اقتصاد

پنجشنبه  22شهریور 1397

کارگر

هزینه روزانه یک کارگر
چند تومان است؟

هزینه سبد مصرفی روزانه هر نفر کارگر

سرانه مصرف روزانه هزینه روزانه
(تومان)
(گرم)

مواد غذایی

310

860

نان
برنج

95

782

ماکارونی

20

72

حبوبات

26

235

سیبزمینی

70

120

سبزیها

300

751

میوهها

280

1493

گوشت قرمز

38

1978

گوشتسفید

64

703

تخممرغ

35

274

لبنیات

250

1545

روغن

35

196

قند و شکر

40

173

هزینه سبد مصرفی روزانه هر نفر
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پرواز
نایب رئیس کمیسیون عمران:

نرخ بلیت هواپیما به دوران قبل
از گرانی برگردد

دولت در ش��رایط کنونی ناگزیر به قرار دادن
تجهیزات مورد نیاز هواپیماها در فهرست کاالهای
اساسی اس��ت .سیداحس��ن علوی ،نایبرئیس
کمیس��یون عمران مجلس در گفتوگو با خانه
مل��ت ،با اش��اره به افزایش چن��د برابری قیمت
بلیت هواپیما در کش��ور و تمهیدات دولت برای
کنترل این بازار گفت :در شرایط کنونی راهکاری
جز اختصاص ارز دولتی به ناوگان هوایی کش��ور
وجود ندارد .وی ادامه داد :دولت در شرایط کنونی
ناگزیر به قرار دادن تجهیزات مورد نیاز هواپیماها
در فهرست کاالهای اساس��ی است ،در غیر این
صورت همه فش��ار افزایش قیمت بلیت بر دوش
م��ردم خواهد افتاد ،به ط��وری که در چند وقت
اخیر نیز قیمت بلیتهای پروازی چند برابر شده،
بهعنوان نمونه بلیت پرواز تهران – مشهد به بیش
از  900هزار تومان رسیده بود .علوی با اعالم اینکه
بر اساس آمارهای مسؤوالن ،نرخ کنونی ارز عامل
51درصد از گرانی قیمت بلیت هواپیما اس��ت،
تصریح کرد :متأس��فانه گرانی قطعات هواپیما،
ش��رکتها را ناچار به افزایش قیمت کرده است.
وی یادآور ش��د :پیشبینی میشود قیمت بلیت
هواپیما در مهرماه س��یر نزولی پی��دا کرده و به
قیمت قبل از گرانیها نزدیک شود ،از این رو به
نظر من قیمت بلیت هواپیما باید حدود  10درصد
نسبت به نرخ قبل از گرانی افزایش پیدا کند.

خودرو

«وطن امروز» از عملکرد سامانه نیما در یک ماه اخیر گزارش میدهد

شكاف ميان عرضه و تقاضاي ارز در بازار ثانويه

افزایش 9درصدی نرخ الستیک و روغن

منبع:سامانهنیما

ت کاالهای اساس��ی و دیگر اجناس
افزایش قیم 
م��ورد نیاز بهدنبال افزایش بیس��ابقه قیمت ارز
س��بب ش��ده قدرت خرید کارگران و کارمندان
بش��دت کاهش پیدا کن��د .به گ��زارش «وطن
امروز» ،بتازگی جزئیات اقالم مصرفی مواد غذایی
یک خانوار کارگری که در کمیته دستمزد شورای
عالی کار مورد توافق قرار گرفت ،اعالم ش��د .این
اقالم ش��امل ۱۳قلم کاال بوده و ش��امل بررسی
تغییرات اقالم خوراکی یک خانوار کارگری در 6
ماه گذشته است و نشان میدهد «حداقل هزینه»
س��رانه «مصرف روزانه» اقالم خوراکی  9هزار و
 183تومان اس��ت .این هزین ه اس��تخراج شده،
مجموع مبلغ مصرف اقالم خوراکی «برای یک نفر
در روز» است ،به طوریکه فقط از حداقل مصرف
مواد غذایی برخوردار باشد .طبق محاسبات مورد
تایید کارگروه دستمزد ،هزینه اقالم خوراکی سبد
معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز  18شهریور
نس��بت به اس��فند  1396به می��زان  31درصد
کاهش پیدا کرده است .بر این اساس هزینه اقالم
خوراکی سبد معیش��ت حدود  212هزار و 600
تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری
نی��ز در این بازه زمان��ی  6ماهه حدود  800هزار
تومان افزایش داشته است .در همینباره فتحاهلل
بیات ،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
بر این باور است که طرح پیشنهاد اعطای کوپن
و بن کاال درمان موقتی دارد تا بخشی از معیشت
کارگران را پوشش دهد .بیات افزود :اگر قرار است
تامین اقالم و مایحتاج اساسی خانوارهای کارگری
در قالب ش��ارژ کارت انجام شود ،اقالم غیرنقدی
باش��د بهتر است .امروز س��بد معیشت کارگران
کوچکتر میشود.

وطن امروز

گروه اقتصادی :بانک مرکزی در راس��تای ساماندهی
بازار ارز و مسائل مربوط به آن ،پیشنهادهایی را برای
تصمیمگیری ب��ه هیاتوزیران ارائه ک��رد که پس از
تصویب در دولت به بخشنامه ارزی  16مرداد معروف
شد .بر اساس بند  ۵این تصویبنامه ،سازمان حمایت
مکلف اس��ت ب��رای کاالهایی که تا زم��ان ابالغ این
تصویبنامه ،ارز آنها بهصورت بانکی یا در سامانه نیما
(گروههای کاالیی اول و دوم) تأمین ش��ده و ترخیص
آنها انجام نشده (بهجز کاالهای موضوع بند «  »۱این
تصویبنامه) ،ضمن گرفتن مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان
پرداخ��ت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با
رعایت دیگر ضوابط نس��بت به صدور مجوز ترخیص
اقدام کند.
■■شكاف ميان عرضه و تقاضاي ارز

براساس آمارهاي روزانه سامانه نيما از تاريخ اجرايي
شدن بسته جديد ارزي بانـك مركـزي 16 ،مـرداد تا
19شهريور حجم كل ارز صادراتي فروش رفته حدود
 5/1ميليارد يورو و حجم كل ارز خريداري شده نيـز
بـيش از  2/1ميليارد يورو ثبت شده است .به گزارش
«وطنامروز» ،معاونت بررس��يهاي اقتص��ادي اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي تهران در گزارشی
سیر حجم خريد و فروش ارز و متوسط قيمت روزانه
آنها را مورد بررس��ي قرار داده اس��ت .بر اس��اس این
گزارش ،س��یر ميزان خريد ارز باب��ت واردات (تقاضا)
و مي��زان ف��روش ارز حاصل از ص��ادرات (عرضه) در
سامانه نيما از ابتداي اجرايي شدن بسته ارزي دولت
در بازه زماني  16مرداد  1397تا  19ش��هريور س��ال
 1397معادل  29روز كاري ،نش��ان ميدهد عرضه و

تقاضاي روزانه ارز در این مدت س��یر نوساني داشته فروش هر ي��ورو در بازار ثانويه در  17مرداد معادل 9
است .بيشترين حجم عرضه ارز مربوط به  18شهريور هزار و  482تومان ثبت شده و كمترين نرخ فروش هر
و معادل  3/2ميليون يورو بوده وكمترين حجم عرضه يورو در بازار ثانويه مربوط به  15ش��هريور هم معادل
ارز مربوط به  25مرداد معادل  9/3ميليون يورو بوده  8هزار و 787تومان رقم خورده اس��ت .بيشترين نرخ
اس��ت .در این بازه حجم كل فروش ارز معادل  47/1خريد ارز در اين بازار  17مرداد معادل  9هزار و 294
ميليارد يورو بوده و بيش��ترين حج��م تقاضاي ارز در تومان براي هر يورو ثبت ش��ده و كمترين نرخ خريد
سامانه نيما مربوط به  18و 13
ارز در بازار ثانويه نيز در تاريخ
شهريور معادل  92ميليون يورو
 12ش��هريور معادل  8هزار و
روحانی :اگ�ر تولید ناخالص داخلی
بوده و كمترين حجم تقاضاي
 524تومان ب��ه ازاي هر يورو
( )GDPرا ب�ر مبن�ای قدرت خرید
ارز در  8شهريور و معادل 200
بوده اس��ت .در این مدت سیر
یا ارزش بازار محاسبه کنیم ،واردات
هزار يورو انجام شده است .در
عمومي تغيي��رات نرخ يوروی
کاال و خدماتی که متکی به ارز است
مجم��وع در این  29روز حجم
خريداري شده بابت واردات در
درصد بس�یار کمی است و براساس
كل خريد ارز در س��امانه نيما
سامانه نيما ،نزولي بوده است.
برخی محاس�بات ح�دود  ۵درصد
بالغ بر  23/1ميليارد يورو انجام
■■دالر از  14ه�زار توم�ان
و براس�اس برخی دیگر ک�ه ارزش
شده اس��ت .تقريباً در نيمي از
کوتاهنیامد
و ق�درت خری�د را در آن در نظ�ر
روزه��اي مبادل��ه ارز در ب��ازه
همانطورکهقابلپیشبینی
نمیگیرند ،حدود  ۱۰درصد است
 29روزه مورد بررس��ي ،تقاضا
بود دالر با شکستن سد روانی
از عرضه بيش��تر بوده ولي در مجم��وع كل بازه مورد 15هزار تومان روی  14هزار تومان تثبیت شد و همین
بررسي ،تراز مثبت  241ميليون دالري درباره عرضه موض��وع امید به کاهش قیمت ارز را کاهش داد .یورو
در مقايسه با تقاضاي ارز وجود داشته است.
هم با وجود اینکه نزدیک به  500تومان نسبت به روز
گذش��ته خود کاهش قیمت داشت اما باز هم فاصله
■■متوسط نرخ خريد و فروش ارز در بازار ثانويه
از سوی دیگر سیر متوسط نرخ خريد و فروش ارز فاحشی با قیمت بازار ثانویه داشت .بر این اساس هر
در بازار ثانويه در این بازه زماني نشان ميدهد بهطور ی��ورو دیروز در بازار آزاد تهران  15800تومان معامله
متوسط در مدت یاد شده ارز حاصل از صادرات حدود ش��د و در بازار ثانویه روی هم��ان  9100تومان ثابت
 9ه��زار و  83تومان به ازاي هر ي��ورو در بازار ثانويه بود .آنطور که به نظر میرس��د ب��ازار ارز آزاد به ثبات
ف��روش رفته و ارز مورد نياز ب��راي واردات نيز به طور نسبی رسیده است و تا موج بعدی دیگر افزایش قیمت
متوس��ط با قيمت  9هزار و  525توم��ان به ازاي هر نباید منتظر اتفاق خاصی باشیم .محتملترین زمان
يورو خريداري شده است .بر این اساس بيشترين نرخ موج تغییر بعدی را میتوان پایان ایام محرم دانست و

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

فناوری اطالعات در ایران متولی ندارد
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز
فاوا
ملی فض��ای مجازی کش��ور در
نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی ،گفت:
باید نس��بت به تحوالت حوزه فض��ای مجازی در
آینده هوشیار و در برابر مسائل روز این تکنولوژی
فعال باشیم .سیدابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به
اهمیت حکمران��ی و اقتصاد فضای مجازی تاکید
کرد :در سالهای اخیر  6شرکت برتر دنیا در حوزه
 ICTبودن��د و این در حالی
اس��ت که این شرکتها همه
آمریکایی هس��تند و انحصار
جهانی در اختیار آنهاس��ت.
ش��رکتهای بزرگ سایبری
آمری��کا به س��متی حرکت
میکنند ک��ه حکومتها و اختیارات ملی کوچک
شوند و یک نظام ذینفع شکل بگیرد .در این نظام
شرکتهای آمریکایی حکومت میکنند که نمونه
آن ش��رکتآیکن ( )ICANNاس��ت که تمام
اعضای موثر آن آمریکایی هس��تند و مابقی اعضا
غیرآمریکای��ی بوده و فقط نقش مش��ورتی دارند.
فیروزآب��ادی با بیان اینکه گوگل نیز هر هفته یک
شرکت در حوزههای نرمافزار ،سختافزار ،تلکام و
سها خریداری میکند ،گفت :برای حمایت از
سروی 
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان کوچک نیاز
است در مرحله نخست شرکتهای بزرگ در حوزه
فضای مجازی در کشور شکل بگیرند .دبیر شورای
عال��ی فضای مج��ازی تصریح کرد :ح��وزه ICT
پارادایم حاکم اقتصادی و تکنولوژیک دنیاست اما
ب��ا پ��رواز قیمت بیش��تر کاالها
تورم
و چندی��ن براب��ر ش��دن قیمت
کااله��ای اساس��ی دولت دس��تاوردهای کاهش
تورمی خود را از دست داده و کارشناسان هشدار
میدهند تورمی «لجامگسیخته» در پیش است.
«با این تَش��تُت آرای موجود نمیتوان کاری کرد
و ب��ه نظر میرس��د در صورت ع��دم اصالحات،
تورم نقطه به نقطه امس��ال به صددرصد برسد».
به گ��زارش اتاق ته��ران ،حس��ین عبدهتبریزی،
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این مطلب
در نشس��ت نقد و بررسی سیاستهای اقتصادی
دولت تدبیر و امید ،اعالم کرد« :مس��اله جدی در
اقتصاد کشور و البته خواست آمریکا این است که

در کشور این حوزه متولی مشخصی ندارد و ما در
حکمرانی فضای مجازی هنوز در وب  2هستیم و
صرفا در حوزه فیزیکالی اقداماتی انجام شده است
اما در مس��ائل مهمی همچ��ون اقتصاد دیجیتال
متول��ی نداریم .وی افزود :پیش از این حوزه ICT
به  2شاخه مهم سختافزار و نرمافزار تقسیم میشد
اما در حال حاضر حوزه پلتفرم هم تعریف میشود
که در انحصار تعداد کمی شرکت آمریکایی است
و تکنولوژیه��ا روی این الیه
قرار میگیرن��د .این میتواند
برای ما نیز فرصتی باشد که
بر همین اساس شورای عالی
فضای مجازی در تدوین سند
نظامات شبکه ملی اطالعات
به این حوزه توجه ویژه کرده و در آن تاکید ش��ده
که در این حوزه س��رمایهگذاری کنیم .وی اظهار
داشت :برای اینکه بتوانیم در مسیر صحیح حرکت
کنیم بای��د در حوزه قانونگ��ذاری فضای مجازی
به فهم مش��ترک برسیم که متاس��فانه در کشور
گفتمان و فهم مش��ترک وجود نداش��ته و دچار
واگرای��ی فهمی و معرفتی در حوزه فضای مجازی
هستیم .فیروزآبادی گفت :در مجلس نیاز به نظارت
و فعالیت بیشتری است و قوانین مهمی همچون
کپیرایت و مالکیت معنوی هنوز در کشور مصوب
نشده و فهم مش��ترکی در آن وجود ندارد و ما در
این زمینه تسلیم قواعد خارجی هستیم که اگر این
مهم اصالح نش��ود صنعت داخلی شکل نگرفته و
رشد نخواهیم داشت.

■■روحانی :تأثیر دالر آزاد روی اقتصاد یک درصد است

حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت درباره
کمتاثیر بودن قیمت ارز آزاد در اقتصاد گفت :مگر ارز
خارجی در اقتصاد کش��ور ما چند درصد نقش دارد؟
اگر تولید ناخالص داخلی ( )GDPرا بر مبنای قدرت
خری��د یا ارزش بازار محاس��به کنی��م ،واردات کاال و
خدماتی که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است
و براساس برخی محاسبات حدود  ۵درصد و براساس
برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر
نمیگیرند ،ح��دود  ۱۰درصد اس��ت .رئیسجمهور
افزود :بر فرض آنکه واردات کاال و خدمات  ۱۰درصد
نقش دارد ،باید ببینی��م از این میزان چه مقدار با ارز
 ۴۲۰۰توم��ان ،چه مقدار با ارز حدود  ۷هزار تومان و
چه میزان برای بازار س��وم میماند .بازار سوم در برابر
ارزش تولیدات داخلی کش��ور ،کمتر از یک درصد یا
 1/3درصد است .روحانی گفت :نباید اقتصاد کشور را
براساس این رقم محاسبه کنیم و این به دور از عدل،
کارشناسی و حق و انصاف است.

سود بانکی بالی جان تولیدکنندگان

سخنان عجیب مشاور وزیر راه درباره وضعیت اقتصادی کشور

تورم نقطه به نقطه به صد درصد میرسد!

تولید در کشور متوقف شود تا تورم لجامگسیخته
ایجاد ش��ود و کشور را مانند ونزوئال کند .در ایران
نیز با استفاده از سیاستهای
ارزی ،تولی��د ضربه خورده و
اولین کار مجلس باید متوقف
کردن تورم باش��د و تا زمانی
که دوگانه نقدینگی و تورم را
متوقف نکنیم ،مساله اساسی
حل نخواهد ش��د» .وی درب��اره راهکارهایی برای
اصالح شرایط و کنترل تورم ،گفت« :اصالح بودجه

در صورت مقاومت بازار شاید این ثبات تا پیش از هفته
منتهی به تحریمهای آبانماه ادامه پیدا کند .شرایط
حال بازار در صورتی است که برخی کارشناسان موعد
تقویم��ی ماه محرم را زم��ان کاهش قیمت ارز و طال
پیشبینی کرده بودند که تاکنون این امر محقق نشده
اس��ت .نکته حائز اهمیت ثب��ات و ادامه روند خرید و
فروش ارز در س��امانه نیما با قیمت ه��ر یورو  9هزار
تومان اس��ت ،این موضوع یعنی هیچکدام از کاالهای
مصرفی وابسته به ارز نباید با قیمت ارز آزاد محاسبه
شوند.

تولیدکنندگان از یک نماینده حامی تولید تقدیر کردند

تولیدکنن��دگان از نماینده حامی
تولید
تولی��د تقدیر کردند و خواس��تار
توجه همه نمایندگان به معضالت به وجود آمده برای
تولید ش��دند .به گزارش «وطنامروز» ،در جلسهای
با حضور اعضای گروه همبستگی کشاورزان ایران و
صنعتگران ب��ا میزبانی گروه صنعتی رازی ،از علی
وقفچی به علت تالش برای تصویب بند «و» تبصره
 16قانون بودجه سال  97که طبق آن تولیدکنندگان
از بخش��ودگی جرای��م بانکی
برخ��وردار میش��وند ،تقدیر
ش��د .در این جلس��ه علیرضا
الوندی ،رئی��س هیات مدیره
کانون خب��رگان کش��اورزی
اس��تان تهران ضمن تشکر از
عملکرد علی وقفچی ،نماینده اس��تان زنجان بابت
حمایت از تولیدکنندگان و مبارزه با سیاس��تهای
نادرس��ت بانکی گفت :امیدواریم س��ایر نمایندگان
مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی که وظیفه
نظ��ارت بر عملکرد قوه مجری��ه را دارند ،به وظایف
خ��ود عمل کنند .وی در ادام��ه با گالیه از عملکرد
س��ایر نمایندگان مجلس اظهار داشت :در صورتی
که نمایندگان این کمیسیون در سالهای گذشته
به درستی به وظایف خود عمل کرده و نظارت کاملی
بر عملکرد و سیاستهای اقتصادی دولت میکردند،
امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم و کشور اینچنین
با رکود اقتصادی مواجه نمیشد .عبداهلل فتحینژاد،
رئیس هی��ات مدیره و موس��س انجم��ن حمایت
از صنایع تولی��دی در این رابطه اظهار داش��ت :در

و تامین حداقلها برای اقشار ضعیف موجب اصالح
نظام بانکی و جلوگی��ری از تداوم خلق نقدینگی
متک��ی ب��ر پرداخت س��ود
موهومی میش��ود و مجلس
نسبت به این موارد باید اعالم
موض��ع کند .اصالح��ات به
معنای هزینه در کوتاهمدت
برای سیاس��تگذار و ایجاد
منافع بلندمدت در کش��ور اس��ت و این نیازمند
ائتالفهای سیاسی است همانطور که در همه دنیا

حالحاض��ر یکی از معضالت بس��یار بزرگ صنایع
تولیدی ،بازپرداخت بدهیهای بانکی و تس��هیالت
دریافت ش��ده از بانکهاس��ت .متأس��فانه سیستم
رباگونه بانکداری کش��ور ،چرخه اقتصاد مملکت را
فلج کرده اس��ت .با وجود اینکه سیس��تم بانکداری
کشور بر پایه بانکداری اسالمی بنا شده اما از لحاظ
عملک��رد در آخرین رده نمودار بانکداری اس�لامی
قرار گرفته است .خوشبختانه با حمایت نمایندگان
مجلس و تالش نماینده استان
زنجان برای تصویب تبصره 16
قانون بودجه سال  ،97معضل
بازپرداخت بدهیهای بانکی به
مدت  6ماه به تعویق افتاد .بر
اس��اس این تبص��ره ،صنایع
تولیدی موظفند بدهی خود را بر اساس قرارداد اولیه
و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند .وی
در ادامه افزود :درخواس��ت تولیدکنندگان این است
که قانون تصویبشده برای بودجه سا ل آینده نیز در
نظر گرفته شده و فرصتی داده شود تا صنایع بتوانند
معوقات بانکیش��ان را تسویه کنند .علی وقفچی،
نماینده اس��تان زنجان با گالی��ه از عدم اتحاد میان
مؤسس��ات و سازمانهای خصوصی و دولتی ،گفت:
بسیاری از کشورها با وجود نداشتن منابع ارزشمند
و ظرفیته��ای بالقوه ،با هماهنگی توانس��تهاند به
موفقیتهای بزرگی در زمینه تولید دست یابند .وی
در ادامه افزود :متأسفانه حلق ه سازمانهای دولتی و
خصوصی ایران بهگونهای ساماندهی شده است که از
یکدیگر جدا افتادهاند.
این اتفاق میافتد ،در حالی که با این تَشتُت آرای
موجود نمیتوان کاری کرد و به نظر میرس��د در
صورت عدم اصالحات تورم نقطه به نقطه امسال
به صددرصد برسد» .از سوی دیگر مسعود نیلی،
مش��اور اقتصادی رئیسجمهور هم با بیان اینکه
بیماری اصلی اقتصاد ایران نقدینگی است ،گفت:
«ب ه نظر میرسد به آن میزانی که نقدینگی رشد
کرده ،تورم افزایش نیافته پس ممکن است تورم
انباشتهای در این سالها بروز کرده باشد که چون
تجربهای از آن نداری��م ،نمیتوانیم آثار آن را هم
بخوبی بسنجیم .وی هش��دار داد :بخشی از تورم
انباشته ایجادشده در سالهای گذشته در طول 2
ماه گذشته در اقتصاد تخلیه شده است.
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کاالهایی همانند الس��تیک خودرو و روغن
موتور در گروهکااله��ای اولویتدار قرار دارند و
دارای قیمت مصوب هستند که قیمت این دسته
کاالیی ،تیرماه امسال با حدود 9درصد افزایش
نس��بت به سال  93تعیین شد .به گزارش شاتا،
سیدمحمدحسین موالخواه ،مدیرکل نظارت بر
کاالهای غیرفلزی س��ازمان حمایت در اینباره
گفت :در زمینه الس��تیک و روغن موتور حدود
 4س��ال افزایش قیمت انجام نش��د اما به دلیل
افزای��ش قیمتهای تمامش��ده و برای حمایت
از تولیدکنندگان و با توج��ه به افزایش نرخ ارز
و مواد اولیه تولید و بس��تهبندی این موضوع در
کارگروه تنظیم بازار مطرح و افزایش  9درصدی
تصویب شد .وی افزود :تایرهای وارداتی سبک و
سنگین حتما باید در شبکه تعریف شده توزیع
شوند و فارغ از اینکه واردکنندگان از ارز رسمی
یا بازار ثانویه برای واردات استفاده کرده باشند،
مشمول ضوابط قیمتگذاری کاالهای عمومی
وارداتی خواهن��د بود .وی اضاف��ه کرد :قیمت
پلیاستایرن در بورس برای ظروف یکبار مصرف
حدود 50درصد نسبت به مرداد پارسال افزایش
داشته و تاثیر قیمت مواد پتروشیمی در ظروف
یکبار مصرف و نایلون حدود  80درصد اس��ت،
در نتیجه ظروف یکبار مصرف حدود  40درصد
افزایش قیمت دارند که افزایش هزینههای دیگر
عوامل تولیدی هم به این هزینه اضافه میشود.

پیشنهاد خودروسازان برای
افزایش  ۱۷درصدی قیمت خودرو

س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی
ب��ر افزایش ۱۷درصدی قیمت خ��ودرو ،گفت:
افزای��ش قیمتها باید بر اس��اس آنالیز قیمت
خودرو انجام ش��ود و مردم نباید تاوان حقوق و
دس��تمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت
خودروس��ازی را بدهن��د .به گزارش تس��نیم،
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی در مصاحبه با رادیو بیان داشت:
در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار
خودرو گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند.
وی اف��زود :آنچ��ه مجل��س در مدیریت تولید،
تأمی��ن مواد اولیه و ش��بکه توزیع و نیز اجرای
سیاس��تگذاریهای درس��ت انتظ��ار دارد در
تصمیمگیریهای اخی��ر وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت وجود ن��دارد .ای��ن نماینده مجلس
اظهار کرد :متأسفانه حوزههای سیاستگذاری،
تصمیمگیری و مدیریتی که در وزارت صنعت،
معدن و تجارت برای تولید مناس��ب یک کاال
مش��اهده میکنیم ضعیف اس��ت .سخنگوی
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای
اس�لامی همچنین گفت :تقاضای م��ا از وزیر
صنعت این اس��ت که س��ریعتر این ح��وزه را
مدیریت کند تا مردم با مش��کل مواجه نشوند.
باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی
ب��ر افزایش 17درصدی قیمت خ��ودرو ،گفت:
افزای��ش قیمتها باید بر اس��اس آنالیز قیمت
خودرو انجام شود .چرا خودروسازان هزینههای
سربار خودروس��ازی را کاهش نمیدهند؟ چرا
م��ردم باید ت��اوان حقوق و دس��تمزد  11هزار
پرس��نل مازاد خودروسازی س��ایپا را پرداخت
کنن��د؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید
و بهتبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد
آن باید بررسی شود .این مقام مسؤول تصریح
کرد :نزدیک یک س��ال است که قطعهسازان از
خودروسازان پولی دریافت نکردهاند .ایرادات در
این زمینه فقط مربوط به خودروساز نیست ،بلکه
ایراد اصلی ب��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بهعنوان متولی کل صنعت برمیگردد.

بیشترین خودروهای وارداتی
کرهای است

بر اس��اس آمار گم��رک ای��ران ،در 5ماهه
امس��ال تعداد  ۳۷هزار و  ۶۲۳دس��تگاه خودرو
به ایران وارد ش��ده که از ای��ن تعداد  ۱۲هزار و
 ۵۱۲دستگاه خودروی سواری از  ۲۰کشور دنیا
به ایران وارد ش��ده ک��ه ارزش این خودروهای
واردات��ی به حدود  ۳۴۵میلیون دالر میرس��د.
از سوی دیگر رقم ریالی واردات خودرو تا پایان
مرداد امسال به  ۱۳۸۴میلیارد تومان میرسد.
بزرگترین صادرکنن��ده خودرو به ایران در این
مدت کرهجنوبی بوده که بر اساس آمار گمرک
 ۴۷۸۷دس��تگاه از خودروه��ای وارد ش��ده از
کرهجنوبی بوده است .پس از کره جنوبی ،امارات
عربی متحده با صادرات  ۳۵۷۱دستگاه ،آلمان با
 ۱۴۷۹دستگاه و عمان با  ۱۱۹۵دستگاه خودرو،
مهمترین صادرکنندگان خودروی س��واری به
ایران در این مدت به شمار میروند .در این مدت
تنها  ۳۲۵دستگاه خودروی چینی به ایران وارد
شده است.

