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اقتصادی

آخرین قیمت برنج ایرانی و خارجی

افزایش قیمت ادامه دارد

اثرات تحریم بر تجارت ایران و اروپا

رئیس اتاق بازرگانی ایــران در ادامه دیدارهای
خارجی خود با سفیر فنالند در ایران به گفتگو
نشست و از کاهش جدی تجارت مشترک میان
دو طرف در سه سال اخیر گفت.
بــه گزارش ایســنا ،هر چند تجــارت ایران در
ســالهای گذشــته تا حد زیادی حول محور
کشورهای منطقه و آسیا تعریف شده اما ایران
و اروپا از گذشــته دور در حوزههای مختلف با
یکدیگر تبادل تجاری داشــتند و این روال در
سالهای قبل نیز ادامه داشت.
با از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران در
سه سال گذشــته ،میزان تجارت خارجی ایران
کاهــش یافــت و در این میــان همکاریهای
اقتصادی مشــترک با اروپا بیشترین کاهش را
تجربه کرد .هر چند دولتهای اروپایی بارها از
تالش خود برای افزایش دوباره مبادالت سخن
گفتهاند اما به نظر میرســد تا برطرف نشــدن
خطر تحریمها ،نمیتوان انتظار تغییری جدی
در این مسیر را داشت .موضوعی که در جریان
دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران با سفیر فنالند
در تهران نیز بار دیگر بر آن تاکید شد.
غالمحسین شــافعی در دیدار با کیو نوروانتو،
سفیر فنالند در تهران ،اظهار کرد :فنالند ازجمله
کشــورهای اروپایی با رشــد اقتصادی و سطح
رفاه عمومی باالیی اســت از اهمیت استفاده از
تجارب این کشــور برای ایران در شرایط فعلی
سخن گفت.
او بهطور ویژه به تمایل ایران برای اســتفاده از
تجربیات فنالند در صنعت آبزیان ،صنایع دریایی
و همینطور استفاده مناسب از آب با روشهای
جدید اشــاره کرده و گفت :ایــن حوزهها برای
ما مهم اســت؛ چراکه ایران با توجه به موقعیت
طبیعی و خشکسالی گسترده ،در آینده به دنبال
اســتفاده از روشهای نوین کشــاورزی است.
بنابراین در این زمینهها میتوانیم همکاریهای
خوبی با کشور فنالند داشته باشیم.
در ایــن دیدار ،ســفیر فنالند در تهــران نیز با
اشاره به آغاز به کار دولت جدید در ایران گفت:
شرایط فعلی ،برهه حساسی در ایران محسوب
میشــود و ما منتظر هستیم ببینیم در زمینه
اقتصادی چه تحوالت جدیدی در دولت صورت
خواهد گرفت.

کیو نوروانتو با تأکید بر روابط مطلوب میان ایران
و فنالند به جلسات کمیته مشترک دو کشور در
محل سفارت اشاره کرده و افزود :با صحبتهای
مفیدی که انجام شد میتوان امیدوار بود گامهای
بلندی در مســیر رونق روابط تجاری دو کشور
برداریم .ما بهعنوان سفارت وظیفه داریم روابط را
در همه زمینهها و بهخصوص در زمینه اقتصادی
با شــما رونق بدهیم و امیــدوارم بتوانیم بعد از
استقرار دولت جدید هم این مسیر را ادامه دهیم.
نوروانتــو با تأکیــد بر اینکه گســترش روابط
اقتصادی دو کشور مستلزم شناسایی زمینههای
مهم همکاری است ،مشارکت بیشتر بین تجار
دو کشور برای دریافت اطالعات بهروز از موقعیت
اقتصادی ایران و فنالند را مهم ارزیابی کرد.
او اظهــار کرد :من در مدت حضــورم در ایران
شــاهد بودم که با وجود تحریمهای ســخت،
ایران توانســته در زمینه اقتصادی توسعه یابد.
محصــوالت جدیدی در بازارهــای ایران تولید
شده و رقابتپذیری افزایش یافته است که این
خودش نشان میدهد ایران در زمینه اقتصادی
تحول داشته است.
ســفیر فنالند در تهران یادآوری کرد :در سطح
جهانی جو اقتصادی غالب در حال تغییر است؛
ازاینرو برای انجــام مبادالت تجاری بین تجار
دو کشــور و در زمینه روابط اقتصادی باید این
تغییرات را شناسایی کنیم .باید خودمان را برای
آینده آماده کنیم .امیدوارم تحریمها لغو شوند
و ما بتوانیم روابط تجاری بهتری داشته باشیم.
در ادامــه هم شــافعی با تأکید بر حساســیت
موقعیــت فعلی ایران ،گفت :امیدواری بســیار
زیادی به تغییرات مثبــت در ارتباط با جامعه
جهانی داریم.
رئیس پارلمــان بخش خصوصــی ،ادامه داد:
تحریمها اثرات نامطلوبی بر روابط اقتصادی ما با
کشورهای دیگر ،ازجمله فنالند داشته است؛ اما
آینده برای ما روشن است که میتوانیم جبران
مافات گذشته را در این ارتباط داشته باشیم.
او ادامه داد :با کمال تأسف مسائل تحریم باعث
شــده بیش از  ۳۰میلیارد دالر حجم معامالت
ایران با اتحادیه اروپا از بین برود .این بر اقتصاد
هر دو طرف اثر خواهد داشت و نباید از کنار آن
بهسادگی عبور کرد.

بازنشستگان

بازنشستههامنتظرند!

در حالــی جریــان همسانســازی حقــوق
بازنشســتهها تا مرحله تدویــن الیحهای برای
تثبیــت آن و ارائه از ســوی دولت به مجلس
پیــش رفته کــه اکنــون باید منتظر باشــند
نمایندگان که هنــوز در این رابطه اقدام جدی
نداشتهاند ،برای بررسی و تصویب آن ورود کنند.
با این وجود رئیس سازمان برنامه و بودجه این
اطمینان را به بازنشســتهها داده با اقداماتی که
صــورت گرفته ،اکنون کــه الیحه هم تصویب
نشــده ،همسانســازی حقوق آنها محدود به
یکسال نیست و باید ادامه داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،طی سالها حقوق بازنشستهها
بسیار جای نقد داشت و همواره در رابطه باعدم
تناســب آن با حقوق شــاغالن و البته تامین
نیازهای زندگی و وضعیت اقتصادی گله داشتند
تا اینکه در قانون ششــم برنامه توسعه دولت
مکلف به ایجاد شرایط مناسبی برای پرداختها
در این بخش شــد؛ به گونهای که در ماده ۳۰
قانون دولت مکلف شد بررسیهای الزم جهت
برقــراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض
و متناسبســازی دریافتها و برخــورداری از
امکانات شاغالن ،بازنشستگان و مستمریبگیران
کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد.
براین اساس ،طی بررســیهای صورت گرفته،
ساالنه منابعی در بودجه به منظور متناسبسازی
حقوق بازنشســتگان کشوری و لشگری و البته
در ادامــه تامیــن اجتماعی پیشبینی شــد و
ایــن رونــد از پایان ســال  ۱۳۹۸بــه صورت
جدیتری پیشرفت؛ به طوری که دولت وعده
همسانسازی حقوق بازنشستهها تا  ۹۰درصد
حقوق شاغالن همتراز را به بازنشستهها داد.
در همیــن رابطه هیئت دولت مصوبهای گذراند
که طی آن صندوقهای بازنشستگی کشوری و
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف
شــدند عالوه بر امتیازات شغلی از محل منابع
داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریهای
خود و همچنین منابعی که در بودجه پیشبینی
شــده نســبت به برقــراری عدالــت در نظام
پرداخت و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و
مستمریبگیران تحت پوشش خود با ۹۰درصد
میانگین حقوق مشــمول کســور بازنشستگی
شــاغالن هم طبق مشترک صندوق متناسب با
سنوات خدمت از نیمه دوم سال اقدام کنند.
در ادامه و در چند ماه گذشــته سازمان برنامه
و بودجــه اعــام کرد که تصمیــم دارد جهت
تثبیت جریان همسانسازی حقوق بازنشستهها

براساس درخواستی که از سوی این قشر وجود
داشته و تدابیری که سازمان اندیشیده آن را به
قانون تبدیل کند ،بنابراین پیشنویس الیحه در
سازمان برنامه و بودجه آماده شد و به دولت رفت
و مدتی بعد در هیئت وزیران به تصویب رسید
و حدود یک ماه پیش از سوی دولت به مجلس
ارائه شــد .اما در این فاصله هنوز مجلس برای
تصویــب الیحه اقدامی نکرده و آنچه در مواضع
برخی نمایندهها دیده میشود انتقاد به الیحه و
تاکید بر ایجاد بار مالی آن است.
با این حال اعالم نوبخت  -رئیس سازمان برنامه
و بودجه  -ایــن موضوع را تائید نمیکند .او در
تازهترین اظهاراتش گفته که بار مالی متناسب
حقوق بازنشســتهها حتما در دولت پیشبینی
شــده که الیحه را ارائه کرده اســت و این طور
نیست که الیحهای به مجلس برود که منابع آن
پیشبینی نشده باشد.
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید به اینکه الیحه
اکنــون در مجلس بوده و انتظــارات برای ورود
و تصویب اســت یادآوری کرده که قبل از ارائه
الیحه نمایندگان اعالم آمادگی میکردند که با
ورود آن ،نسبت به تصویب اقدام کنند که اکنون
زمان آن است.
گرچــه مجلس هنوز اقدام موثــری در رابطه با
تصویب الیحه همسانسازی حقوق بازنشستهها
انجام نداده اســت ،ولی در همین شــرایط هم
رئیس ســازمان برنامه و بودجه به بازنشستهها
اطمینــان داده که حتی بــدون تصویب قانون
نیز این مجوز و تاکید از ســوی سازمان برنامه
و بودجه به مســئوالن مربوطه از جمله سازمان
بازنشستگی وجود داشته که باید متناسبسازی
حقوق بازنشســتهها محدود به یکســال نبوده
و همــواره براســاس منابع پیشبینی شــده
اجرایی شود.
در جریان متناسبســازی حقوق بازنشستگان
و الیحــه دائمی شــدن آن ،فاصله بین حقوق
بازنشســتگان و شــاغالن همتراز بــه حداکثر
۱۰درصد میســد و دولت موظف به اجرای آن
خواهد بود.
این در حالی است که در سال  ۱۳۹۸که جریان
متناسبســازی حقوق بازنشســتگان به طور
جدیتری اجرایی شده تاکنون متوسط حقوق
بازنشستگان لشگری و کشوری با افزایش ۱۲۰
درصدی به حدود  ۷.۲میلیون تومان و متوسط
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد ۱۳۸
درصدی به پنج میلیون تومان رسیده است.

افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد و برنج ایرانی تا  ۴۴هزار و  ۵۰۰تومان هم قیمت خورده است
به طور چشمگیری کمتر وارد شده است و تا حدود  ۶۹درصد کاهش
واردات دارد ،این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه
 ۸۶.۳هزار تن برنج به ارزش  ۷۸.۱میلیون دالر وارد شــده در حالی
که در مدت مشابه سال قبل میزان واردات  ۲۲۷.۶هزار تن به ارزش
 ۲۴۹.۷هزار تن بوده است.
همچنین آخرین آمار گمرک ایران بیانگر موجودی کمتر از  ۴۰هزار
تنی برنج خارجی در گمرک و بنادر است.

آمارهای رســمی از ادامه افزایش قیمت برنج حکایت دارد؛ به طوری
در گزارشی که اخیر مرکز آمار ایران درباره تورم اقالم خوارکی منتشر
کرده بررسی وضعیت قیمت برنج نشان میدهد هر کیلو برنج ایرانی
در تیر ماه امســال به طور متوســط بیش از  ۳۷هزار و  ۳۰۰تومان
قیمت خورده در حالی که این محصول تا  ۴۴هزار و  ۵۰۰تومان هم
فروش رفته اســت .این محصول در تیر ماه سال گذشته هر کیلو به
طور متوســط  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان قیمت داشته و در خرداد سال
جاری به  ۳۶هزار و  ۸۰۰تومان رسیده است.
براین اساس برنج ایرانی در مقایسه با خرداد  ۱.۴و نسبت به تیر ماه
سال قبل  ۴۰.۸درصد افزایش قیمت دارد.

> ممنوعیت فصلی هم به تاخیر نیفتاد

> برنج خارجی  ۵۱درصد گران شد

اما وضعیت برنج خارجی هم نشاندهنده ادامه روند گرانی آن است،
این محصول که پیش از این با ارز  ۴۲۰۰تومان وارد میشــد بالغ بر
یک ســال اســت که تامین ارز آن در سامانه نیما انجام میشود و از
زمان حذف ارز  ۴۲۰۰افزایش قیمت این کاال قابل توجه بوده است.
هرکیلو برنج خارجی در تیر ماه سال گذشته به طور متوسط  ۱۶هزار
و  ۴۰۰تومان قیمت داشته که در همین ماه سال جاری به  ۲۴و ۸۰۰

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک
تهران ضمن اشــاره به اینکه در مقطعی بهترین برندهای داخلی
پشــت در مالهــا ماندند و همه ســهمیه به برندهــای خارجی
اختصــاص پیدا کرد ،از توقف تولید ماســک در بخش خصوصی
و حوزه اصناف به دلیل مشــکالت تامین مواد اولیه ،ورود کاالی
قاچــاق به بازار و ممنوعیت صادرات خبر داد و تاکید کرد که اگر
دولت پای کار باشد امکان سه برابر شدن ظرفیت تولید و اشتغال
در صنعت پوشاک وجود دارد.
مجید افتخاری در گفتوگو با ایسنا ،درباره پرونده دولت یازدهم
و دوازدهم در حوزه پوشــاک گفت :این هشت سال به دو قسمت
تقســیم میشود .بخش اول از ســال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷و دوره دوم
بعداز سال  ۱۳۹۷شامل تحریم و کرونا بود که اثرات اقدامات دولت
طی این مدت تا سالها بر صنعت پوشاک خواهد ماند.
وی با بیان اینکه قبل از سال  ۱۳۹۱در دوره احمدینژاد ،بهواسطه
افزایش نرخ ارز شــرایط تولید مثبت و مســاعد بود ،تصریح کرد:
از سال  ۱۳۹۲به بعد هیجان بازار گرفته شد و در عین حال دولت
هیــچ برنامهای برای صادرات نداشــت .در بخش اول دولت ،یعنی
ســال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷به طور کلی جریان تولید افت داشت و بازار
بدون نظارت و برنامهریزی در اختیار برندهای خارجی قرار گرفت.
همچنین دولت همه اطالعات تولید پوشــاک در کشــور از جمله
ظرفیت ،ماشــین آالت و غیره را در اختیار یک سازمان وابسته به
سازمان ملل قرار داد تا آنها برای آموزش به تولیدکنندگان ایرانی
اقدام کنند که هنوز خبری از این برنامه نیست .اما برندهای خارجی
با همین اطالعات به کشــور هجوم آوردند و در همین شــرایط در
بخش صادرات نیز برنامه ریزی درستی وجود نداشت.
البتــه به گفتــه عضو هیئت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشــاک در این دوره مشکل فقط قاچاق نبود بلکه
ورود برندهای خارجی که ارزش بیشــتر و حجم بیشتری از بازار
را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشــکل ســاز شده بود.
با محدودیتهای ارزی واردات پوشاک از سال  ۱۳۹۷ممنوع شد،
اما برندهای خارجی فعال در کشور تاکنون همه محصوالت خود
را عرضــه میکردند .همین برندهای خارجی در ســال  ۱۳۹۵با
دامپینگ و عرضه کاال زیر قیمت و به قیمت تمام شــده محصول
داخلی ،آسیب زیادی به تولیدکنندگان داخلی زدند.
> برندهای ایرانی پشت در مالها

وی با بیان اینکه دولت برنامهای برای تولید و نظارت بر برندهای
خارجی نداشــت ،تصریح کرد :همه جای دنیا بخشــی از مراکز
تجاری یا مالها به برندهای داخلــی تعلق میگیرد ،اما در ایران
شــاهد بودیم که بهترین برندهای داخلی پشت در مرکز تجاری
میماندنــد .البته در حال حاضر این موضوع تا حدودی برطرف و
شرایط ورود برند ایرانی هم فراهم شده است.

تومان رسیده ،البته آمار رسمی بیانگر قیمت بیش از  ۳۱هزار تومانی
است .براین اساس برنج خارجی نسبت به خرداد امسال  ۰.۲درصد و
تیر پارسال  ۵۱.۳درصد گران شده است.
> افت واردات برنج تا  ۶۹درصد

جریان واردات برنج نیز در سال جاری به نحوی بوده که این محصول

برندهای ایرانی پشت در مالها
> سیاه و سفید افزایش نرخ ارز

افتخــاری عملکــرد دولــت در حــوزه صنعــت پوشــاک را در
خوشبینانهترین حالت صفر توصیف کرد و گفت :اقدامات اشتباه
در سال  ۱۳۹۷منجر به ســونامی تعطیلی کارخانجات شد که با
افزایش نرخ ارز برخی از آنها به تولید برگشــتند .دولت نرخ ارز
را به صورت دستوری پایین نگه میدارد ،اما هزینه تولیدکنندگان
افزایــش مییابد .بنابراین افزایش نرخ ارز به دو تا ســه برابری در
گذشته این مشکل را جبران میکرد .اما افزایش بیش از ۱۰برابری
نرخ ارز ،آن هم در دوره کرونا فاجعه بود.
وی افزود :هیچ وقت شــاهد توسعه تولید و برنامهریزی در صنعت
پوشاک نبودیم و فقط جلسات و کارگروههای بینتیجه برگزار شده
است .اما صنعت پوشاک سرشار از ظرفیت است .با این حال طی
سالهای اخیر مزیتهای رقابتی این صنعت در بخش مواد اولیه
با محدودیت واردات ،حاملهای انرژی با قطع برق و قدرت خرید
مردم با گرانی از بین رفته است.
افتخــاری با اینکه قبل از ســال  ۱۳۹۷کارخانههــا با  ۳۰درصد
ظرفیت فعالیت میکردند ،تصریح کرد :طی سالهای اخیر با توجه
به اختالفات سیاســی بین کشــورها امکان ورود به بازار روسیه،
ارمنســتان و عراق را داشــتیم ،اما همه به ترکیه رســید و حتی
نتوانستیم بازار کشورهایی که با آنها رابطه سیاسی خوب داریم
مانند عمان و قطر را از آن خود کنیم.
> اگر تحریم نبود ،چیزی از صنعت پوشاک نمیماند

این مقام صنفــی در ادامه با بیان اینکه اگر تحریم نبود چیزی از
صنعت پوشاک باقی نمیماند ،اظهار کرد :تنها اقدام مثبت دولت
برخورد با برندهای محرز قاچاق در ســطح عرضه در سال ۱۳۹۷
بود .از ســال  ۱۳۹۷به بعد از یک طرف تامین مواد اولیه به لحاظ
تحریمهــای داخلی و بینالمللی دچار مشــکل بود و در مواردی
مــواد اولیه ماهها در گمرک باقی میماند .از طرف دیگر با افزایش
بیســابقه نرخ ارز تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش
دچار مشکل بودند که دولت کمکی به آنها نکرد.
> دپوی کاال در گمرک بیسابقه بود

وی افزود :اما در دوره تحریمهای قبلی چالشهای داخلی به این
گستردگی وجود نداشت و هیچ وقت کاال سه ماه در گمرک نمانده
بود .بنابراین طی ســالهای اخیر دولــت بزرگترین تحریمکننده
تولید داخل بود و تولیدکنندگان مجبور بودند عالوه بر تحریمهای
بینالمللی با بیتدبیری دولت هم درگیر باشند .تاخیر در ترخیص
کاالها از گمرک ،باز شدن درهای کشور به روی برندهای خارجی،
قطعی بیبرنامه برق و غیره همه مشــکالت جدیدی بود که دامن
تولید پوشاک را گرفت.
به گفته این مقام صنفی پدیده ســوم هم شیوع ویروس کرونا بود

به گزارش ایســنا ،با این حال از ابتــدای مرداد ماه ممنوعیت فصلی
واردات برنــج آعاز و تا پایان آبان ادامه دارد که در این مدت هرگونه
ترخیــص و ورود برنج به بــازار ممنوع خواهد بود مگر آن دســته
برنجهای که قبل ممنوعیت فصلی وارد بنادر شــده و ثبت سفارش
داشته باشد.
پیش از این رایزنیها از ســوی گمرک د برخی دستگاهها جهت به
تاخیر انداختن ممنوعیت فصلی برای ورود شــناورهای حامل برنج
بــه بنادر جهت ممانعت از افزایش قیمت این کاال صورت گرفت ولی
ظاهرا به نتیجه نرسیده است.

که در پی آن حداقل پنج الکدان در کشور اجرا شد ،اما برخالف
ســایر کشورها به جز مورد اول ،دولت هیچ کمک مالی به اصناف
نکرد بلکه همــه هزینههای خود از جمله مالیــات و بیمه را نیز
دریافت کرد و بانکها نیز هیچ کمکی نکردند.
> افزایش هزینههای تولید با قطع برق و آب

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با
بیان اینکه دولت اعتقادی به تولید نداشت ،تصریح کرد :اگر اتفاق
مثبتی هم در بخش تولید افتاد به دلیل محدودیت ارزی بود .گل
آخــر دولت نیز قطع آب و برق کارخانجات بود که هزینه تولید را
حداقل  ۲۵درصد افزایش داد.
> تبدیل مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی

وی در ادامه با اشــاره به طرح افزایش مناطق آزاد که اخیرا ً ارائه
شــد ،تصریح کرد :این در حالی اســت که مناطق آزاد به درگاه
واردات غیرقانونی تبدیل شده و حتی سال گذشته برای شش ماه
اجازه واردات بیش از  ۳۰۰میلیون دالر به این مناطق صادر شد.
> تولید ماسک در بخش خصوصی متوقف شد

افتخاری همچنین با بیان اینکه تولید ماســک از سوی اصناف و
با پشتیبانی و ساماندهی بسیج اصناف در مقطعی به  ۱۸میلیون
عدد در روز رســیده بود ،تصریح کرد :اما بعد از مدتی مواد اولیه
در گمــرک ماند و بعد کاالی درجه چندم خارجی قاچاق به طور
گسترده وارد کشور شد .همچنین به تولیدکنندگان اجازه صادرات
ندادند و ماسک روی دست آنها ماند .بنابراین تولید ماسک بخش
خصوصی در حال حاضر تقریباً متوقف شده و ماسکهای موجود
در بازار تولید اشــخاص خاص اســت .این در حالی است که توان
پوشش همه بازارهای منطقهای در کشور وجود داشت.
وی افزود :همچنین با وجود اینکه بخش خصوصی برای دولتگان
دوخته بود و هزینه مواد اولیه و کارگری را نیز پرداخت کرده بود،
دولت پول آن را یک ســال بعد داد و در مقطع بعدی هم آن را با
قیمت باالتر از چین خرید .اما وقتی به آنها گفتیم با همان قیمت
از ما بخرید پاســخ دادند شــما تولیدکننده داخلی هستید و باید
ارزانتر ارائه کنید.
> ظرفیت تولید و اشتغال پوشاک میتواند سه برابر شود

به گفته این مقام صنفی دولت بعد باید ابتدا چشــمانداز واقعی و
نقشه راه صنعت پوشاک را با در نظر گرفتن موانع تدوین کند ،چرا
که در حال حاضر آینده صنعت پوشاک در ابهام است .با یک دولت
مدبر این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید و اشتغال داخلی در
صنعت پوشاک در دوره معقولی به راحتی سه برابر شود .اما دولت
باید فقط پشتیبانی و مانعزدایی کند.

عدم پاسخگویی رئیس انجمن صنفی صنعت تایر!

قریب به یکماه اســت که بازار الستیک حال و احوال خوشی ندارد و
مشتریان آنها در بازار به سبب چند نرخی بودن قیمت انواع تایرها
اعم از سبک و سنگین دچار مشکل هستند.
اوایل سال گذشته بود که الستیک و مواداولیه برای تخصیص ارز ،از
گروه  ۱به گروه  ۲انتقال پیدا کرد و بدین ترتیب ارز تخصیصی به این
گروه کاالیی نیمایی شد .زمانیکه دولت دوازدهم در تامین ارز دچار
مشکل شده بود ،تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی صنعت تایر را حذف و
ارز نیمایی را جایگزین کرد .این اقدام که میتوانست قیمت الستیک
را شفاف و بساط رانت را جمع کند؛ بدین منظور هم الستیک یارانهای
تعریف شد و به هر شخص یک سهمیه اختصاص یافت .ضمن اینکه
برای نزدیک شــدن قیمت الستیک دولتی و آزاد به یکدیگر ،سامانه
جامع تجارت را راهاندازی کردند اما آیا نتیجه آنطور که میخواستند،
پیش رفت!؟
همانطور که فعاالن این حوزه پیشبینی میکردند ،با تغییر اولویت
تخصیص ارز ،توجه به تغییر قیمتها جلب شد و بر تورم کشور نیز
تاثیرگذار بود .حال اما مدتهاست که خرید و فروشها در این سامانه
انجام میگیرد اما همچنان در بازار الستیک قیمتها چند نرخی است
و مشکالت زیادی را برای خریداران ایجاد کرده است.
در این رابطه ،مصطفی تنها -سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر -در
گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکــه در حال حاضر یک نرخ متعلق به

تایرهای وارداتی اســت که خود چند نرخ دارند ،اظهار کرد :به سبب
اینکه تایرهای وارداتی با ارز نیمایی وارد میشوند ،طبیعتا باتوجه به
مبادی واردات متفاوت ،دارای قیمتهای متفاوت نیز هستند .بطور
مثال قیمت تایر وارداتی از کشور چین با قیمت تایر وارداتی از کشور
ترکیه متفاوت اســت؛ حتی در واردات از یک کشور بسته به میزان
کیفیت و کارخانههای تولیدکننده ،دارای تفاوت قیمت هستند
وی افرود :عالوهبراینکه در سال گذشته که ارز تخصیصی به تایرها به
ارز نیمایی تبدیل شد ،به صنایع تولیدکننده اجازه داده شد که برای
کاالهایی که در مســیر واردات بود تا ابتدای خرداد ماه  ،۱۳۹۹بدون
پرداخت مابهالتفاوت واردات خود را تکمیل و از گمرک ترخیص کنند.
این مقام صنعتی تصریح کرد :اما در مقابل یکی -دو شرکت خاص،
متعلق به نهادهای خاص ،این امکان را پیدا کردند که تا حدود اواخر
ســال گذشته نیز با همان ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی ،تایرهای وارداتی
در ظاهر و اسما در راه خود را وارد و از گمرک ترخیص کنند .طبیعتا
آنعرضهها نیز از طریق سامانه جامع تجارت (زیر نظر ستاد تنظیم
بازار) بایســتی تایرهای وارداتی خــود را توزیع میکردند؛ لذا پس از
ترخیص محمولههای مذکور ،تایرها بر اساس ارز  ۴۲۰۰تومانی در بازار
توزیع شدند که خود یک نرخ جدید ایجاد میکرد و در نهایت منجر
به چند نرخی شدن تایرها در بازار شد.
تنها تاکید کرد :در رابطه با تایرهای تولید داخل نیز یک نرخ متعلق

به آنهاست که در ظاهر بایستی یک قیمت داشته باشند اما قیمتها
عمال ثابت نیســت؛ چراکه صنعت تایر در برههای با افتوخیزهایی
مواجه شده و در مواقعی کارخانه تایر برای تامین نقدینگی و فروش
محصوالت خود مجبور شده است ،برخی تایرها را شرایطی (مثال در دو
قسط) بفروشد .یا نماینده فروشگاهی برای عرضه سریعتر محصوالت
برای برگشت پول ،تخفیفهایی بر روی کاالها قرار داده است؛ بنابراین
موارد اینچنینی ممکن است زمینه ساز نرخ جدید باشد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر خاطرنشان کرد :البته زمانیکه
بازار در شرایط رقابتی واقعی باشد ،اصوال قیمتها نمیتواند یکسان
بماند .در شــرایط رقابتی قیمتها متفاوت میشود و فینفسه این
چندگانه شدن قیمتها در این شرایط ،لزوما بد نیست .وقتی بازار در
شرایط کامال رقابتی باشد ،طبیعتا قیمتها به عنوان ابرازی دیگر عالوه
بر کیفیت ،متفاوت میشود تا تولیدکنندگان برای تصاحب بازار باهم
رقابت کنند .الزم به ذکر است که ایسنا ،بارها از طرق مختلف اقدام به
برقراری ارتباط با رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران که مدیرعامل
یکی از بزرگترین گروههای تایرســازی ایران نیز هست ،کرده اما وی
که از تیرماه ســال جاری با کسب آراء اعضای هیئت مدیره انجمن
صنفی صنعت تایر ایران به ریاست انجمن برگزیده شده است ،هیچ
پاسخی به هیچیک از درخواستها ،حتی زمانی که خواستار ارسال
کتبی سوالهای مطروحه شدند ،نداد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :اجازه نخواهیم داد پلتفرم خارجی فیلتر شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این مسئله که
طرح صیانت از حقوق کاربران و ســامان دهــی فضای مجازی در
کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد ،گفت :به گفته رئیس مجلس
هیچ فیلترینگی در هیچ پلتفرم فضای مجازی وجود نخواهد داشت.
به تعبیر دیگر ،ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد .به گزارش ایسنا،
علی بابایی کارنامی در صفحه رســمی اینستاگرامش در مورد طرح
صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی فضای مجازی گفت :رئیس
مجلس شورای اسالمی که جایگاه باالتر از بنده دارند ،گفتند که هیچ
فیلترینگی در هیچ پلتفرم فضای مجازی وجود نخواهد داشــت .به

تعبیر دیگر ،ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد .نماینده مردم ساری
در مجلس یازدهم با اشاره به تاریخچه طرح مذکور گفت :این طرح
بیش از  ۱۷ - ۱۶ماه قبل در شورای عالی فضای مجازی به ریاست
رئیس جمهور با امضای وزرایی که نقاد این بحث هســتند ،مصوب
شده اســت .دید مجلس و طراحان طرح این بود که فضای مجازی
مهم اســت و باید قوانین جامع و مانع داشته باشد .قوانین نیز باید
حقوق شهروندی را پوشش دهد و البته زمینه سرمایهگذاری کسب
و کار را فراهــم کند .بابایی کارنامی افزود :تعدادی از طراحان طرح،
آبان ماه سال قبل آن را پیشنهاد دادند .من جزء طراحان نبودم و با

اصول اولیه این طرح مخالفت داشتم .در عین حال با قانونمند کردن
فضای مجازی موافق بودم .این طرح از طرف همکاران اصالح شد و
طبق قانون آئین نامه داخلی بیش از  ۵۰نماینده درخواست کردند که
این طرح اولویت اول صحن مجلس باشد .وی با بیان اینکه بنده جزء
 ۵۰نفر باال نبودم ،گفت :این طرح در نهایت با امضای  ۵۰نماینده به
صحن آمد .ما گفتیم حال که میخواهید این کار را انجام دهید بروید
در قالب اصل  ۸۵فعالیت کنید و به کمیسیون مشترک بروید .اصل
هشتاد و پنج شفافتر و تخصصیتر است و اتفاقا مشارکت حداکثری
نخبگان را به دنبال خواهد داشت.

