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برابر
فاصلهقیمتنخودازمزرعهتابازار

ناصر مرادی ،رئیس شورای ملی نخود ایران گفت:
هر کیلوگرم نخود از کشاورزان حدود چهار هزار و
 ۷۰۰تومان خریداری میشود اما یک بسته
 ۹۰۰گرمی این محصول در فروشگاهها حدود
 ۱۴هزار و ۵۰۰تا ۱۶هزار تومان عرضه میشود/.ایرنا

۹

هزارتومان
کاهش قیمت دام سنگین

سید احمد مقدسی ،رئیس هیأت مدیره انجمن
صنفی گاوداران با بیان اینکه قیمت دام سنگین
در دو ماه اخیر حدود  ۹هزارتومان کاهش یافته
است ،گفت :بیتأثیری این امر روی قیمت گوشت،
بهدلیل ضعف دستگاههای نظارتی است/.مهر
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درصد
رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۱۹

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین
پیشبینی خود درباره چشمانداز رشد اقتصادی
چین میگوید :این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹
میالدی رشد اقتصادی  ۶.۲درصدی را تجربه
خواهد کرد/.ایرنا

۳۲

میلیاردتومان
کشف کاالی قاچاق در تیرماه

سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و بازرسان مستقر در سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها۳۲۷ ،
میلیارد ریال کاالی قاچاق در تیرماه امسال
کشف کردند/.ایسنا

اقتصاددانان روند واگذاری شرکتهای دولتی را ارزیابی میکنند

شروط فاز جدید خصوصی سازی
سیاوش رضایی
خبرنگار

بسترهای خصوصی سازی

بر اســاس قانون اساسی ،اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است
1
کــه بخش خصوصی مکمل بخشهای دولتی و تعاونی تعریف شــده
یادداشت اســت .بنابرایــن در عمل بخش خصوصــی بهلحاظ حجــم اقتصادی
نســبت به دولت بسیار کوچک اســت .همین کوچکی در مقابل بخش
عظیم دولت که پس از انقالب با مصادره شــرکتها روزبهروز بزرگتر
شد مانعی در برابر رشد و توسعه بخش خصوصی ایجاد کرد.
زمانــی کــه بازار انحصاری باشــد بخش واقعی خصوصــی نمیتواند با
محمود جام ساز شرکتهای بزرگ بخش عمومی رقابت کند ،بخشی که خود قیمت را
اقتصاددان تعیین میکند .با ادامه این روند و ساختار رانتی اقتصاد نواقص بسیاری
نمایان و باعث شد تا متغیرهای کالن اقتصادی نیز در وضعیت نامناسبی قرار گیرد .بدین
ترتیب فرآیند ســرمایهگذاری مختل شــد و ســرمایهها به ســمت بخشهای غیرمولد سوق
یافت و در نتیجه تورم و نقدینگی افزایش یافت و رشد اقتصادی نیز محدود شد.
برای اصالح نواقصی که از عملکرد اقتصاد دولتی بهوجود آمده بود ،نظام را بر آن داشــت
که اقتصاد دولتی را متحول کند .برهمین اساس در قالب سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساســی ،آزادســازی اقتصادی ،خصوصی ســازی ،رقابتپذیری و تعامل با اقتصاد جهانی
رویکردهای بسیار مهمی بود که در دستور کار قرار گرفت و در متن برنامههای توسعه چهارم
تا ششــم نیز جای گرفــت .درهمین قالب بودجه بدون نفت و افزایــش درآمدهای مالیاتی
نیــز مورد تأکید قرار گرفته اســت ،اما متأســفانه هیــچ یک بهصورت کامل عملیاتی نشــد و
خصوصیسازی از اهداف اصلی خود دور شد.
در حالی که هدف انتقال مالکیت به بخش خصوصی بود ،نحوه واگذاری شرکتهای دولتی
باعث شد تا این هدف اجرا نشود .براین اساس تنها  35درصد از مالکیت شرکتهای دولتی
به بخش خصوصی و خریدار شــرکتها رســید چرا که  40درصد ســهام به سهام عدالت5 ،
درصد سهام مدیریتی و  20درصد نیزسهم دولت باقی ماند .هرچند طرح سهام عدالت با
هدف انتقال داراییهای دولت به عامه مردم کلید خورد ولی بهدلیل اینکه اکثر سهامداران
عدالــت تخصص و انگیــزه الزم برای ورود به هیأت مدیره شــرکتها را ندارند ترجیح داده
شــد تا دولت به جای آنها اداره این شــرکتها را انجام دهد .برهمین اساس بهجای بخش
خصوصی واقعی عمده شرکتهای واگذار شده توسط بخش عمومی یا همان خصولتیها
خریداری شــد و خصوصیســازی واقعی شکســت خورد .از ســوی دیگر با توجه به شــرایط
اقتصادی موجود ،بخش خصوصی واقعی رغبتی برای خریداری شرکتهای دولتی از خود
نشــان نمیدهد چرا که هم ریســک این خریداری باالســت و هم چشم اندازروشنی از آینده
اقتصاد وجود ندارد .درمجموع خصوصیســازی به بســتر مناسب نیاز دارد .بررسی تجارب
خصوصیســازی در سایر کشورها نشــان میدهد که دلیل اصلی موفقیت آنها فراهم بودن
بستر بوده است و دولت این کشورها تصدی کامل اقتصاد را در اختیار نداشته است .تا زمانی
که محیط برای کسب و کار مناسب نشود نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی از پیلهای
کــه مقــررات متعــدد دولتی برای آن ایجــاد کرده خارج شــود .باید فضا بــرای فعالیتهای
اقتصــادی آزاد و امــن باشــد و دولــت بــا حمایتهــای قانونــی و مالی از بخــش خصوصی
پاسداری کند .دراین زمینه با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران ،شبکه بانکی نیز باید
وام ارزان به بخش خصوصی ارائه دهد.
ساختار اقتصادی باید با تغییرات بنیادینی مواجه شود تا بخش خصوصی را برای افزایش
فعالیــت ترغیب کند .دراین خصــوص دولت باید از تصدیگری خــارج و به وظایفی که در
اصول  30 ،28و  31قانون اساســی مورد تأکید قرار گرفته یعنی مســکن ،آموزش و بهداشت
بپردازد و سایر موارد را به بخش خصوصی واگذار کند.
یکــی از مهمتریــن عواملــی که باعث توســعه اقتصــادی میشــود ،عملکــرد بهینه بخش
خصوصی و مراودات گسترده با جهان است .با تقویت بخش خصوصی میتوان بر بسیاری
از مشکالت فعلی مانند نرخ بیکاری باال ،کاهش تولید و رشد اقتصادی فائق آمد.

مجاز اســت ب ه منظور حفظ سهم بخش دولتی
در فعالیتهــای گــروه  ۲مــاده  ،۲همچنــان
 ۲۰درصد از ســهام شــرکتهای حاضر در گروه
 ۲را در اختیــار داشــته باشــد و مکلف اســت ۸۰
درصــد باقیمانده را بــه بخشهای خصوصی،

جلیــل اســامی ،معــاون امــور دریایی ســازمان
بنادر و دریانــوردی از عالقهمندی انگلیس برای
آزادسازی کشتی توقیف شده نفتی ایران خبر داد
و گفت :اســنادی بین دو کشور مبادله شده که به
رفع توقیف این کشتی کمک میکند.
اسالمی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی
دریانوردی در خصوص آخرین وضعیت توقیف
کشــتی نفتی ایــران در جبــل الطارق گفــت :این
کشــتی هنور آزاد نشده اســت .وی گفت :توقیف

کشــتی نفتی ایران ناشــی از غرض ورزی و بدون
دالیــل واقعی بــود؛ تالشهایی از طــرف ایران و
ســازمان بنادر برای آزادی این کشتی انجام شده
اســت .وی خبر داد کــه انگلیس نیز عالقهمندی
خود را برای حل این مشــکل نشــان داده است و
اســنادی که بــرای حل این موضــوع کمککننده
باشــد مبادله شــده اســت .معــاون امــور دریایی
ســازمان بنادر گفــت :امیدواریم این مشــکل در
آینــده نزدیــک حــل و فصــل شــود و این کشــتی

تعاونی و عمومــی غیردولتی واگــذار کند .طبق
اصل  ۴۴قانون اساسی ،سال  ۹۳آخرین مهلت
قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین
شــده بود کــه این مهلــت در ســالهای ،۹۵ ،۹۴
 ۹۶و  ۹۷تمدید شــده اســت .از زمان شکلگیری

شروطخصوصیسازیموفق

قاعــده اصلی این اســت که بخــش خصوصی باید
2
اقتصــاد را اداره کنــد .اما در ایران بهدلیل نفت خیز
یادداشت بودن از دهههای گذشــته و پیــش از انقالب ،دولت
با تکیه بر درآمدهای نفتی به سمت تصدیگری و
ایجادوتأسیسشرکتهایمختلفپرداختهاست.
حضور پررنــگ دولت در اقتصاد پس از انقالب نیز
ادامــه یافــت و بر دخالتهــای آن در حوزه اقتصاد
محمد قلی یوسفی افزوده شــد .بــا افزایش نفــوذ دولــت در اقتصاد به
اقتصاددان و عضو پشتوانه درآمدهای نفتی بخش خصوصی نیز برای
هیأت علمی دانشگاه
عالمه فعالیــت در اقتصاد محدودتر شــد و در واقع اجازه
کار به آن داده نشــد .این درحالی اســت که هیچگاه
دولت مدیر ،توسعه گر و مصلح خوبی نبوده است.
برای تغییر این شــرایط و رفتن به ســمت واگذاری صحیح شــرط اصلی
این است که قانون اساسی اختیار را به بخش خصوصی بدهد ،مالکیت
فردی تضمین شود و به فعاالن اقتصادی آزادی عمل داده شود .تازمانی
کــه قانون اساســی در عمل بخــش خصوصی را برای فعالیت و توســعه
اقتصاد شایســته نمیبیند ،بســتر تأثیرگذاری این بخــش در اقتصاد نیز
فراهم نشد .این روند باعث شده است تا فرهنگ جامعه هم به گونهای
شــکل بگیرد که مردم انجام تمام کارها را از دولت انتظار داشــته باشند.
در شــرایط فعلــی که اقتصــاد ایران بــا وضعیت نامطلوبی روبهروســت
و شــاخصهایی ماننــد فقر و بیکاری رشــد داشــته اســت ،انگیزه حضور
بخــش خصوصــی در فعالیتهای اقتصــادی از بین رفته اســت ضمن

 3عاملی که واگذاریها را منحرف کرد

در مجمــوع و بــا توجــه به تجارب ســایر کشــورها
3
میتوان گفت که خصوصیســازی بــرای اقتصاد
یادداشت ملی مفید و مثبت اســت .در این فرآیند عالوه بر
کاهش بار وظایف دولت ،حجم کالنی از داراییها
آزاد میشــود کــه میتــوان از آن در جهت رشــد و
توسعه اقتصاد بهره برد.
برهمیــن اســاس در کشــورما نیــز براســاس
آلبرت بغزیان سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی
اقتصاددان و عضو خصوصیسازی در دستور کار قرار گرفت و نزدیک
هیأت علمی دانشگاه
تهران به دو دهه از عمر آن میگذرد ،اما چه اتفاقی افتاد
که خصوصیســازی به اهداف خود نرسید و از آن
فاصله گرفت .هماکنون گزارشهای رســمی دولت نشــان میدهد که
بخش خصوصی واقعی سهم اندکی در واگذاریها داشته است ضمن
اینکه شــاهد انحرافات دیگری نیز دراین فرآیند هســتیم .برای پاســخ
به این ســؤال باید به ســه اتفاقی که باعث انحراف در خصوصیسازی
شده است اشاره کرد .در ابتدا درحالی که کشف قیمت صحیح یکی از
پایههای اصلی واگذاری است ،ولی این اتفاق در بسیاری از واگذاریها
رخ نــداد و شــرکتها با قیمتــی کمتر از ارزش واقعی واگذار شــد .نکته

مبادله اسناد با انگلیس برای آزادسازی کشتی نفتی ایران

بتواند با پرچم جمهوری اســامی ایران به تردد
خود ادامه دهد.
اســامی گفت :عملکرد کشــتیرانی چه در حوزه
نفتــی چه تجــاری رونــد عادی خــود را بــا وجود
برخــی ناهنجاریهــا در پیــش دارد .وی گفــت:
نســبت به حجم تردد و حجم ناوگان و وســعت
دریاها روند فعلی را عادی میدانیم.
اســامی اضافــه کرد :البته طی یکــی دوماه اخیر
مالحظاتــی در تــردد برخی کشــتیهای نفتی به

محمدباقر نوبخت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور
گفت :در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهوری
چهــــره بــه ایــن جمعبنــدی رســیدهایم که مرجــع رســمی و تنها
مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادی کشور ،مراکز آمار ایران
است.
نوبخت اظهار داشــت :مرکز آمار ایران هر ماه بهصورت
منظــم شــاخص قیمتهــا را بهصــورت رســمی اعــام
میکنــد و در جلســات هیــأت دولــت و بــا تأکیــد رئیــس
جمهــوری به ایــن جمعبندی رســیدهایم کــه مرجع رســمی و تنها مرجع
اعالم تورم و رشد اقتصادی کشور ،مرکز آمار ایران است.
رئیس شــورایعالی آمار تصریح کرد که اگرچه براســاس قانون ،مرکز آمار
ایران تنها مرجع رســمی تولید و انتشــار آمارهای کشــور اســت ،اما این امر
نافــی توانمندیهــا و ظرفیتهــای بانک مرکزی نیســت و ایــن بانک هم
در تولیــد آمارهــای مختلف فعالیتهای ارزشــمندی انجــام میدهد ،اما
ضــرورت دارد کــه تمام آمارهای رســمی از ســوی مرکز آمار ایران منتشــر
شود/.فارس

ارسال الیحه مالیات بر مجموع درآمد تا پایان شهریور
بهمجلس

خانه ملت

آیا قطار خصوصیسازی در ریل اقتصاد قرار دارد؟
آیا خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی
روند صحیحــی را طی کرده اســت؟ اصوالً بعد از
تشــدید تحریمها رونــد خصوصیســازی چگونه
خواهد بود ،آیا شرکتهای دولتی مشتری دارد یا
خیر؟ و دیگر اینکه اصوالً برنامه خصوصیســازی
دولت نیازمند چه شرط و شروطی است.درپاسخ
به این سؤاالت سه اقتصاددان نظرمی دهند.
ëëکارنامهخصوصیسازی
در ســال  1384بــا ابالغ سیاســتهای کلی اصل
 44قانون اساســی از ســوی رهبــر معظم انقالب
بســتر یک تحول بزرگ در عرصه اقتصاد فراهم
شــد .طبق این سیاســتها دولت باید با واگذاری
 80درصــد از مالکیــت خــود در شــرکتهای
دولتی زمینــه حضور گســترده بخش خصوصی
و تعاونیهــا را ایجــاد کنــد .براســاس اهدافی که

برای اجرای این سیاســتها تعیین شــده شتاب
بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت
در ســطح عموم مردم ب ه منظــور تأمین عدالت
اجتماعی ،ارتقای کارآیــی بنگاههای اقتصادی و
بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری ،افزایش
رقابتپذیــری در اقتصــاد ملــی ،افزایش ســهم
بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاســتن از بــار مالی و مدیریتی دولــت در تصدی
فعالیتهای اقتصادی ،افزایش ســطح عمومی
اشــتغال و تشــویق اقشــار مــردم بــه پسانــداز و
ســرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها در دستور
کار سیاســتهای کلــی ایــن اصــل مهــم قانــون
اساسی قرار گرفته است.
بــ ه اســتناد مــاده دو فصــل دوم سیاســتهای
اجرایــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی دولت مکلف
اســت تــا  ۱۰۰درصد ســهام شــرکتهای «گروه
یک» را به بخش خصوصی واگذار کند .همچنین
در تبصرههــای مــاده  ۳فصــل  ۲ایــن قانــون در
خصوص شــرکتهای «گروه  »۲آمده که دولت

مرکز آمار مرجع اعالم نرخ تورم

سازمان خصوصیسازی در سال  1380تا کنون،
تعداد  845شــرکت دولتی واگذار شدهاند که در
این میــان واگذاری  612شــرکت پیــش از دولت
یازدهم و  233شــرکت در دولت یازدهم انجام
شده است.
از سال  1380تاکنون و در راستای اجرای سیاست
خصوصیســازی در کشور 845 ،شــرکت دولتی
واگذار شــده اســت که در این میان واگــذاری 612
شرکت پیش از دولت یازدهم انجام شده است.
افزون بر این از ســال  80تاکنون 276 ،شرکت نیز
یها
از لیست واگذاریها خارج و به گروه  3واگذار 
منتقــل شــدهاند که از ایــن تعداد 60 ،شــرکت تا
پیــش از دولــت یازدهــم و  216شــرکت هــم در
دولت یازدهم از این لیست خارج شدهاند.
ایــن درحالی اســت که ســهم بخــش خصوصی
واقعی از واگذاریها تنها  12درصد بوده است .از
سوی دیگر مشکالت اقتصادی در سالهای اخیر
باعث شده است تا فرآیند خصوصیسازی نیز با
کندی صورت گیرد.

اینکه بازدهی فعالیتهای مولد همچون صنعت و کشاورزی نیز کاهش
یافته است و بخشهای واسطهگری و مالی بازدهی دارند .براین اساس،
نه قانون اساســی پشــتیبان خصوصیسازی اســت و نه مداخالت دولت
در اقتصــاد ایــن اجــازه را میدهد .بــرای حل این مشــکالت باید فضای
نامســاعد کسب و کار بهعنوان یکی از کلیدیترین اقدامات در دستور کار
قــرار گیردو با تخصیص تســهیالت ویژه برای فعــاالن بخش خصوصی
زمینه حضور بیشــتر آنهــا را فراهم کرد .از ســوی دیگر بخش خصوصی
بهدلیل اینکه همچنان بخشــی از مالکیت در اختیار دولت اســت ســراغ
خریداری شرکتهای دولتی نمیروند .این درحالی است که این مالکیت
خصوصی اســت که باعث رقابت میشــود ،تا زمانی که این درک وجود
نداشــته باشد ،شــاهد تغییر اساســی نخواهیم بود .بدین ترتیب باید در
بینــش دولت و مردم تغییرات اساســی صورت گیــرد تا میدان به بخش
خصوصی واقعی واگذار شود .عالوه براین بسیاری از شرکتهای دولتی
به بازســازی و نوســازی نیاز دارنــد که این مهم بدون انتقــال تکنولوژی و
سرمایه خارجی به کشور ممکن نیست .نکته دیگری که باید مورد توجه
قــرار گیرد این اســت کــه حتی در صــورت واگذاری و فروش شــرکتهای
دولتی ،از درآمدهای کسب شده آن در چه جهتی استفاده میشود .وقتی
دولت شرکت دار خوبی نیست برای مدیریت دارایی حاصل از واگذاریها
نیــز مدیر خوبی نخواهد بود .هدف اصلی اصل  44قانون اساســی حفظ
ســرمایههای ملی و هدایت آن در جهت توسعه کشــور بوده است .البته
عزم و خواست مدیران دولتی نیز دراین میان نقش مهمی خواهد داشت
چرا که باید به فرآیند خصوصیسازی اعتقاد داشته باشند.

دوم باقی ماندن مالکیت دولت بر شــرکتهای واگذار شده است .این
درحالی اســت که انتقــال مالکیت یکی از اهداف اصل  44تلقی شــده
اســت ولــی حتی در مــواردی که دولت ســهم ناچیزی در شــرکتهای
واگذار شــده دارد ،نقش پررنگــی در اداره آن و تعیین مدیران آن بازی
میکند .ســومین نکته نیز واگذاری به افراد خارج از قواعد اســت .طبق
قانــون بایــد واگــذاری براســاس ضوابــط و اهلیــت خریــداران صورت
میگرفت ولی در برخی از موارد این مهم رعایت نشــد .بنابراین برای
بازگردانــدن خصوصیســازی به ریل اصلی در ابتــدا باید جلوی تکرار
این اتفاقات گرفته شود .در وهله دوم در صورتی که تخلفی در فرآیند
خصوصیسازی رخ داده است باید با آن برخورد کرد .دراین خصوص
بایــد نهادهای نظارتی ورود کنند و در صورتی که قانون رعایت نشــده
اســت قانــون را جاری کنند .یکی از اصول واگذاریهــا و اصل  44قانون
اساسی این است که اگر واگذاری ایجاد خطر کند باید بازگردانده شود.
این درحالی است که حتی در مواردی که واگذاری شرکت دولتی باعث
بیکاری کارگران و کارکنان آن شــده و تولید آن متوقف شــده اســت نیز
اقدامی برای بازگرداندن شرکت انجام نشده است .عالوه براین باید با
بررسی و مطالعه تجربه خصوصیسازی در سایر کشورها ،نقاط قوت و
ضعف خصوصیسازی در ایران را مشخص کرد.

وجــود آمد که مربوط بــه تحریمها و موضوعات
سیاسی نبود اما در فضای سیاسی به آن پرداخته
شــد در حالی که در ســالهای گذشته یک اتفاق
و خبر عادی محســوب میشــد .به گفته اسالمی
نیروهــای نظامــی ایــران در خلیجفــارس بــرای
کشــتیرانی دنیــا امنیــت ایجــاد کردهانــد و هیــچ
کشوری نباید نگران تردد از خلیجفارس با پرچم
خود باشد.
اسالمیهمچنیندربارهافزایشبیمهنفتکشها

گفــت ۳۵ :درصــد انــرژی جهــان از تنگــه هرمز
جابهجا میشود و تنشهای اخیر سبب افزایش
بیمــه کشــتیرانی خصوصــاً در حــوزه نفتکشها
شــده است که علت آن دغدغه خریداران انرژی
و همچنین شرکتهای حمل انرژی است.
معاون ســازمان بنادرگفــت :مجموعه عملکرد
بنادر نســبت به سال گذشته و با وجود فشارهای
ســنگین رشــد  ٤درصــدی را به طور کلی داشــته
است/.ایرنا

امید علی پارســا ،رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه
حداکثــر تا پایان شــهریور الیحــه مالیات بر مجمــوع درآمد
به مجلس ارســال میشود ،گفت :ارســال این الیحه با طرح
مالیات بر عایدی مسکن نمایندگان ،مغایرتی ندارد.
وی در رابطه با علت ادغام الیحه مالیات بر عایدی سرمایه
با الیحه مالیات بر مجموع درآمد ،اظهار داشت :مقرر شده بخشی از مالیات بر
مجموع درآمد به مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :در ابتدا قرار بر ارسال جداگانه این دو الیحه
بود اما نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برخالف این موضوع بود.
وی ادامــه داد :اگــر مجمــوع درآمــد مبنــای مالیــات قرار گیــرد ،حتماً بــرآورد
دقیقتری است.
پارسا افزود :با توجه به اینکه عایدی هم بخشی از درآمد است نظر وزیر اقتصاد
این بود که دو الیحه مالیات بر عایدی سرمایه و الیحه مالیات بر مجموع درآمد
با هم باشند/.مهر

ساماندهی تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی

فرشــاد مقیمی ،معاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت از
برنامهریــزی ایــن وزارتخانــه برای ســاماندهی مــواد اولیه
بخش تولید خبر داد و گفت :جلوی تخلفات را گرفتیم.
مقیمــی در خصــوص رصد زنجیــره تأمیــن محصوالت
پتروشــیمی گفت :ســال گذشــته ،بارها و بارها واحدهای
صنعتــی بــه وزارت صمــت مراجعــه میکردنــد و از وضعیت آشــفته در
فضــای عرضه محصوالت گالیه داشــتند؛ بخصوص اینکه نوعی تغییرات
شــدید در فضای بورس کشــور نیز رخ داده بود که بر همین اساس ،وزارت
صمت تالش کرد تا تأمین مواد اولیه را برای واحدهای صنعتی بهصورت
متمرکــز صــورت دهد تا این مــواد اولیه به دســت مصرفکنندگان واقعی
برسد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :میزان عرضه با تغییرات جدی
مواجه نشــد ،امــا در حوزه تقاضــا نگرانی از تأمیــن مواد اولیــه تولیدکنندگان
وجود داشت؛ این در حالی است که برخی متقاضیان نیز ،بهدلیل عدم ثبات
قیمت ،کاالی بیشتری را خریداری و در انبارها نگهداری میکردند تا موضوع
ورودی مواد اولیه به کارخانجات را مدیریت نمایند.
وی تصریح کرد :در تالطمات قیمتی ،مهندسی مرتبط با عرضه محصوالت
نیــز از ســوی عرضهکننــدگان شــکل گرفتــه بــود و با اعمــال نظر و بر اســاس
روندهای گذشته ،برخی سودجویان عرضه را مدیریت میکردند که این امر،
افزایش قیمت در فضای بورس کشور را رقم زده بود؛ این در حالی است که با
وجود اینکه برخی از متقاضیان توانایی تأمین مواد اولیه در بورس را نداشتند،
براحتی و با پرداخت قیمتهای بسیار باال در خارج از بورس مواد اولیه خود
را تأمین میکردند.
مقیمــی گفــت :بخشــی از مــواد اولیــه خریــداری شــده از بــورس ،بــا تغییــر
بســتهبندی از مرزهای کشور صادر میشدند که بر این اساس ،وزارت صمت
وارد عمل شــد .البته در عرضه محصوالت ،تقاضــا برای آنها باال رفته بود که
آن را مدیریت کرده و جلوی تخلفات را گرفتیم/.مهر

تصویب  ۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای خط آهن
چابهار  -زاهدان

محمد اســامی ،وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه اجرای
خــط آهــن چابهــار  -زاهــدان ســرعت گرفته اســت ،گفت:
پیشــرفت فیزیکی این پــروژه امروز حــدود  40درصد برآورد
میشود.
وی دربــاره جزئیــات تکمیــل خط آهــن چابهــار  -زاهدان و
تأمین اعتبار این پروژه اظهار داشت :این پروژه تا پیش از این حدود  34درصد
رشد فیزیکی داشت ،اما امروز پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  40درصد است.
وزیر راه و شهرســازی افزود :دولــت  4هزار میلیارد تومان اعتبار کامل برای این
خــط آهن تصویب کرده اســت و تــاش میکنیم تأمین مالــی آن را از چندین
کانال دنبال کنیم و قطعاً این رقم فراهم خواهد شد.
اســامی درباره زمــان تکمیل این پــروژه گفت :پیشبینــی میکنیم خط آهن
چابهار  -زاهدان سه ساله اجرا و تکمیل شود/.فارس

 15میلیون دفترچه دانشآموزی با ارز دولتی آماده توزیع

محمدرضــا کالمــی ،مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی ،تأمین و
توزیــع و تنظیــم بــازار وزارت صنعــت گفــت 15 :میلیــون
دفترچــه دانشآموزی بــا ارز دولتی آماده توزیع اســت ،اما
هنوز تصمیم نهایی در رابطه با نحوه توزیع آن اتخاذ نشده
است.
وی در مــورد نحــوه توزیع دفاتــر دانشآموزی تولیدی توســط کارخانجاتی که
ارز دولتــی  4200تومانی دریافت کردهاند ،گفت :طبق مصوبه کارگروه تنظیم
بازار ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت
و معدن اســتانها و اتحادیههای مربوطه مکلف شــدهاند ،فهرست ترخیص
کاغــذ بــا ارز  4200تومانــی را که بــه مصرف تولیــد دفاتر دانشآموزی توســط
کارخانجات و ســایر تولیدکنندگان رســیده اســت احصا کنند و ضمن رجوع به
این کارخانجات و تولیدکنندگان نسبت به کنترل ایفای تعهدات عرضه دفاتر
با نرخ مصوب اقدام کنند.
مدیــرکل دفتر برنامهریزی ،تأمین و توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت بیان
داشت :همچنین سازمان حمایت مکلف شــده نرخ دفاتر دانشآموزی با ارز
 4200تومانی را احصا کند و ضمن اطالعرسانی عمومی به کارگروه تنظیم بازار
ارسال و واحدهای تولیدی را مکلف به درج قیمت مصوب مصرفکننده روی
دفاتر کند.
وی اظهــار داشــت :اتحادیــه و کارخانجات مربوطه مکلف شــدهاند ،فهرســت
موجــودی دفاتــر دانشآموزی تولیدی بــا ارز  4200را اعــام کنند تا با مدیریت
تنظیم بازار در شــبکههای منتخب و نمایشــگاههای بازگشــایی مدارس توزیع
شود/ .فارس

