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صنعت
در بررسی انتظار صنعتگران از نمایندگان خانه ملت مطرح شد

حمایت برای رفع مشکالت داخلی و خارجی
فاطمه امیراحمدی

صنع�ت خودرو پس از تحریم روزهای س�ختی را میگذراند ک�ه با وجود عبور از بحران
هن�وز ب�ه وضعیت عادی برنگش�ته اس�ت .در این بخش ،قطعهس�ازان ش�رایط بهمراتب
س�ختتری دارند ،زی�را مربوط به بخش خصوصی بوده و از پش�توانههای مالی دولتی که
خودروسازان در اختیار دارند ،برخوردار نیستند .کارآفرینی و جنگیدن در شرایط سخت
مربوط به س�رمایهگذاران بخش خصوصی اس�ت ،زیرا حیات آنها بستگی به سود و زیانی
دارد که ش�رایط به آنه�ا تحمیل میکند .در ش�رایط فعلی ،زنجیره تامی�ن با چالشهای
بسیاری روبهرو اس�ت البته بزرگترها نسبتبه قطعهسازان متوسط و کوچکتر وضعیت
مناسبتری دارند.
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عکس:

اصالح برخی امور
آرش محبین��ژاد ،دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور درباره انتظارات
قطعهس��ازان از مجل��س ب��ه
گف��ت :انتظ��ارات
فعاالن صنعت قطعه ،عجیب یا پیچیده نیس��ت و بیشتر
درخواس��تهایی اس��ت که بهط��ور منطق��ی میتوان از
قانونگذار داشت.
وی افزود :مس��ائلی که در حالحاض��ر صنعت خودرو
درگی��ر آنهاس��ت و همیش��ه ه��م آنها از س��وی انجمن
مطرحشده ،مشکالت چهارگانهای است که نخستین آنها
نقدینگی و قیمتگذاری است ،زیرا در قطعهسازی بهدلیل
اینکه همیش��ه قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان
اعمالش��ده ،قطعهس��ازان ه��م از س��وی خودروس��ازان
تحتفش��ار قرار میگیرند و قطعات براس��اس نرخ واقعی
ارز و قیمت تمامش��ده محاسبه نمیش��ود .محبینژاد در
ادامه چالشهای موجود صنعت قطعه اظهارکرد :مس��ئله
تامی��ن مواد اولیه داخلی و واردات��ی ،تامین ارز موردنیاز،
اص�لاح جایگاه صنعت خودرو در اف��کار عمومی و بهویژه
نزد مسئوالن  ۳چالش بعدی این صنعت بهشمار میرود.
اص�لاح این جای��گاه در ذهن مس��ئوالن حت��ی اهمیت
بیش��تری دارد .وی تاکید کرد :این مش��کالت چهارگانه
بهنوعی باید حل ش��ود .انجم��ن تخصصی صنایع همگن

تکلیف تعامالت بینالمللی روشن شود

نیرومحرکه و قطعهسازان کشور
پیش��نهادات مدون خود را ارائه
داده و ب��ه موازات برای تحقق و
موفقیت نهضت س��اخت داخل
بس��ته مش��وق س��اخت داخل
برای انگیزهمند کردن قطعهسازان فعلی و بازیگران جدید
مانن��د س��رمایهگذاران جدید در صنع��ت قطعه یا حتی
کم��ک گرفتن هدفمند از صاحب��ان صنایع و مواد خاص
یا فن��اوری با دانش فنی خاص مانن��د صنایع دفاع اقدام
کردهای��م تا بتوانیم عمق س��اخت داخ��ل را زیاد کنیم و
اس��تقالل و خودکفایی صنعت خودرو رو به باالترین حد
برسانیم.
دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و
قطعهس��ازان کش��ور در ادامه افزود :یک سلسله مقررات
و قوانی��ن مخل تولید و در واقع مش��کلآفرین در صنعت
خودرو داریم که باید بازنگری و اصالح ش��ود .محبینژاد
در پایان یادآور شد :امیدواریم این امور با همکاری بخش
خصوصی و انجمنهای قطعهس��ازی و خودروسازی و نیز
قانونگذار و ارکان صنعت خودرو انجام و مش��کالت این
صنعت برطرف شود .اگر در این مسیر موفق شویم ،آینده
روشنی برای صنعت خودرو کشور رقم خواهد خورد.

ضرورت پیگیری اجرای قوانین
در ادامه سعید صبوری از دیگر فعاالن صنعت قطعه درباره
مش��کالت تولیدکنندگان و انتظ��ار از نمایندگان مجلس به
گفت :گاهی قانونی تصویب میش��ود اما هنگام اجرا
درست عمل نمیشود .دراینباره میتوان به قوانین در حوزه
تس��هیالت بانکی اش��اره کرد .وی اف��زود :قانونگذار برای
کم��ک به تولی��د و حمایت از تولیدکننده س��عی در کاهش
به��ره بانکی و افزایش پرداخت تس��هیالت دارد اما در عمل
بانکها کارش��کنی میکنند .بهعنوان مث��ال ،صنعتگر اگر
درخواست وام داشته باشد ،بخشی از این تسهیالت بهعنوان
س��پرده بانکها در نزد خ��ود نگه میدارن��د .بهاینترتیب،
س��ود بهرههای بانکی روی کاغذ  ۱۸درصد عنوانش��ده اما
با این عملکرد بانکها به  ۲۴تا  ۳۰درصد هم میرس��د .این
قطعهس��از تاکید کرد :ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی

پیگیر این مس��ئله باشد و اجازه
نده��د چنی��ن قانون��ی در بانک
اعم��ال ش��ود .تولیدکنن��ده به
ان��دازه کافی گرفتار مش��کالت
تولید اس��ت و نمیتواند پیگیری
حواش��ی آن هم باش��د .عضو انجمن قطعهس��ازی با اشاره
به مش��ورت ب��ا صنعتگران ب��رای وضع قانون ،عن��وان کرد:
صنعتگ��ران در بط��ن تولید بوده و نس��بتبه تمام چالشها
و مشکالت آگاه هس��تند و قانونگذاران میتوانند از تجربه
آنها برای تصویب قوانین تس��هیل کسبوکار استفاده کنند.
صب��وری اظه��ار ک��رد :در تصمیمگیریها بای��د از اعضای
انجمنه��ا بهعنوان بخش خصوصی دعوت کنند تا مس��ائل
و موضوعات دقیقتر دنبال شود.

نصراله محمدحس��ین ف�لاح ،عضو هیاتمدی��ره انجمن
مدی��ران صنایع و کنفدراس��یون صنعت ایران ب��ا بیان اینکه
برنامه برای صنعت ،موضوعی اس��ت که باید ساعتها درباره
آن س��خن گفت و چالشها را تش��ریح و انتظ��ارات را بازگو
کرد به
گفت :در  ۲دهه گذش��ته نهتنها مشکلی رفع
نشده ،بلکه همچنان به مسائلی که صنعت را با چالش روبهرو
کرده ،اضافه میشود .وی افزود :در حالحاضر صنعتگر چوب
برخی سیاس��تهای نادرس��ت را میخورد که مهمترین آنها،
عدمتعامل س��ازنده با جهان است .او اظهارکرد :تا هنگامیکه
تعامل س��ازنده با جهان نداشته باشیم ،بار صنعت و صنعتگر
اضاف��ه و ی��ک روز ای��ن صنعت و ف��ردا صنع��ت دیگر دچار
محدودیته��ای بینالمللی میش��ود .ص��ادرات میکنیم اما
نمیتوانی��م پول آن را برگردانیم؛ بنابرای��ن اگر قانونگذاران
تمایل دارند کار واقعی انجام دهند ،بهتر است از ابتدا وضعیت
سیاس��ت خارجی و ارتباطات بینالملل را مشخص کنند که
قرار است چه کار کنیم؟
 رسیدگی به تحریمهای داخلی
عض��و هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراس��یون
صنعت ایران با بیان اینکه مس��ائل و مش��کالت بانکی بهطور
عجیبی روی هم انباش��ته شده ،گفت :واقعا جای تاسف دارد
که میشنویم کار بهجایی میرسد که تازه قوه قضاییه متوجه
قراردادهایی که بانکها به صاحبان صنایع تحمیل میکنند،
ش��دهاند .قراردادهایی که یکطرفه و حتی خالف توافقهای
بانک مرکزی اس��ت .کیست که در این س��الها نداند برخی
بانکها بس��یاری از مصوبات بانک مرک��زی را رعایت نکردند
و با ترفندها و برنامههای گوناگون ش��رکتها را تحتفش��ار
ق��رار میدهند و  ۱۵تا  ۲۰درصد حت��ی  ۳۰درصد از وام را

پیشبرداش��ت کرده و با سود صفر س��پردهگذاری میکنند.
در به��رهای که در نهایت نصیب بانک میش��ود به حدود ۳۰
درصد میرس��د .محمدحسین فالح ادامه داد :گاهی صنعتگر
از ب��ازار آزاد بهتر پ��ول تهیه میکند تا بانکها .ش��اید بهتر
باش��د درها برای بانکهای خارجی باز شود تا فضای رقابتی
بهوجود آید .او گفت :برخی از افراد تسهیالت با بهرههای ۳۰
تا  ۵۰درصد میگیرند و بعد عنوان میش��ود چرا ملک گران
ش��د؟ پاسخ این است ،چون برای هر هزار خانوار بیش از یک
شعبه بانکی در کشور وجود دارد .کجای دنیا اینگونه است؟
این تعدد ش��عبه بانکی خرجشان از کجا تامین میشود؟ این
فعال صنعت یادآور ش��د :از س��وی دیگر ،در دورانی که قرار
بود بانکها به صاحبان صنایع تس��هیالت بدهند ،تسهیالت
را به صاحبان تجارت دادند .نمایندگان کمیسیون صنایع اگر
بهدنبال خألها میگردند ،این م��وارد جز چالشهای موجود
صنایع کشور است.
او گفت :کسی متوجه نیست که واحد صنعتی در این میان
با چنین چالشهایی دچار مش��کل و تعطیلی شده و بسیاری
بیکار میش��وند .نمایندگان جدی��د مجلس اگر فکر میکنند
آگاه به این مس��ائل نیس��تند ،میتوانن��د از بخش خصوصی
کمک بگیرند و ما آمادگی داریم تمام مش��کالت و معضالت
صنعت و پیشنهادهای خود را تشریح کنیم.
محمدحس��ین ف�لاح در ادامه تش��ریح چالشهای بخش
صنع��ت ب��ه رانتهای اداری اش��اره کرد و گف��ت :در برخی
ادارههای کش��ور هر عملی ک��ه باید انجام ش��ود ،وجوهاتی
درخواست میشود .دراینباره هم قانون باید به کمک کاهش
این فسادهای اداری بیاید و در بخش نظارت سختگیریهای
بیشتری شود.

برنامههای در دست اقدام نمایندگان
در ادام��ه ،عل��ی ج��دی یکی از اعض��ای کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره برنامههای کمیسیون به
گفت :یک سلسله طرحها و ایدههایی است که نمایندگان
کمیس��یون صنایع و معادن دارند در کنار این طرحها و ایدهها هم
مشکالتی است که در گذش��ته وجود داشت و باید پیگیری و حل
شود.ویافزود:اولویتهامشخصودستهبندیشدهاند.موضوعات
مانند بحث خودرو و ...مطرح است که تمام موارد یکبهیک بررسی

و نتایج نهایی میشود .بهعنوان مثال،
بح��ث قاچاق کاال بهعنوان یک اولویت
برای حمایت از تولید مطرح اس��ت که
در حال پیگیری و رفع مش��کالت این
حوزه هس��تیم .جدی در پایان عنوان
کرد :پیش��نهاد میکن��م نمایندگان بخش خصوص��ی هم اعالم
آمادگی کنند تا مسائل همهجانبه پیگیری شود.

حمایت از کارآفرین
در ادامه رضا هاش��می از فعاالن صنعت قطعه به
گفت :متاس��فانه اقدام��ات در دوره بحران در زمان آرامش
فراموش میش��ود .زمانی که در دوره تحریم قبل ،صنعت
دچار بحران و مش��کالت بسیاری شد ،از تولیدکنندگان و
صنعتگران خواس��ته ش��د به داد صنعت برسند .اما با رفع
تحریمه��ا و امضای قرارداده��ای بینالمللی دوباره درهای
کش��ور به روی کااله��ای خارجی ،بهویژه چینی باز ش��د

و مس��ئوالن این ح��وزه فراموش کردند ک��ه قولهایی به
تولیدکنن��دگان داده بودند .این فعال صنعت قطعه افزود:
در حالحاض��ر هم ش��رایط مانند اوایل دهه  ۹۰اس��ت و
چون در شرایط تحریم بهسر میبریم از تولیدکننده کمک
خواستهش��ده و بحث داخلیس��ازی رونق گرفته است .او
گفت :از صنعتگر خواستهش��ده تا سرمایه ،زندگی و انرژی
خ��ود را صرف تولی��د کند و با تمام توان تعمیق س��اخت

داخل را بهسرانجام برساند .صنعتگر با توجه به تجربههایی
ک��ه از دورهه��ای قبل دارد ،خوش��بین نیس��ت اینکه اگر
دوباره درهای کش��ور باز ش��ود ،از ورود کاالهای خارجی
جلوگیری کنند .این قطعهس��از اظهارک��رد :قانونگذاران
و مس��ئوالن باید حمای��ت کنند تا به کم��ک صنعتگران
کسانی که کارآفرین هستند کشور را به خودکفایی رساند.
هاش��می عنوان کرد :قانونگذار میتواند با تصویب قوانین

آرش محبینژاد:
یک سلسله
مقررات و
قوانین مخل
تولید در
صنعت خودرو
مشکلآفرین
هستند که باید
اصالح شوند

یارانه به مصرفکننده
پرداخت شود

رضا هاشمی:
قانونگذاران
باید حمایت
کنند تا با کمک
صنعتگران
بتوان کشور را
به خودکفایی
رساند

حمایتی کارآفرین را تش��ویق به
س��رمایهگذاری در ح��وزه تولید
کند .ام��ا اگر کفه مش��وقها به
سمت بازرگانی و تجارت سنگین
باش��د باعث بهمریختگ��ی بازار
ش��ده و نقدینگیهای س��رگردان بهج��ای حضور در خط
تولید در بازارها سرمایهگذاری میشوند.

انبارهای مترو تهران خالی از قطعات
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر تهران با
بیان اینکه بهطور قطع با جابهجایی افراد ،مش��کالت زیرساختی مترو
حل نخواهد ش��د ،گفت :بای��د برای مترو تهران فکری اساس��ی کرد،
ام��روز مترو تهران نیازمند اقدامات عاجل و ضربتی اس��ت که اورهال
کردن قطارها در اولویت آنها قرار دارد .بهگزارش ایس��نا ،س��یدجعفر
تشکریهاش��می در تذکر پیش از دس��تور خود در جلس��ه ش��ورای
ش��هر تهران با اش��اره به موضوع آلودگی هوا ،اظهارکرد :حساسیت به
این موضوع نش��اندهنده عمق نگرانی اعضای ش��ورای اسالمی شهر
تهران نس��بت به پدیده آلودگی هواس��ت که هر س��ال با این موضوع
روبهرو هستیم ،اگر امروز ش��هروندان وضعیت آلودگی هوای تهران و
ترافیک پایتخت را مش��اهده میکنند ،نتیجه تفکرات غلطی است که
عضو ش��ورای ش��هر تهران با انتقاد از وضعیت خ��ط  ۹اتوبوسهای
تندروی تهران خواستار رفع مشکالت آن شد .بهگزارش ایسنا ،علیرضا
نادعلی نسبتبه کمبود نیروی انسانی در شهرداری تهران انتقاد کرد و
گفت :همانطور که در روزهای اخیر شاهد بودهایم ،تهران با مشکالت
بزرگی مانند ترافیک س��نگین در برخی س��اعات روز و آلودگی شدید
هوا مواجه اس��ت و در این میان ،گس��ترش ناوگان حملونقل عمومی
در کاهش اثرات این دو مش��کل ،نقش چش��مگیری دارد .وی با بیان
اینکه برای بررس��ی این موضوع بازدیدی سرزده از خط  ۹اتوبوسهای
تندروی تهران داش��تم ،افزود :کمبود تعداد اتوبوسهای فعال در خط
عالوهبر تشدید مشکالت ذکرش��ده ،گریبانگیر کارکنان اتوبوسرانی

مدیران قبلی ش��هر اجرا کردند .وی با بیان اینکه در سالهای اخیر و با
ادعای مدیران دوره گذش��ته که میخواهند شهر را ارزان اداره کنند،
موضوع نگهداش��ت در شهر بهشدت آسیبدیده ،تصریح کرد :امروز با
ش��بکه اتوبوسرانی ضعیف ،عدمنوس��ازی خودروها و حتی عدمتعمیر
خودروها مواجه هستیم .مترو تهران که آثار آن را در چند روز گذشته
دیدیم ،نتیجه تفکرات غلط گذش��ته است .رئیس کمیسیون عمران و
حملونقل ش��ورای اسالمی شهر تهران در ادامه با انتقاد از خالی شدن
انبارهای قطعات یدکی در طول چند س��ال اخیر ،گفت :امروز بهشدت
نیازمند تامین قطعات هستیم ،واگنهای مترو به عمر فرسودگی خود
رس��یده و نیازمند اورهال قطارهای مترو هس��تیم و اگر شهردار تهران
به فوریت در این زمینه اقدام نکند با مش��کالتی جدیتر در حملونقل

ش��هروندان روبهرو خواهیم شد .رئیس کمیسیون عمران و حملونقل
ش��ورای اسالمی شهر تهران نس��بت به عملکرد و تصمیمات کارگروه
اضطرار آلودگی هوا هم انتقاد کرد و گفت :در حالی که موتورسیکلتها
بیش از  ۶برابر یک خودرو یورو  ،۲آلودگی تولید میکنند ،معاینه فنی
برای آنها اجباری نیس��ت و کارگ��روه آلودگی هوا همچنان روشهای
قدیم��ی خ��ود در تصمیمگیری برای هوای ته��ران را در پیش گرفته
است .تشکریهاشمی با تاکید بر اینکه یکبار برای همیشه باید مشکل
آلودگی هوا را اساسی حل کنیم ،گفت :موتورسیکلتهای کاربراتوری،
خودروهای گازوئیلی ،خودروهای فرس��وده ،با ایجاد سولفور و واکنش
ش��یمیایی و تبدیل ش��دن به ذرات معلق باعث آس��یب به هوای شهر
تهران میش��وند ،همچنین کمتر از  ۵درصد خودروهای فرس��وده در

بالتکلیفی طرح طبقهبندی مشاغل در شرکت واحد
و رانندگان نیز ش��ده و کمبود نیروی این سازمان ضمن کاهش تعداد
اتوبوسها ،باعث شده سرعت حرکت را برای جابهجایی مسافر افزایش
دهند که مس��افران در ایستگاهها معطل نشوند و همین مهم گاه باعث
بروز خطراتی برای مس��افران شده و متاس��فانه عدمپوشش بیمه بدنه
باعث ش��ده رانندگان هزینههای مربوط به تصادفات را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد :طبق گزارش ،بازنشستگی  ۸۰۰نفر از کارکنان و
بالتکلیف ماندن استخدام  ۲۵۰راننده و نیروی فنی باعثشده ساعت
کاری رانن��دگان بدون در نظر گرفت��ن حقوحقوق افزایش یابد .عضو

ش��ورای ش��هر تهران با انتقاد از بالتکلیفی طرح طبقهبندی مش��اغل
در ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ،گفت :معطل ماندن طرح طبقهبندی
مش��اغل از س��ال  ،۱۳۸۵بیج��واب ماندن درخواس��ت افزایش حق
جذب برای رانندگان و کارگران در حالیکه مصوبه کمیسیون مربوط
در دوره گذش��ته را دارد و همچنی��ن بینظم��ی و گاه تبعیض در رفاه
رانندگان (بهعنوان مثال ،ش��ارژ بنکارت رفاهی و پرداخت عیدی) از
جمله مشکالت مطرح ش��ده از س رانندگان بود .نادعلی با بیان اینکه
از سوی دیگر همصحبتی با مسافران این خط نیز حاکی از مواردی بود

به گفته رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران ،اقدامات
در راس��تای ح��ل آلودگ��ی ه��وا و س��اماندهی
موتورس��یکلتها و صنای��ع آالین��ده ت��ا کن��ون
نتیجهبخش نبوده و به همین دلیل اس��ت که هنوز
موتورسیکلتهای کاربراتوری و آالینده در تهران
تردد میکنند.
بهگ��زارش ایس��نا ،مه��دی چمران با اش��اره به
وضعیت ه��وای پایتخت اظهارک��رد :آلودگی هوا
یک��ی از بغرنجترین و حادترین مس��ائل اس��ت که
اقداماتی در راس��تای حل آن انجامش��ده اما هنوز
نتایج این اقدامات ثمربخش نبوده است.
وی با بیان اینکه ش��ورای ش��هر در کنار بیش از
 ۲۰نه��ادی که در قانون هوای پ��اک برای کاهش
آلودگی هوا معینش��ده ،ت�لاش میکند ،تصریح
کرد :س��اماندهی موتورسیکلتها و صنایع آالینده
تاکنون نتیجهبخش نب��وده و به همین دلیل هنوز
موتورسیکلتهای کاربراتوری و آالینده در تهران
تردد میکنند.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه درجه
گوگ��رد در گازوئی��ل برخ��ی خودروها باالس��ت،
اظهارکرد :این میزان در اتوبوسهای شرکت واحد
 ۵۰۰پیپیام است اما گفته میشود در کامیونها
این عدد به  ۵۰۰۰پیپیام میرسد.
وی با بیان اینکه همه باید تالش کنیم تا آلودگی
ه��وا کاهش یابد ،تصریح ک��رد :در غیر این صورت،
اوضاع بدتر میشود.
چمران با اش��اره به گزارش معاون شهردار تهران
درباره طرح تحول نگهداش��ت ش��هر گفت :در این
زمینه باید اطالعرسانی عمومی انجام شود.
وی همچنی��ن درب��اره الیح��ه ش��هرداری در
زمینه نحوه س��رمایهگذاری بخ��ش خصوصی در
حملونق��ل اف��زود :بخش خصوص��ی نمیتواند با
وجود هزینههای باال ،کرای��ه فعلی را دریافت کند
و باید بهگونهای این نحوه س��رمایهگذاری طراحی
ش��ود که برای بخش خصوصی نیزصرفهاقتصادی
داشته باشد که خوشبختانه این الیحه تصویب شد.

س��الهای اخیر نوسازی و جایگزین ش��ده و موتورسیکلتهای برقی
هم جایگزین موتورس��یکلتهای کاربراتوری نشدند .تشکریهاشمی
با اش��اره به انتصاب مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو ،گفت :بهطور
قطع با جابجایی افراد مشکالت زیرساختی مترو حل نخواهد شد ،بلکه
باید برای مترو تهران فکری اساس��ی کرد ،ام��روز مترو تهران نیازمند
طرح آنی و فوری است.
ک��ه کمتر موردتوجه قرار گرفته ،افزود :مس��ئله زورگیری و جیببری
در ساعات ش��لوغی اتوبوس از مسافران ،موردتاکید مسافران این خط
بود .وی ادامه داد :وضعیت نامطلوب نظافت ایس��تگاهها و اتوبوسها،
عدمپاس��خگویی س��امانههای  ۱۳۷و  ،۱۸۸۸نبود تابلوهای راهنمای
نام و روشنایی ایستگاهها از جمله موارد گالیهمندی شهروندان بود .در
طول مسیر نیز موضوعی که بهکرات قابلمشاهده بود ،حضور معتادان
در میان��ه بزرگ��راه امام علی (ع) بود .نادعلی با بیان اینکه این مس��ئله
عالوهبر اینکه باعث بروز س��وانحی مانند تصادف با اتوبوسها میشود،
امنیت را از ایس��تگاهها به حداقل رس��انده و غارت اموال ایستگاههایی
که با هزینه بیتالمال ساخته شدهاند را به همراه دارد.

عض��و هیاتمدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت
اس��تان تهران معتقد اس��ت با وجود اشتباه بودن
اج��رای ط��رح ارز ترجیحی ،توقف ای��ن طرح باید
ب��ه ص��ورت تدریجی باش��د ،در غیر ای��ن صورت،
ش��اهدافزایش افسارگس��یخته و مهارنش��دنی
قیمته��ا خواهیم بود .بهگ��زارش
به نقل
از روابطعموم��ی خان��ه صنعت ،مع��دن و تجارت
جوانان ایران ،ش��اهرخ عباسزاده با انتقاد از تداوم
اجرای سیاس��ت ارز ترجیحی گفت :موجودیت ارز
 ۴٢٠٠تومانی و بهط��ور کلی ،چندنرخی بودن ارز
برای اقتصاد کش��ور مضر اس��ت ،زیرا باعث ایجاد
امضاهای طالیی و افزایش رانت ارزی میش��ود که
دیدیم همین اتفاق هم افتاد .وی افزود :س��ال ٩٧
که موضوع اجرای ارز  ۴۲۰۰تومانی با هدف تامین
کاالهای ضروری کشور مصوب شد ،قرار بود این ارز
در دس��ترس عموم باشد و بدون رانت ،برای تامین
کاالهای ضروری اس��تفاده ش��ود تا از افزایش نرخ
برخ��ی کاهاال جلوگیری کند ام��ا اجرای این طرح
و چندنرخی شدن ،باعث ایجاد مشکالت متعددی
شد .بهگفته عباسزاده ،ایجاد رانت ارزی ،دریافت
ارز و ع��دمواردات کاال ،افزای��ش ن��رخ کااله��ای
ض��روری ،افزای��ش اخت�لاف در پروندههای ارزی
بازرگانان و ایجاد تورم داخلی ،برخی از مش��کالتی
هس��تند که در اثر اجرای طرح ارز ترجیحی ایجاد
ش��دند .عضو هیاتمدیره خانه صنع��ت ،معدن و
تجارت جوانان اس��تان تهران با اشاره به مشکالت
بیان ش��ده ،اجرای طرح ارز  ۴۲۰۰تومانی در سال
 ۹۷را اش��تباه دول��ت قبل دانس��ت و یادآور ش��د:
اگرچه اجرای این طرح اش��تباه ب��ود اما اکنون نیز
توق��ف یکباره آن ،باعث افزایش افسارگس��یخته
قیمتها و ایجاد تورم قابلتوجه و مهارنش��دنی در
قیمتها ،بهوی��ژه نرخ نهادههای دامی و در نهایت،
افزایش نرخ مرغ و ...خواهد ش��د .وی با بیان اینکه
اگر قرار اس��ت ارز  ۴٢٠٠تومانی حذف ش��ود ،این
کار بای��د به صورت تدریجی باش��د ،افزود :بهترین
جایگزی��ن برای ای��ن ط��رح ،پرداخ��ت یارانه به
مصرفکنن��ده نهایی بهجای دالل و واس��طهگران
اس��ت .عباسزاده یادآور شد :ادامه اجرای طرح ارز
 ۴٢٠٠تومان��ی ،عالوهبر نارضایتی جامعه ،ش��دت
گرفتن روند مقروض ش��دن دولت به بانک مرکزی
را در پی خواهد داش��ت ،ضمن اینکه بهطور قطع،
شاهد دریافت ارز بیشتر و کاهش واردات کاالهای
اساسی خواهیم بود.

اخبار

ساماندهی
موتورسیکلتها
نتیجهبخش نبود

