
 رشد ۵۶ درصدي 
مصرف گندم صنف و صنعت در سال ۱۴۰۰

ميزان مصرف گندم در بخش مصارف صنف و صنعت در سال گذشته 
از رش�د تصاعدي برخوردار بود و از ۸۷۴هزار و ۲۷۷ تن در سال 
۱۳۹۹ به يك ميليون و ۳۶۸ هزار و ۳۱ تن در سال ۱۴۰۰ افزايش يافت. 
به گزارش روابط عمومي شركت بازرگاني دولتي ايران، حجت براتعلي، 
مديركل هماهنگي توزيع و فروش شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: 
ميزان مصرف گندم صنف و صنعت كه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
۱۳۹8 از رشد ۱۳ درصدي برخوردار بود، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۱۳۹۹ به يكباره 56/5 افزايش يافت كه مهم ترين علت آن، عدم اصالح 
نرخ فروش گندم در اين بخش و تأمين كل نياز اين محصول استراتژيك 

از سوی دولت بوده است. 
وي خاطرنشان كرد: كل ميزان فروش گندم كشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر 
۱۱ميليون و ۱۱۱ هزار تن بوده كه اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ميليون 

و ۷۷۰ هزار تن رسيد و از رشد معقول 6 درصدي برخوردار بود. 

 نوسان قيمت شوينده ها 
ربطي به نرخ پليمر ندارد 

رئيس انجمن ملي صنايع پليمر با بي�ان اينكه مبناي قيمتگذاري 
محصوالت پليمري مبتني بر ارز نيما و قيمت هاي جهاني است، گفت: 
با توجه به عدم تغيير با اهميت قيمت ارز در سال گذشته و همچنين 
روند متعادل قيمت ها در بازارهاي جهاني، مي توان گفت معامالت 
محصوالت پليمري در روندي ثابت و كم نوسان طي يك سال اخير 
روبه رو بوده اند. بر اين اساس نوسان يكباره و جهش قيمت پليمري ها 
و سرايت آن به ساير صنايع از جمله شوينده ها مالحظه نمي شود. 
سعيد تركمان، در گفت وگو با مهر با بيان اينكه مبناي قيمتگذاري محصوالت 
پليمري در بورس كاال براساس نرخ ارز در سامانه نيما بانك مركزي است، 
افزود: متوسط نرخ محصوالت پليمري مورد استفاده در صنايع شوينده براي 
بسته بندي و بطري كه در بورس كاال به فروش مي رسند تا هفته گذشته به 

ازاي هر كيلوگرم مبلغ ۲۴هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. 
رئيس انجمن ملي صنايع پليمر با بيان اينكه طي يك سال اخير نوسان 
بزرگي در روند قيمت ارز نيمايي وجود نداش��ته است، گفت: هرچند 
قيمت دالر سامانه نيما طي هفته هاي اخير در محدوده ۲6 هزار و ۷۰۰ 
تومان با نوسان مواجه شد، اما در يك سال گذشته از نوسان هاي بزرگ 

در اين سامانه خبري نبوده است. 
اين مقام مسئول با بيان اينكه قيمت محصوالت پليمري در بورس كاال 
وابسته به قيمت جهاني و قيمت ارز هستند، افزود: با توجه به عدم تغيير 
با اهميت قيمت ارز در سال گذشته و همچنين روند متعادل قيمت ها در 
بازارهاي جهاني، مي توان گفت معامالت محصوالت پليمري در روندي 
ثابت و كم نوسان طي يك سال اخير روبه رو بوده اند. بر اين اساس نوسان 
يكباره و جهش قيمت پليمري ها و سرايت آن به ساير صنايع از جمله 

شوينده ها مالحظه نمي شود. 

 هوشمندسازي يارانه نان در پايتخت 
روزگذش�ته  از  ته�ران  اس�تانداري  اع�الم  طب�ق 
هوشمندس�ازي ياران�ه آرد و ن�ان در اس�تان تهران آغاز ش�ده 
و پنجمين اس�تاني خواهد ب�ود كه اي�ن طرح اجرايي مي ش�ود. 
به گزارش فارس، پس از اجراي موفقيت آميز هوشمندسازي يارانه آرد 
و نان در استان هاي زنجان، قزوين، فارس، گيالن اين بار اين طرح در 
استان تهران اجرا مي شود. عالوه بر تهران از روز يك شنبه كارتخوان هاي 
هوشمند در استان البرز هم نصب شده است. براساس اين طرح مردم 
تعداد نان درخواستي خود را در كارتخوان هاي هوشمند ثبت و كارت 
مي كشند و از حساب خريدار همان نرخ معمولي نان كم مي شود. اين 
كارتخوان به اين دليل نصب شده است تعداد ناني كه نانوا مي فروشد، 
مشخص شود و دولت براساس آن يارانه به حس��اب نانوا مي ريزد و در 
مقابل آرد را به ن��رخ آزاد به نان��وا مي دهد. در روش فعل��ي دولت آرد 
يارانه اي به نانوا مي داد كه در برخي مواقع س��ر از مسيرهاي قاچاق يا 
بازار آزاد در مي آورد و عماًل اين يارانه كامل س��ر سفره مردم نمي آمد. 
مسئوالن دولتي بارها گفته اند كه اگر اين طرح موفقيت آميز باشد در 

تمام استان ها اجرايي خواهد شد. 
اس��تانداري تهران در اين خصوص اعالم كرد:  اجراي مرحله اول طرح 
هوشمندس��ازي يارانه آرد و نان و نصب كارتخوان ها از روز دوشنبه در 
نانوايي هاي اس��تان آغاز ش��ده و 6 هزارو 8۰۰ كارتخوان تحويل داده 
مي شود . براساس اين طرح قيمت نان تغيير نمي كند. دولت، به نانوايي ها 

آرد دولتي نمي دهد و به ازاي فروش نان به نانوا يارانه نقدي مي دهد. 

 تركيه 2۴۰ هزار واحد مسكوني 
در سوريه مي سازد

وزي�ر كش�ور تركي�ه اع�الم ك�رد اي�ن كش�ور مي خواه�د 
۲۴۰ه�زار واح�د مس�كوني در ش�مال س�وريه اح�داث كن�د. 
به گزارش فارس به نقل از العربي، سليمان سويلو، وزير كشور تركيه اعالم 
كرد اين كشور  مي خواهد ۲۴۰ هزار واحد مسكوني در شمال سوريه بسازد. 
وي طي حضور خود در يكي از نقاط شمالي س��وريه گفت: اين واحدهاي 
مسكوني قرار است در شهرهاي جرابلس، رأس العين، الباب و البياض ساخته 
شود. به گفته وزير كش��ور تركيه هزينه ساخت اين واحدهاي مسكوني از 
محل كمك هاي بين المللي و كمك هاي مسلمانان ساخته خواهد شد. وي 
همچنين مدعي شد آنكارا 6۰ هزار واحد مسكوني را                            در ادلب سوريه ساخته 
است. اين اقدامات بخشي از تالش تركيه براي بازگرداندن پناهندگان سوري 
به كشورشان است. ارزيابي ها حاكي از آن است كه هم اكنون ۳/۷ ميليون نفر 
پناهنده سوري در تركيه حضور دارند و بدترشدن شرايط اقتصادي تركيه و 

نبود كار آنها را                            در معرض تبعيض قرار داده است. 

 بلومبرگ: طرح هاي بانك مركزي اروپا 
جلوی فروپاشي حوزه يورو را نمي گيرد

بان�ك مرك�زي اتحادي�ه اروپاي�ي اخي�راً طرح�ي را ب�راي 
كم�ك ب�ه كش�ورهاي اروپاي�ي ب�ا بده�ي ب�اال در دس�تور 
كار ق�رار داده اس�ت، ام�ا كارشناس�ان مي گوين�د بعي�د 
به نظر مي رس�د اي�ن طرح ه�ا بتواند حوزه ي�ورو را نج�ات دهد. 
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، كارشناسان مي گويند: طرح جديد 
بانك مركزي اتحاديه اروپا كه شامل فروش اوراق قرضه در راستاي نجات 
كشورهاي بدهكار اروپايي است، نمي تواند حوزه يورو را                            از فروپاشي نجات 
دهد.  اين طرح بانك مركزي اتحاديه اروپا با هدف كمك به كش��ورهاي 
اروپاي جنوبي كه بيشترين بدهي را                            دارند در دستور كار قرار گرفته و قرار 

است از محل فروش اوراق قرضه به اين كشورها كمك مالي شود. 
»اولي ره��ن«، رئيس بانك مركزي فنالند ط��ي مصاحبه اي با رويترز 
گفته، بعيد اس��ت كه اينگونه اقدامات به كش��ورهايي كه واقعاً بدهي 
س��نگيني دارند، كمك كند. ريچارد كوكسون، كارشناس مالي نيز بر 
اين باور است، اگرچه هدفگذاري اصلي بانك مركزي اتحاديه اروپا پايين 
آوردن تورم است، به نظر مي رسد كه مقامات اين بانك اهداف ديگري 
را                            در نظر دارند كه شامل حفظ ضعيف ترين كشورهاي اروپايي در حوزه 
يورو است. كوكسون در يادداشتي در بلومبرگ نوشت، با در نظر گرفتن 
نرخ باالي تورم در اكثر كش��ورهاي اروپايي كه نشان دهنده شكست 
سياست هاي بانك مركزي اتحاديه اروپاست، بعيد به نظر مي رسد كه 

اين بانك بتواند حتي با افزايش نرخ بهره راه به جايي ببرد. 

  گزارش 2

در حالي كه زمزمه استعفا يا استيضاح وزير صمت 
در روزهاي گذش�ته به راه افتاده است، سيدرضا 
فاطمي امين ب�راي توجيه عملك�رد ۹ماهه خود 
به رسانه ملي آمد تا ش�ايد بتواند افكار عمومي 
را با خود هم�راه كند. وي با تأكي�د براينكه هيچ 
كس عصاي موس�ي ندارد كه به يكباره مس�ائل 
۴۰ساله صنعت خودرو را حل كند،گفت: »از آذر 
و دي  امس�ال تغيير كيفيت خودرو ب�راي مردم 
ملموس تر خواهد بود و ناگزير هستيم مسائل را 
اولويت بندي كرده و ب�ه ترتيب روبه جلو حركت 
كنيم. همين  ك�ه خودروي ناقص ب�ه معناي قبل 
نداري�م، به نوب�ه خ�ود در كيفيت مؤثر اس�ت.« 
عدم تحقق وعده هاي خودرويي وزير صمت در ۹ماه 
گذشته،بي توجهي فاطمي امين به خواسته هاي برخي 
از نمايندگان مجلس از جمله گرفتن امتياز واردات 
خودرو،راه اندازي س��ايت توليد خودرو يا صنعت در 
استان مورد حمايت نمايندگان و برخي سفارشات 
براي استخدام نزديكان افراد خاص و در نهايت عدم 
همراهي برخي صنايع كه وزير صمت را سد راه خود 
براي رسيدن به مقاصدشان مي دانستند،موجب شد 
تا سيدرضا فاطمي امين از مجلس كارت زرد بگيرد و 
زمزمه استيضاح يا استعفاي وي بر سر زبان ها بيفتد. 
البته برخي انتصاب مديران و معاونين وي نيز به علني 
ش��دن نقاط ضعف مديريتي وزير صم��ت دامن زد. 
اگرچه فاطمي امين وعده هاي بي ش��ماري در مورد 
صنعت خودروسازي داده بود،اما وي براي تحقق اين 
وعده ها، برنامه هاي دو و چهار ساله هم ارائه داده است. 
بديهی است كه بيماري صنعت خودروي ما طي چهار 
دهه گذشته تشديد شده، بنابراين يك شبه نمي توان 
آس��يب هاي اين صنعت را رفع كرد و به برنامه هاي 

ميان مدت و بلندمدت نياز دارد. 
وزير صمت يك شنبه شب به رسانه ملي آمد و با تكرار 
مش��كالت صنعت به ويژه خودرو ت��الش كرد عدم 
تحقق وعده هايش را براي مردم تشريح كند. سيدرضا 
فاطمي امين در برنامه گفت وگوي ويژه خبري »شبكه 
خبر« به نام »صف اول« با بيان اينكه حوزه خودرو به 
علت اينكه عموم مردم با آن در ارتباط هستند، هميشه 
جذاب بوده و ممكن است با ابهاماتي نيز روبه رو باشد، 
افزود: »وزارت صم��ت ۲5 درصد اقتصاد را مديريت 
مي كند كه ۳درصد آن به خودرو اختصاص دارد، يعني 
سهم خودرو در حوزه كار ما باال نيست. مسائل صنعت 
خودرو كشور مربوط به امروز و ديروز نيست و شايد 
بيش از 5۰ سال است كه اين مسائل وجود دارد، اما اين 

موارد يكبار براي هميشه بايد حل وفصل شوند.«
وي افزود: »از ابتداي امس��ال تا ۱8خردادماه تعداد 
خودرو هاي ناقص كف ۱۴۷هزار دستگاه بوده كه اين 
رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار دستگاه 
بوده است؛ يعني 65 درصد كاهش خودرو هاي كف را 
شاهد بوديم و اين به معني نظم يافتن توليد و زنجيره 

توليد است.«
وزير صمت با اش��اره ب��ه برنامه دوس��اله براي حل 
مشكالت صنعت خودرو افزود: »بخشي از اين برنامه از 
مهر سال گذشته آغاز شده و تا پايان سال ۱۴۰۱ ادامه 
خواهد يافت و در اين مرحله به دنبال اصالح ساختار 
صنعت خودرو و ثبات بخشي در توليد هستيم، البته 

اكنون به ثبات بخشي در توليد خودرو رسيده ايم و 
ان شاءاهلل اين روند تداوم خواهد يافت.«

وي عنوان كرد: »از نيمه دوم امسال بيشترين تمركز 
درباره كيفي��ت خودرو خواهد ب��ود؛ اكنون كيفيت 
در حال بهبود اس��ت، اما آمار ملموس نيست؛ يعني 
براس��اس حركت و گزارش هاي رس��مي كه متعلق 
به وزارت صمت اس��ت، اعالم  نشده و از سوي بخش 

خصوصي بوده است.«
  آذر و دي ۱۴۰۱ تغيي�ر در كيفي�ت ملموس 

خودرو
فاطمي امين اضافه كرد:»نمودار هاي كيفيت رو به 
رشد هستند، اما از آذر و دي  امسال اين تغيير كيفيت 
براي مردم ملموس تر خواهد بود، بنابراين هيچ كسي 
داراي عصاي موسي نيست كه مسائل ۴۰ ساله يك 
صنعت را يك شبه حل كند. ناگزير هستيم مسائل را 
اولويت بندي كرده و به ترتيب رو به  جلو حركت كنيم 
و همين  كه خودروي ناقص به معناي قبل نداريم و 
عبور مستقيم خودرو كامل وجود دارد به  نوبه خود در 

كيفيت مؤثر است.«
وزير صمت يادآور ش��د: »صنعت خودرو نه آنقدر 
كوچك و بي اهميت اس��ت كه آن را پنهان كرده و 
صورت  مسئله آن را پاك كنيم، نه آنقدر بالنده است 
كه بت��وان از آن دفاع كرد، بلكه اكن��ون بايد با نگاه 
طبيبانه به اين صنعت نگاه كرده و مسائل مربوط به 
آن را حل و راه حل ه��ای آن را نهايي و در يك دوره 
زماني اجر كنيم كه ما اين دوره زماني را دو ساله در 
نظر گرفته ايم و براي اجرايي كردن اين مهم برنامه 

الزم تهيه  شده است.«

  نقطه عطف صنع�ت خودرو در ب�ازه زماني 
۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: »اين برنامه دوساله 
تا اواخر سال ۱۴۰۴ ادامه دارد؛ يعني از سال ۱۴۰۲ 
اين موضوع تغيير پيدا خواهد ك��رد و در واقع نقطه 
عطف همين بازه زماني است. سال ۱۴۰۲ به سمت 
تنوع محصوالت، كنار گذاشتن محصوالت قديمي 
)امسال سه محصول از رده خارج خواهند شد( و آغاز 
جهش صادراتي حركت خواهيم كرد و از سال ۱۴۰۳ 

و ۱۴۰۴ نيز تمركز بر توليد خواهد بود.«
وي اف��زود: »در ارتباط با خودرو س��مند نزديك به 
۱۲هزار تعهد از قبل وجود دارد كه مربوط به فروش 
قبل است و بايد اين تعداد فروخته و سپس توليد آن 

متوقف شود.«
فاطمي امين گفت:»اكنون ظرفيت ۳ ميليون مونتاژ 
خودرو در كشور وجود دارد كه البته در قسمت پرس 
و موتور كم است و تقاضا وجود ندارد؛ حال اين پرسش 
وجود دارد كه سرمايه گذاري ها كجاست؟ نزديك به 
۲ميليون ظرفيت رنگ وجود دارد كه سال گذشته 
كمتر از 5۰۰ هزار عدد توليد شد، زيرا سيستم هاي 
مديريتي و س��اختار ش��ركت هاي خودروسازي و 
مالكيت آنها در بحث هاي مالي و نقدينگي نتوانسته 

اين ظرفيت را بالفعل كند.«
وي بيان كرد: »بايد بررس��ي ش��ود كه چرا در يك 
قسمت ۳ ميليون ظرفيت وجود دارد، اما در قسمتي 
مانند پرس يك ميليون ظرفيت بيش��تر نيس��ت، 
زيرا اينها مسائلي نيس��ت كه يك شبه ايجاد شده 

باشند.«

   آغاز واگذاري ايران خودرو و سايپا با پايان 
يافتن قيمتگذاري اموال ۲ شركت

وزير صمت اعالم ك��رد: »صحبت مردم درخصوص 
تعلق خودروسازان به دولت هم مي تواند درست باشد 
و هم مي توان گفت كه اينطور نيست، اما براي از بين 
رفتن اين شائبه از اسفند سال گذشته اقدامي انجام 
شد، به  طوري  كه مركز كانون وكال و كارشناس رسمي 
قوه  قضائيه تمام اموال مربوط به ايران خودرو سايپا را 
قيمتگذاري كردند و نزديك به ۷۰۰ ابالغ در سايپا و 
6۰۰ ابالغ در ايران خودرو براي كار هاي مختلف صادر 
شده اس��ت و اميدواريم در هفته آينده قيمتگذاري 
تمام اموال اين دو شركت به پايان برسد تا بالفاصله 
واگذاري را آغاز كنيم،  به طوري كه در مرحله نخست 
شركت هاي پارس خودرو، موندرو، سايپا سيترون و 
ايران خودرو خراسان خواهند بود و سهام مديريتي 
واگذار خواهد شد و به سمتي خواهيم رفت تا اصالح 
ساختار مديريتي در صنعت خودرو را داشته باشيم.«

  آيين نامه واردات خودرو آماده طرح و بررسي 
در دولت

وزير صنعت در ادامه در خصوص واردات خودرو نيز 
توضيح داد:»آيين نامه واردات خودرو در دولت مطرح 
 شده و داراي ۱۰بند است. در خصوص يكي از بند هاي 
آن در هيئت دولت ابهاماتي وجود داشت و الزم بود به 
كميسيون اقتصادي برگردد و براي بازگشت دوباره به 
دولت بايد سه مرحله طي مي كرد و اكنون طرح آماده 
اين است كه در دولت مطرح و بررسي شود. از زماني 
كه اين طرح تصويب گردد، دو تا سه ماه بعد عملياتي 

خواهد شد و زمان زيادي نخواهد برد.«
  تأكيد وزارت صمت ب�ر واردات خودرو هاي 

اقتصادي زير ۱۰ هزار دالر
فاطمي امين در خصوص مش��خصات خودرو هاي 
واردات��ي گفت:»ما بر واردات خ��ودروي اقتصادي 
تأكيد داري��م، يعني خودرو هايي ك��ه زير ۱۰ هزار 
دالر باش��ند؛ زيرا مي خواهيم پژو، سمند و تيبا را از 
رده خارج كرده و خودرو هايي مانند تارا و شاهين كه 
قيمت هاي باالتري نسبت به خودرو هاي اقتصادي 
دارند را جايگزين كنيم، پس الزم است براي قشري از 
جامعه كه خودرو هايي ارزان تر مي خواهند، محصول 
داشته باشيم. بنابراين در اين آيين نامه تمركز ويژه 
كرديم كه خودرو هاي اقتصادي ارزان تر وارد شود تا 
هم نياز مردم را پوشش دهند و هم به تدريج به سمت 
س��اخت داخل برويم و نقص تركي��ب محصوالت 
داخلي را با از رده خارج كردن خودرو هايي با قيمت 
پايين، اما بي كيفيت و جايگزين كردن يك خودروي 
اقتصادي باكيفيت، برطرف كرده و سبد محصوالت 

را كامل كنيم.«
وي اف��زود: »خودرو هاي وارداتي تنه��ا خودرو هاي 
چيني نيس��تند و خودرو هاي اقتصادي اروپايي زير 
۱۰ هزار دالر نيز وجود دارد و گفت وگو هايي نيز براي 
انجام اين كار آغاز شده است. پس از تحريم هايي كه 
بر روسيه اعمال شد، جلساتي با شركت هاي روسي 
برگزار گرديد و آنان به ش��دت عالقه مند به واردات 
قطعه از ايران ش��دند و گفت وگو ها بين شركت هاي 
ايراني و روسي در حال انجام و نقش وزارت صمت در 

آن تسهيلگري است.«
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 وزير صمت: آذر و دي ۱۴۰۱ 
تغيير ملموس در كيفيت خودرو خواهيم داشت

ما براي حل مسائل ۴۰ساله خودرو عصاي موسي نداريم!

 هشدار درباره از دست رفتن 
بازارهاي خارجي سيمان كشور

طب�ق بن�د 5 مصوب�ه س�تاد تنظي�م ب�ازار، ص�ادرات س�يمان 
مش�روط و محدود مي گ�ردد، اي�ن در حالي اس�ت ك�ه ظرفيت 
توليد س�يمان كش�ور ۸۰ ميليون تن و س�يمان مورد نياز داخل 
كش�ور ۶۰ميليون تن اس�ت. اگ�ر بازاره�اي صادراتي از دس�ت 
برود، ايران با ۲۰ميليون تن س�يمان مازاد مواج�ه خواهد بود كه 
اين زنگ خطري براي صنعت س�يمان كش�ور مي باشد. همچنين 
قراردادهاي بلندمدت خارجي با تضمين خس�ارت منعقد ش�ده 
و نمي ش�ود به يكباره با يك مصوبه هم�ه تالش ه�ا را از بين برد. 
ابراهي��م غالم��زاده توليدكنن��ده س��يمان در گفت وگو با تس��نيم با 
اش��اره به تصميم اخير ستاد تنظيم بازار كش��ور درخصوص مديريت 
بازار س��يمان گف��ت: برخي به غلط فك��ر مي كنند صادرات س��يمان 
براي س��ود بيش��تر اس��ت، اين در حالي اس��ت واقعاً با اين همه مانع 
براي ص��ادرات و بحث بازگش��ت ارز و كمبود ناوگان حم��ل و... واقعاً 
صادرات صرفه اش را از دس��ت داده اس��ت، اما صنايع سيمان مجبور 
 هس��تند مازاد توليد خ��ود را كه در ب��ازار داخل به ف��روش نمي رود، 

صادر كنند. 
وي افزود: طب��ق بند 5 مصوبه س��تاد تنظيم بازار، صادرات س��يمان 
مشروط و محدود مي گردد. اين در حالي است كه ظرفيت توليد سيمان 
كشور 8۰ ميليون تن و سيمان مورد نياز داخل كشور 6۰ ميليون تن 
اس��ت. اگر بازارهاي صادراتي از دس��ت برود، ايران با ۲۰ ميليون تن 
س��يمان مازاد مواجه خواهد ب��ود كه اين زنگ خط��ري براي صنعت 

سيمان كشور مي باشد. 
غالمزاده با اعالم اينكه بازار سيمان داخلي به علت قطع برق مدت يكي 
دوماه متالطم مي شود و تقاضا باال مي رود، گفت: بعد از حل مشكل برق 
تقاضا كمتر از عرضه مي شود و كارخانجات سيمان ۱۰ ماه از سال را با 
مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه هستند و درست نيست به خاطر اين 

دو ماه، كل بازار صادراتي كشور را قرباني كنيم. 
وي اضافه كرد: در دو دهه گذش��ته سياست كشور، برنامه هاي توسعه 
پنج ساله و چشم انداز ۲۰ ساله كشور مبتني بر افزايش توليد سيمان، 
فوالد، آلومينيوم و درمجموع صنايع انرژي بر به منظور صادرات بوده 
و در همين راس��تا براي توليد ۱۲۰ميليون تن سيمان جواز تأسيس 
كارخانه سيمان صادر شده است كه بيش از 8۰ميليون تن آن در مدار 
توليد است و ظرف يكي دو سال آينده اين ظرفيت به ۱۰۰ ميليون تن 

خواهد رسيد. 
اين توليدكننده سيمان با بيان اينكه كارخانجات براي بازاريابي خارجي 
سرمايه گذاري كرده اند، گفت: قراردادهاي بلندمدت خارجي با تضمين 
خسارت منعقد شده و نمي شود به يكباره با يك مصوبه همه تالش ها 

را از بين برد. 
وي گفت: مگر مي شود دو ماه به قراردادهاي خارجي عمل نكرد؟ اين 
شيوه تجارت كه در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و به اعتبار تجار ايراني 
خس��ارات زيادي وارد خواهد كرد. اميدوارم مشكالت ناشي از كمبود 
برق به خاموشي هاي مقطعي يا نوبتي محدود شود و برق باعث آسيب 

به صادرات سيمان ايران نشود. 

 افزايش قيمت لوازم خانگي قاچاق 
نسبت به توليد داخل با حذف ارز ترجيحي

با حذف ارز ترجيحي ديگر كاال هايي نظير آرد و روغن به خارج از 
كشور قاچاق نمي شود تا در قبال آنها لوازم خانگي به صورت قاچاقي 
وارد كنند و در نتيجه قيمت لوازم خانگي قاچاق افزايش يافته است. 
محمدمهدي ب��رادران، معاون وزير صمت در مصاحبه با صداوس��يما 
گفت: تا پيش از اين در قب��ال قاچاق اقالم مش��مول ارز ترجيحي به 
خارج از كشور، لوازم خانگي وارد مي كردند، چون اين اقدام سود كالني 
داشت و از طرفي مي توانس��تند لوازم خانگي قاچاق شده به داخل را با 
قيمت پايين تر به فروش برسانند و با توليدكننده داخلي رقابت كنند. 
معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با حذف ارز 
ترجيحي اين رانت حذف شده است. پس قاچاق ديگر به صرفه نيست و 
لوازم خانگي قاچاقي دچار افزايش قيمت شده اند. آنچه امروزه در بازار 
به عنوان افزايش قيمت لوازم خانگي مشاهده مي شود، در همين حوزه 
است و حذف ارزترجيحي ساير كاال ها باعث افزايش قيمت لوازم خانگي 

خارجي شده است. 
برادران ادامه داد: همچني��ن گروه ديگر توليدكنندگان هس��تند كه 
كاال هاي محدود تولي��د مي كنند و نمي توانند در ب��ازار رقابت كنند و 
براي همين افزايش قيمت داده اند، البته با آنها برخورد شده است. وي 
گفت: گروه اصلي توليدكنندگان بزرگ لوازم خانگي كه در حجم انبوه 
توليد مي كنند، نسبت به پارسال فقط حدود ۱۰درصد افزايش قيمت 
داشتند. اين گروه براي رقابت توليدات خود را افزايش داده اند و حتي 

سفارش هاي خارجي هم دارند. 

سهام  خودروسازان را يكجا عرضه كنيد
رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي در نام�ه اي خط�اب ب�ه وزير 
صنع�ت، معدن و تج�ارت، خواس�تار عرضه يكجاي س�هام باقي 
مان�ده و تودل�ي خودروس�ازان به ج�اي عرض�ه جداگانه ش�د. 
حس��ين قربانزاده، رئي��س س��ازمان خصوصي س��ازي در نامه اي به 
س��يدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تج��ارت، درباره عرضه 
مجموع سهام متعلق به دولت در دو شركت سهامي عام ايران خودرو 
 و س��ايپا كه به ترتيب معادل 5/۷۲ درصد و ۱۷/۳۱درصد هس��تند، 

تذكر داد. 
طبق اين نامه، براي واگذاري بلوكي س��هام باقيمانده دولت در اين دو 
شركت خودروس��از، بايد ارزش مديريتي س��هام باقيمانده دولت نيز 
مشخص و لحاظ شود، در حالي كه قيمت هاي فعلي پايه اين بلوك ها 

روي تابلو، فاقد در نظرگيري اين موضوع است. 
آنطور كه رئيس سازمان خصوصي س��ازي نوشت، فروش سهام تودلي 
خودروسازان كه اخيراً در دس��تور كار وزارت صمت قرار گرفته، سبب 
كاهش ارزندگي آن مي ش��ود، اما با عرضه يكجاي اين سهام همراه با 
س��هام باقيمانده دولت، اين اتفاق رخ نخواهد داد. بر اساس اين نامه، 
عرضه يكجاي سهام تودلي و س��هام باقيمانده دولت در ايران خودرو و 
سايپا، مستلزم همكاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است 
تا با جايگزيني وثايق و آزادس��ازي س��هام دولت، امكان تحقق چنين 

پيشنهادي فراهم شود. 
س��هام هاي متعلق به دولت از دو ش��ركت خودروس��ازي بايد واگذار 
ش��وند. فاطم��ي امين گف��ت: تمام ام��وال ايران خ��ودرو و س��ايپا از 
اس��فند پارس��ال قيمتگذاري و نزديك به ۷۰۰ ابالغ در سايپا و 6۰۰ 
ابالغ در ايران خودرو صادر ش��ده اس��ت. در هفته آينده ني��ز با اتمام 
 قيمتگذاري تمام اموال اين دو شركت خودروساز، بالفاصله واگذاري ها 

آغاز مي شود. 

كاهش نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك ها به 
ويژه بانك هاي خصوصي و استقالل اين بانك ها 
در اعطاي تس�هيالت صداي وزير اقتصاد را هم 
درآورد. احس�ان خاندوزي با انتق�اد از كم كاري 
بانك هاي خصوصي گفت: »يكي از موارد مشاهده 
شده در س�فرهاي اس�تاني، كم كاري بانك هاي 
خصوصي در مشاركت از طرح هاست كه بايد اين 
موضوع حل شود، زيرا يكي از اركان اقتصاد مردمي 
دسترس�ي متوازن به اعتبارات بانكي اس�ت.«

به گزارش ايس��نا، احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد 
در همايش »حكمراني مردم��ي در گفتمان عدالت 
و جمهوريت« كه در دانش��كده مديريت دانش��گاه 
تهران برگزار شد، اظهار كرد:»در اقتصاد ايران زماني 
مي توان گفت به سمت اقتصاد مردمي حركت شده كه 
دسترسي بيشتر طبقات مختلف مردم به سرمايه ها و 
مواهب اقتصادي محقق شود و مردم از منافع توليد 
و درآمدهاي كشور بيش��تر بهره مند شوند و بتوانند 
نقش آفريني بيشتري در توليد و فعاليت هاي اقتصادي 

داشته باشند.«
وزير اقتصاد با بيان اينكه اجراي سياست حذف ارز 
۴۲۰۰توماني اقدامي در مس��ير رساندن منفعت به 
عامه مردم بود، گفت:»شروع به كار دولت سيزدهم 
در شش ماه نخس��ت ثبات اقتصادي بود كه تا پايان 
اسفند سال گذشته در دستور كار بود. در سال جديد 
سياست حذف ارز ترجيحي در دستور كار قرار گرفت 
و اين سياس��ت اقدامي در مسير رساندن منفعت به 

عامه مردم بود.«
وي تصريح كرد:»برخي ك��ه در دوره تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني فربه شده بودند با مراجعه به مسئوالن 
تأكيد داشتند كه امكان حذف اين ارز وجود ندارد و 
براي اجراي اين سياست مقاومت مي كردند، اما اين 
سياست اجرا شد. رويكرد اصلي در حذف ارز ۴۲۰۰ 
تغيير است و اقليت هايي كه مديريت جامعه را برعهده 

دارند و براي منافع خود بيكار نشس��تند، سرانجام 
ناكام ماندند.«

وزير اقتصاد با بيان اينكه دهه 8۰ دهه از دست رفته 
اقتصاد ايران است، گفت: »در اين زمينه، درسي كه 
بايد از س��ال ۱۳۹۰ و دهه ۹۰ بگيريم، اين است كه 
ديگر به سفره مردم هزينه اي تحميل نشود. در دهه 
۹۰ فرصت رشدهاي باالي اقتصادي و تورم پايين را 
از دست داديم و در حال حاضر با تورم هاي باال و رشد 
اقتصادي پايين تحت تأثير سياس��ت هاي دهه ۹۰ 

مواجه هستيم.«
خاندوزي در پاسخ به اين س��ؤال كه چرا نظارت بر 
بانك هاي خصوصي ضعيف اس��ت، گفت: »درباره 
نظارت بر بانك هاي خصوصي، بانك مركزي متولي 
اين امر است و بسياري از بي قانوني ها در اين بانك ها 
ناش��ي از نبود اقتدار نظارتي بانك مركزي است كه 
اميدواريم با تقويت اين موضوع، وضعيت بانك هاي 

خصوصي بهبود پيدا كند.«

وي گف��ت: »تقريب��اً در هم��ه اس��تان ها يكي از 
گاليه هايي كه ب��ه ما مي كنند، اين اس��ت كه چرا 
بانك هاي خصوصي در رابطه ب��ا ظرفيت هايي كه 
در منطقه وجود دارد، اهتمام نمي ورزند و اعتبارات 
و تس��هيالت را در اختي��ار فعاالن اقتص��ادي قرار 

نمي دهند.«
  ناي�ب رئيس كميس�يون برنام�ه و بودجه 
مجلس: برخي ميلياردره�اي امروز با دمپايي 

وارد شركت هاي دولتي شده اند
محسن زنگنه نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس كه در اين همايش س��خن مي گفت، با بيان 
اينكه برخي واژگان به درس��تي تبيين نمي شوند، 
گفت:»اگر واژه هايي كه امر درستي هستند، اما خوب 
تبيين نمي ش��وند، مورد سوءبرداشت قرار گيرند به 
امري مذموم از سوي مردم و نخبگان مواجه خواهد 
ش��د. نمونه آن اقتصاد مقاومتي بود ك��ه يك اقدام 
درست اس��ت، ولي چون با جامعه نخبگاني ارتباط 

نگرفت، به رغم آنكه ۲۴بند داش��ت، ولي هيچ كدام 
مورد پذيرش جامعه نخبگاني قرار نگرفت و مي بينيم 
پس از ۱۰ س��ال آثاري از اقتصاد مقاومتي در كشور 

وجود ندارد.«
وي افزود:»مثال ديگر حكمراني مردمي است كه بايد 
به درستي تبيين شود. حكمراني مردمي دو گونه دارد؛ 
يك، برداشت از آن سلوك مردمي حاكمان است كه 
بايد ميان مردم باشند و با آنها زيست كنند و از طبقه 
اشرافيت نباشند و از چشم مردم قابل اعتماد باشند و 

مردم آنها را از خود بدانند.«
زنگنه با طرح اين پرسش كه چه مقدار حاضر هستيم 
كرسي هاي مديريتي شركت هاي واگذار شده را به 
مردم بدهيم، ادامه داد: »چرا مي گوييم در واگذاري ها 
چند درصد از سهام اين شركت در اختيار فالن نهاد 
حاكميتي بماند؟ پاسخ مي گويند كه مشكل امنيتي 

ايجاد مي شود؛ مگر چه مشكلي ايجاد مي شود؟«
زنگنه گفت: »از دهه 6۰ تفكر سوسياليستي شكل 
گرفت كه ن��ام آن را حمايت از مردم گذاش��تند، اما 
نتيجه اين ش��د كه ميلياردهاي ما كساني هستند 
كه در آن زمان با يك جفت دمپايي وارد شركت هاي 
دولتي شدند، ولي االن س��وپر ميليارد هستند. چرا 
بايد روز به روز تعداد افراد تحت پوشش كميته امداد 
افزايش يابد آن هم به اسم حمايت از مردم از سوي 

برخي طبقه حاكم.«
زنگنه با انتقاد از نحوه افزايش حقوق بازنشستگان در 
سال جاري گفت: »عدالت اين نيست كه كف حقوق 
را به سقف برسانيم، اينكه يك استاد دانشگاه ۳۰ سال 
زحمت كشيده و حقوق باالي ۳۰ ميليون توماني دارد 
را مش��مول افزايش حقوق قرار ندهيم، اما كسي كه 
حداقلي بگير است را ناگهان 6۰ درصد افزايش دهيم. 
به گفته اين نماينده مجلس، نمره دولت سيزدهم در 
راهبردهاي كالن اگر ۲۰ نباش��د ۱۹/5است، اما در 

اجرا به زير ۱۰ مي رسد.«

انتقاد وزير اقتصاد از كم كاري بانك هاي خصوصي
نايب رئيس كميسيون صنايع: چرا بايد تعداد افراد تحت پوشش كميته امداد افزايش يابد آن هم به اسم حمايت از مردم از سوي برخي طبقه حاكم

  گزارش یک


