اعالم مشخصات کاال به حوزه
معاونت امور گمرکي گمرک ايران اقدام کرده تا طبق تصميمات
اتخاذ شده در اين راستا ،تمهيدات الزم جهت ترخيص فوري
اين اقالم به عمل آيد.
حداکثر تا دو هفته آينده کاالها اظهار شوند
از سويي ديگر صاحبان کاالها اگر تاکنون نسبت به اظهار
آن اقدام نکردهاند بايد در اسرع وقت و ظرف حداکثر دو هفته
آينده نسبت به اظهار اين اقالم به گمرک اقدام تا در انجام
تشريفات گمرکي و ترخيص کاال تسريع شود.
البته معاون فني و امور گمرکي ايران در رابطه با استفاده

از تسهيالت ترخيص اعتباري کاالهاي اساسي که از جمله
تصميمات اتخاذ شده در اين رابطه بوده نيز گفته که قبال اين
اجازه داده شده بود تا پنج قلم کاالي اساسي بدون کد رهگيري
بانک امکان ترخيص از گمرک داشته باشند ولي با توجه به
اعالم آمادگي بانک مرکزي ،صاحبان کاالهاي اساسي گروه يک
مي توانند با رعايت شرايط مربوطه نسبت به اخذ و ارائه اعالمية
تأمين ارز اعتباري اقدام و کل کاال را از گمرک ترخيص کنند.
آن طور که ارونقي اعالم کرده با توجه به اينکه
درخواستهاي دريافتي جهت اقدامات بعدي از جمله
تشخيص اولويت و اعالم به بانک مرکزي جهت ادامه
فرآيندهاي مربوطه ظرف همان روز از سوي گمرک به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال ميشود الزم است در
ارسال درخواست فورا اقدام کنند.
اما درخواستي که صاحبان کاال براي ترخيص فوري دارند
بايد چند مورد را در بر گيرد از جمله در قالب مصوبات سفر
معاون اول رييس جمهور و صرفا در چارچوب کاالهاي اساسي،
مواد اوليه ،کاالهاي واسطهاي و اجزا و قطعات يدکي خط توليد
بوده و متضمن شماره ثبت سفارش ،شماره سريال ،نام کاال،
گروه کااليي ،ارزش کاال ،نام و شرکت توليد بازرگاني و تاريخ
قبض انبار باشد.

يک اقتصاددان :بازگشت کوپن تورم زاست

کميسيون برنامه و بودجه مجلس اخيرا ً گزارش نهايي طرح
تأمين کاالهاي اساسي براي  60ميليون نفر در قالب کارتهاي
الکترونيکي را تکميل و براي طرح در صحن به هيئت رئيسه ارسال
کرد .يک اقتصاددان معتقد است اجراي اين طرح قرار گرفتن کشور
در مسير ابرتورم را تسهيل خواهد کرد.
اخيرا کميسيون برنامه و بودجه طرح اختصاص کاالبرگ براي
تامين کاالهاي اساسي را تقديم هيات رييسه کرد و در صورتي که
اين طرح در مجلس راي بياورد به زودي اجرايي خواهد شد .بر
اساس اين طرح دولت مکلف است به منظور تامين بخشي از نيازهاي
معيشتي خانوارهاي کشور به ويژه خانوارهاي کم برخوردار ،در شش
ماهه دوم سال  1399و به صورت ماهانه ،يارانه اعتبار خريد به هر
فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار (موضوع رديف
( )31جدول تبصره  14قانون بودجه سال  1399کل کشور) را از اين
طريق به کارت يارانه نقدي سرپرست خانوار واريز کند .خانوارهايي
که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است ،از دو برابر
يارانه ساير خانوارهاي مشمول بهرهمند ميشوند که شناسايي اين
خانوارها نيز به عهده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي است.
در اين باره علي مروي با بيان اين که طرح ارائه شده از سوي
مجلس براي توزيع کاالبرگ تبعات تورمي بااليي دارد که با سرنوشت
 80ميليون انسان بازي ميکند ،تصريح کرد :البته اين طرح ايجاد
فساد هم ميکند اما مقياس آن کوچکتر از تبعات تورمياش است.
به گفته وي اصليترين ايراد طرح کاالبرگ اين است که سمت
مصارف آن به جز  10هزار ميليارد توماني که براي تکميل طرحهاي
نيمه تمام عمراني ديده شده ،قطعي است؛ يعني حتما هزينه ميشود
و اين طور نيست که بتوان در مصرف آن صرفهجويي کرد .چراکه
 30هزار ميليارد تومان آن صرف يارانه و  10هزار ميليارد تومان آن
صرف حقوق بازنشستگان مي شود .اما در سمت منابع و درآمدها نه

تنها حصول آنها قطعي نيست بلکه با احتمال زياد حتي بخش کمي
از آن هم وصول نخواهد شد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه  35هزار ميليارد تومان از منابع
تخصيص داده شده به اين طرح قرار است از محل افزايش سقف پيش
بيني منابع قابل احصاء از موارد مندرج بند و تبصره  2قانون بودجه سال
 1399تامين شود ،گفت :در قانون بودجه سقف منابع قابل احصاء 50
هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود که همين  50هزار ميليارد تومان
هم درست نبوده و با گذشت شش ماه از سال بخش کمي از آن محقق
شده است؛ با اين حال مجلس ميخواهد پيش بيني درآمدهاي اين
رديفها را به  85هزار ميليارد تومان افزايش دهد که صرفا بازي با اعداد
است و به احتمال خيلي زياد محقق نخواهد شد.
وي همچنين با اشاره به اينکه قرار است  15هزار ميليارد تومان
هم از محل صرفه جويي در برخي رديفهاي تبصره  14بودجه تامين
شود ،گفت :به نظر نميرسد از اين منابع حتي يک ريال هم بتوان احصا
کرد .اگر منافعي هم اضافه بيايد دولت آن را صرف جبران کسري بودجه
خواهد کرد .بنابراين عم ً
ال اگر اين طرح اجرا شود انتظار ميرود حدود
 40هزار ميليارد تومان کسري بودجه را تشديد کند.
رديف هاي تبصره  14قانون بودجه شامل هدفمندي يارانه ها
و  15هزار ميليارد تومان از بند «و» تبصره دو قانون بودجه هم با
فروش بعضي از دارايي هاي دولت تأمين خواهد شد.
کاالبرگ  40هزار ميليارد تومان به کسري بودجه و تا  16درصد
به تورم اضافه ميکند
به گفته اين اقتصاددان در حال حاضر دولت موفق شده که از
 250هزار ميليارد تومان کسري بودجه ،تنها حدود  80هزار ميليارد
تومان را از طريق فروش اوراق و صندوق هاي  ETFجبران کند ،اما
براي  170هزار ميليارد تومان ديگر تنها  6ماه آينده را فرصت دارد؛
بنابراين اين خطر وجود دارد که با افزايش پايه پولي ،اين کسري

بودجه تامين شود .در اين شرايط ،با اجراي طرح کاالبرگ  40هزار
ميليارد تومان ديگر هم به آن اضافه ميشود.
وي با بيان اينکه محاسبات نشان ميدهد به ازاي هر  10هزار
ميليارد تومان اضافه شدن به کسري بودجه به همان اندازه پايه پولي
افزايش پيدا خواهد کرد و با تأخير زماني کوتاهمدتي سه تا چهار
واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد ،تصريح کرد :به عبارت ديگر
با اضافه شدن  40هزار ميليارد تومان به کسري بودجه ،انتظار مي
رود  12تا  16واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراين اجراي
اين طرح قرار گرفتن کشور در مسير ابرتورم را تسهيل خواهد کرد.
مروي در ادامه درباره ديگر ايرادات اين طرح گفت :در صورت
اعطاي يارانه کااليي بايد مشخص شود چه کاالهايي مشمول يارانه
ميشود که اين خود محل فساد و رانت است؛ چراکه توليدکنندگان
کاالهاي مختلف ميخواهند کاالي خود را جزو کاالهاي اساسي به
حساب آورند .از طرف ديگر اينکه چه کساني قرار است اين کاال را
توزيع کنند خود محل توزيع رانت خواهد شد .ضمن اينکه ممکن
است در مواردي اين کاالبرگ به خانوادههايي تخصيص پيدا کند که
استحقاق آن را نداشته باشند؛ بنابراين پيشنهاد من اين است که
يارانه به صورت نقدي پرداخت شود و شناسايي مشموالن هم با توجه
به آخرين تجربيات وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعي اصالح شود.
به جاي کاالبرگ ،منابع ارز ترجيحي را به صورت يارانه نقدي
بين اقشار کم درآمد توزيع کنيم
وي در پايان با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي کشور يکي از
اولويتها بايد حمايت از خانوادههاي کمدرآمد باشد ،پيشنهاد کرد
که دولت به جاي تخصيص ارز ترجيحي به کاالهاي اساسي که محل
فساد شده و نفع آن هم به خانوادههاي کم درآمد نمي رسد ،آن را
حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت يارانه نقدي به خانواده هاي
کم درآمد پرداخت کند.

يک کارشناس حوزه کار مطرح کرد:

طرح کمکهاي غيرنقدي براي حداقل بگيران کارگري

يک کارشناس حوزه کار بر لزوم افزايش دستمزد کارگران در
سال آينده و پيش بيني کمکهاي غيرنقدي تاکيد کرد و گفت :در
شرايطي که برخي از کارخانه هاي توليدي ،خودروسازي و لوازم
خانگي به افزايش قيمتها و تغيير تعرفه ها روي آورده اند ،چرا
دستمزد کارگران مشمول بازنگري نشود؟
حميد حاج اسماعيلي ،با اشاره به افزايش  25درصدي حقوق
کارمندان در بودجه سال آينده اظهارکرد :سياستهاي دولت همواره
مبتني بر مديريت هزينه است و دولت تالش مي کند کشور را اداره
کند ،اما بحث مديريت هزينه و تامين بودجه الزم براي هزينه هاي
جاري به عنوان يک دغدغه وجود دارد لذا تالش اين است که از همه
ظرفيتهاي کشور براي پيش بيني بودجه استفاده کند.
پيش بيني کمکهاي غيرنقدي براي کارگران
وي با تاکيد بر لزوم پيش بيني کمکهاي غيرنقدي براي حداقل
بگيران کارگري ،گفت :معتقدم که براي تعيين حقوق و دستمزد
سال آينده کارگران بايد کمکهاي غيرنقدي را پيش بيني کنيم .بيش
از  10سال است که بحث اختصاص کمکهاي غيرنقدي را در خصوص
تامين نيازهاي زندگي گروههاي کارگري و کارمندي مطرح يا بحث
وام هاي وديعه مسکن را پيشنهاد مي کرديم که مورد توجه قرار نمي
گرفت اما در نهايت حاکميت به اين نتيجه رسيد که وام وديعه اجاره
مسکن را براي کل کشور درنظر بگيرد تا بخشي از هزينه هاي اجاره

بهاي مردم جبران شود.
حاج اسماعيلي ادامه داد :در بحث اختصاص کاالي اساسي نيز
تاکيد داشتيم که سهميه بندي کاال براي حقوق بگيران در نظر
گرفته شود و امروز مجلس پرداخت آن را تصويب و دولت را مکلف
به اجرا کرد؛ بنابراين نبايد چند سال طول بکشد تا به يک تصميم
واحد برسيم و خسارتها و فشارهاي زيادي بر گروههاي کم درآمد و
محروم تحميل شود.
اين کارشناس حوزه کار درعين حال کاهش قدرت خريد خانوارهاي
ضعيف و کم درآمد را مورد اشاره قرار داد و گفت :در حال حاضر مدعي
ارز  4200توماني بابت کاالي اساسي هستيم ولي قيمت کاالي اساسي
در بازار با ارز  4200توماني جور در نمي آيد چون اگر کاالي اساسي با
يارانه دولت تامين مي شد ،بايد قيمت تمام شده اش پايين باشد تا مردم
دسترسي آسان تري براي تهيه آن داشته باشند.
اين کارشناس حوزه کار با اشاره به افزايش دو مرحله اي حقوق
بازنشستگان و کارمندان در سال جاري ،گفت :بايد در بحث افزايش
حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسي توجه بيشتري شود و از
نظرات نخبگان ،صاحبنظران بخشهاي مختلف در تصميم گيري ها
استفاده کنند.
حاج اسماعيلي ،ادامه داد :فروردين امسال ،افزايش حقوق
کارگران  15درصد تعيين شد ولي شرايط نشان داد که اين رقم

کفاف هزينه هاي زندگي خانوارهاي کارگري را نمي دهد ،براي سال
آينده هم انتخابات رياست جمهوري را در پيش داريم و صرفنظر
از شرايط سياسي و تحوالت بيروني ،مولفه هاي اقتصادي الزم را
تا تثبيت شرايط در اختيار نداريم بنابراين افزايش  25درصدي
حقوق کارمندان با توجه به غيرقابل پيش بيني بودن شرايط امکان
بازنگري مجدد دارد.
تصميم گيري هاي يکسان مزدي در نظام تعيين دستمزد
وي خاطرنشان کرد :امسال در بحث حقوق کارمندان و
بازنشستگان دوبار دستمزدها را افزايش داديم؛ يکي بر اساس مصوبه
مجلس که حقوق هيچ حداقل بگيري کمتر از دو ميليون و 800
هزار تومان نباشد و دوم بحث همسان سازي حقوق ها که براي
بازنشستگان کشوري و لشگري صورت گرفت ولي در شوراي عالي
کار فقط يکبار دستمزد کارگران را افزايش داديم .در حالي که در
نظام تعيين دستمزد بايد براي همه گروهها يکسان تصميم گيري
کنيم تا حواشي پيش آمده در خصوص تعيين دستمزد کارگران را
شاهد نباشيم.
به گفته اين کارشناس حوزه کار ،در شرايطي که بسياري از
کارخانه هاي توليدي مثل خودروسازي و لوازم خانگي به افزايش
قيمتها و تغيير تعرفه ها روي آورده اند چرا نبايد دستمزد کارگران
هم مشمول بازنگري شود.

کاهش شرکتهاي واردکننده نهادههاي دامي

رئيس هيأت مديره اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور
گفت :تعداد شرکتهاي واردکننده نهادههاي دامي در نيمه نخست
امسال حدود سه چهارم کاهش يافت و پيش بيني ميشود اين روند
کاهشي ،ادامه يابد.
ابوالحسن خليلي گفت :سال گذشته  403شرکت براي واردات
نهادههاي دامي اقدام کردند اما اين تعداد در نيمه نخست سالجاري
به  111شرکت رسيده است.
وي با اشاره به کاهش  70درصدي تعداد شرکتهاي واردکننده
نهادههاي دامي به کشور در شش ماهه نخست امسال در مقايسه
با دوره مشابه سال قبل ادامه داد :پيش بيني ميشود با توجه به
تداوم مشکالتي که در مسير واردات و تأمين کاال وجود دارد مجددا ً
از تعداد شرکتهايي که به عرصه واردات نهادههاي دامي ورود پيدا
کردهاند ،کاسته شود.
خليلي افزود :انتقال ارز مهمترين مشکل واردکنندگان است
و اين در حالي است که بيشتر از سوي مسئوالن بر ميزان ارز

تخصيص داده شده براي واردات کاال تاکيد ميشود اما براي
واردکنندگان امکان انتقال ارزهاي نامرغوب وجود ندارد و بايد
براي جابجايي ارزهاي تخصيصي که شامل وون کره ،ريال عمان،
دينار عراق و روپيه پاکستان ميشود معضالت بسياري را متحمل
شوند.
رئيس هيأت مديره اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور
ايران تصريح کرد :از روز يکم فروردين تا  21شهريور ماه سالجاري
واردات روغن خام  56درصد ،کنجاله سويا  60درصد ،جو  23درصد
و دانههاي روغني  35درصد کاهش يافته است که با استناد به اين
آمار ميتوان گفت به دليل معضالتي که در مسير انتقال ارز وجود
دارد از ميزان واردات کاال به کشور کاسته شده است.
خليلي خاطرنشان کرد :به منظور تسهيل فرآيند تأمين و
واردات کاال به کشور الزم است مسئوالن جسارت يکسان سازي
نرخ ارز را پيدا کنند و تا زماني که اين امر محقق نشود همچنان در
فرآيند واردات کاال با معضالت جدي مواجه هستيم.

وي با اشاره به قيمت  25هزار توماني هر کيلو مرغ در بازار
اظهار داشت :بخش خصوصي از ارديبهشت ماه نسبت به اين مساله
هشدار داده بود کمااينکه اکنون فعاالن بخش خصوصي نسبت به
کمبود مرغ در يک ماه آينده هشدارهاي الزم را ميدهند اما ظاهرا ً
گوش شنوايي براي شنيدن مشاورههاي بخش خصوصي نيست.
رئيس هيأت مديره اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور
ايران گفت :بخش خصوصي نسبت به شرايط اقتصادي کشور و مردم
بسيار دغدغه مند است اما تا زماني که چرخه معيوب تصميم گيري
تا اجرا اصالح نشود اين معضالت از ميان برداشته نخواهد شد.
خليلي افزود :بخش خصوصي نسبت به وقوع چالشهاي
اقتصادي هشدارهاي الزم را از مدتها قبل اعالم کرده است اما بي
تفاوتي مسئوالن نسبت به اين هشدارها نشان ميدهد يا نميتوان
براي بهبود شرايط اقتصادي کشور چاره انديشي کرد و يا اينکه
کسي در فکر يافتن راهکاري براي خارج کردن اقتصاد از شرايط
فعلي نيست.
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چقدر کاالي اساسي در
انبارهاي بنادر است؟

رييس سازمان بنادر و دريانوردي گفت :در
حال حاضر موجودي کاالهاي اساسي در بنادر
کشور که البته عمده آن در بندر امام خميني
(ره) است ،به حدود سه ميليون تن ميرسد و
بايد کاري کنيم که تخليه و بارگيري آن به
استانهاي کشور سرعت بيشتري پيدا کند.
محمد راستاد اظهار کرد :از ابتداي امسال
تا کنون بيش از  60ميليون و  35هزار و 614
تن ميزان تخليه و بارگيري انواع کاال در بنادر
کشور بوده است که از اين ميزان  15ميليون و
 182هزار و  904تن واردات کاالهاي غير نفتي
و  16ميليون و  978هزار و  167تن صادرات
غير نفتي صورت گرفته است.وي افزود :ميزان
تخليه و بارگيري کانتينري نيز در اين بازه
زماني  805هزار و ( TEU 769واحد اندازه
گيري ظرفيت کانتينر) بوده است و ميزان
موجودي انبارهاي بنادر کشور از همين نظر 95
هزار و  TEU 532است.رييس سازمان بنادر
و دريانوردي درباره ميزان موجودي انبارهاي
بنادر کشور از حيث کاالهاي غير کانتينري
و کاالهاي اساسي نيز گفت :هم اکنون شش
ميليون و  960هزار و  840تن کاالهاي مختلف
غير کانتينري و سه ميليون و  471هزار و 64
تن کاالي اساسي در انبارهاي بنادر موجود
است و معموال در بازههاي زماني مختلف ميزان
موجودي انبارهاي بنادر بين دو ميليون و 800
هزار تن تا سه ميليون و  100هزار تن بوده
است.راستاد در پاسخ به سوالي درباره اينکه چرا
برخي اوقات کاالهاي وارداتي در بنادر ميماند و
تخليه نميشود ،گفت :در لحظه ورود کشتيها
و تخليه محمولهها و انتقال آنها به انبارهاي
بنادر تاخير و کندي وجود ندارد و اين فرآيند
با حداکثر سرعت ممکن و باالترين نرمهاي
عملياتي انجام ميشود.
وي با بيان اينکه واردکنندگان تعمدا
و براي گران شدن محصولي ،کاالي خود را
در بنادر نگه نميدارند ،تاکيد کرد :در تخليه
کاالها از بنادر و بارگيري آنها به استانهاي
مختلف نيز بايد مکانيسمي انديشيده شود تا با
سرعت بيشتري اين اتفاق بيافتد اما رويه نسبتا
متعادلي در اين زمينه وجود دارد و به محض
خروج محمولهها ورود و تخليه آنها را داريم.
از سوي ديگر همه دستگاههاي متولي تالش
ميکنند تا حداکثر سرعت ممکن در تخليه
اين کاالها و توزيع مويرگي آن در کشور اتفاق
بيافتد و مشکلي از اين نظر وجود ندارد.

استقبال قابل توجه
بازار کااليي کشور از
محصوالت فوالد خراسان

مجتمع فوالد خراسان با افزايش 77
درصدي حجم عرضه محصوالت خود در بورس
کاال 244 ،درصد رشد ريالي را در ارزش فروش
محصوالت خود در شش ماه نخست سال
جاري کسب کرد.رشد اقبال به محصوالت
بزرگ ترين قطب صنعتي شرق کشور در بورس
کاالي ايران در حالي رخ مي دهد ،که عرضه
محصول فوالد خراسان در اين بازار کااليي با
رشد بيش از 120هزارتني صورت گرفته است.
اطالعات منتشر شده از سوي منابع
رسمي بورس کاالي ايران ،حاکي است که
ارزش ريالي محصوالت عرضه شده مجتمع
فوالد خراسان رشد  224درصدي را در نيمه
نخست سال جاري براي اولين بار تجربه کرد
و نام اين شرکت را به عنوان يکي از برترين
مجموعه هاي صنعتي و معدني کشور در رشد
عرضه ،فروش و ارزش ريالي حاصل شده ثبت
کرد.
مديرعامل مجتمع فوالد خراسان ،افزايش
تقاضاي محصوالت شرکت در بورس کاالي
ايران را ناشي از واقعيت هاي بازار ،جايگاه
محصوالت اين شرکت به لحاظ کيفي نزد
مشتريان و مسئوليت پذيري شرکت در برابر
خريداران محصوالت خود عنوان کرد.
کسري غفوري با اشاره به باالرفتن قابل
توجه حجم معامالت اين شرکت در بورس کاال
گفت :سود ناشي از اين رشد فروش مستقيما
ناشي از افزايش ارزش افزوده محصوالت ماست
اما «منفعت عمومي» اين افزايش عرضه را نبايد
از نظر دور داشت که ارتقاي شفافيت ،کمک به
کشف قيمت هاي منصفانه و حفظ تعادل بازار
از مهم ترين شاخص هاي منفعت عمومي در
اين عرصه است.
حجم معامالت فوالد خراسان در رينگ
صنعتي فوالد خراسان در شش ماه اول امسال
در حالي به رقم 286هزار و  316تن رسيده
است ،که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته
161هزار و  864تن بوده است.
درآمد فوالد خراسان از فروش محصوالت
خود در بورس کاال نيز قريب به  2.5برابر شده
و از 6هزار و  254ميليارد ريال براي شش
ماه نخست سال قبل به بيش از 21هزار و
500ميليارد ريال در نيمه سال جاري رسيده
است.
اين در حالي است که ارزش فروش فوالد
خراسان در شهريورماه هم رشد چشم گيري
نسبت به ماه هاي پيش از آن داشته است ،چرا
که رشد اين رقم در پنج ماه نخست سال 207
درصد بوده است که ارزيابي ها در پايان شهريور
رقم  244درصد را نشان مي دهد.
گفتني است عالوه بر استقبال خريداران
شناخته شده در بازار کااليي کشور از سبد
محصوالت ارايه شده در اين بازار رقابتي،
محصوالت مجتمع فوالد خراسان معموال با
استقبال و پيشنهاد قيمتي باالتري در ميان
شرکت هاي هم تراز رو به رو مي شوند.
تقاضاي سنگين به ويژه نسبت به سبد
ميلگرد شرکت در رينگ صنعتي بورس کاال در
صورت تداوم ،رشد چشم گير سودآوري نهايي
فوالد خراسان در سال مالي جاري کامال بديهي
خواهد بود.

