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خبر
استقبال از تخفیفهای ارائه شده؛
صادرات نفت آمریکا به کرهجنوبی و
ژاپن اوج گرفت

مهر| درحالی که تخفیفهای باالی قیمت نفت آمریکا،
مورد استقبال پاالیشگاههای آسیا قرار گرفته است ،صادرات
نفت آمریکا به کرهجنوبی و ژاپن این ماه رکورد خواهد زد.
درحالــی که تخفیفهای بــاالی تولیدکنندگان نفت
آمریکا ،به دنبال از دست دادن بازار چین ،مورد استقبال
پاالیشگاههای آسیا قرار گرفته است ،صادرات نفت آمریکا
به کرهجنوبی و ژاپن این ماه رکورد خواهد زد.
دادههای ردیابی کشتی تامپسون رویترز نشان میدهد
که صادرات نفت خام آمریکا به کرهجنوبی در ماه سپتامبر،
به رکورد حداقل  ۲۳۰هزار بشــکه در روز میرسد .طبق
همین دادهها ،صادرات نفت آمریکا به ژاپن هم به رکورد
حداقل  ۱۳۴هزار بشکه در روز خواهد رسید.
دو تن از تاجران و کارگــزاران قراردادهای خرید نفت
میگویند پاالیشگاههای کرهجنوبی و ژاپن از تخفیف بزرگ
 ۱۰دالری (به ازای هر بشــکه) قیمت نفت خام شاخص
دابلیوتیآی آمریکا ،با شــاخص نفت برنت ،بهره میبرند.
قیمت نفت خام تولیدکنندگان آمریکایی بر پایه شاخص
دابلیوتیآی تعیین شده است.
یک کارگزار محمولههای نفتی از ســنگاپور میگوید:
پاالیشــگاههای کرهجنوبی و ژاپن بــه دنبال جایگزین
مناسبی برای منابع از دســت رفته از سوی واردات ایران
هستند که حاال میزان قابلتوجهی از آن را از جانب ایاالت
متحده به دست آوردهاند .او ادامه داد :تخفیف بزرگ قیمت
دابلیوتیآی در مقایســه با برنت ،مقاومــت در برابر آن را
سخت کرده است.
یم وو کیونگ ،ســخنگوی پاالیشگاه برتر کرهجنوبی،
اسکی انرژی ،میگوید :خرید نفت آمریکا توسط ما کامال
به علت مزیت قیمتی آن است.
سخنگوی بزرگترین پاالیشــگاه ژاپن ،شرکت نفت و
انرژی نیپون ،گفت که شــرکت او فرمانی از سوی دولت
برای توقف واردات از ایران دریافت نکرده است.
قیمتهای نفت آمریکا به علــت افزایش میزان تولید
نفت در این کشــور و از دســت دادن بازار چین ،به علت
مناقشات تجاری بین دو کشور ،تحت فشار قرار گرفتهاند
و تولیدکنندگان این کشور به دنبال راهی برای پیدا کردن
مشتری برای نفت خام خود هستند.

سلسلهنشستهای«اقتصاد
غیررسمی» با حضور «فردریش
اشنایدر» استاد دانشگاه یوهانس کپلر

ایلنا| سلسله نشستهای «اقتصاد غیررسمی» با حضور
«پروفسور فردریش اشنایدر» ،اســتاد دانشگاه یوهانس
کپلر اتریش و متخصص اقتصاد سایهای و غیررسمی در
تاریخهای  ۲۴الی  ۲۶شهریور  ۱۳۹۷برگزار میشود..
این سلسله نشستها که ابتدا قرار بود در تیرماه امسال
و در هفته تأمین اجتماعی برگزار شــود ،به علت کسالت
پروفسور اشنایدر ،لغو و به زمان دیگری موکول شده بود
که در نهایت در شهریور امسال امکان برگزاری آن فراهم
شده است .اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد سایه ای که موضوع
اصلی این نشســت اســت ،بخش مهمی از فعالیتهای
اقتصادی در کشــورهای مختلف را تشکیل میدهد و بر
بسیاری از حوزههای مختلف زندگی اجتماعی تأثیرگذار
است.
همواره بخشی از عملکرد عمومی کشورها بهعمد از دید
مأموران و واحدهای جمعآوری آمار و اطالعات ،مخفی نگه
داشته میشود .این فعالیتها ،که ممکن است هم قانونی
و هم ازنظر اقتصادی مولد باشند ،بیشوکم در اقتصادهای
مختلف مشاهده میشوند ،اما در کشورهای درحالتوسعه،
گستردهتر و لذا اثرگذارتر هستند.
افراد ممکن اســت به دالیل مختلــف ،ازجمله فرار از
پرداخت مالیاتها و عوارض گمرکی ،فرار از پرداخت حق
بیمههای اجتماعی ،اجتناب از رعایت استانداردهای قانونی
معین نظیر حداقل مزد ،سقف ساعت کار ،استانداردهای
حفاظتــی یا بهداشــتی و اجتنــاب از رعایت روشهای
اداری معین نظیر تکمیل پرسشنامههای آماری یا سایر
فرمهای اداری ،فعالیتهایی که ماهیتاً قانونی هستند را
بهعمد از نهادهای رســمی پنهان کنند .در ادبیات از این
بخش پنهان اقتصاد به نامهای مختلفی تعبیر شــده که
اقتصاد غیررسمی و سایهای ازجمله آنها هستند .فعالیت
در بخش غیررســمی پایه کســورات (اعم از مالیاتها و
حقبیمه) را کاهش میدهد و بنابراین ،بر منابع درآمدی
دولت و صندوقهای بیمهای تأثیر دارد.

طال و ارز همچنان در بازار میتازد
سکه  ۴.۴۷۰.۰۰۰تومان شد

خبرآنالین| قیمت طال ،ســکه و انواع ارزها روز گذشته
در بازار تهران صعودی بود؛ به طوری که نرخ سکه  80هزار
تومان ،طال  11هــزار و  310تومان و دالر  140تومان باال
رفت.
قیمت سکه امامی روز گذشــته در بازار تهران  80هزار
تومان ،سکه بهار آزادی  200هزار تومان ،نیمسکه  90هزار
تومان ،ربعسکه  40هزار تومان و سکه گرمی  10هزار تومان
باال رفت .به این ترتیب ،ســکه امامی با قیمت  4میلیون و
 470هزار تومان ،ســکه بهار آزادی  4میلیون و  206هزار
تومان ،نیمسکه  2میلیون و  164هزار تومان ،ربعسکه یک
میلیون و  113هزار تومان و ســکه گرمی  622هزار تومان
فروخته شد.

افزایش  ۱تا  ۱۱میلیونی خودروهای داخلی

در بررسیهای روز گذشته بازار خودروی تهران میانگین
افزایش قیمت هر خودرو نسبت به هفته گذشته از  ۱تا ۱۱
میلیون تومان اســت .به این ترتیب ،خودروهای پژو  ۴۰۵و
سمندوتیبابامیانگین ۱تا ۱.۵میلیونتومانکمترینافزایش
قیمت و خودروهای ساندرو استپ وی اتوماتیک با ۱۱میلیون
و پژو  ۲۰۷با  ۷میلیون تومان بیشــترین افزایش قیمت را
داشت هاند.

اقتصاد

سال چهارم شماره 967

همدلی| این روزها قدرت خریــد کارگران بیش از
هر گروه دیگری با تنزل شــدید مواجه شــده است به
نحوی که یــک خانوار کارگری برای زنــده ماندن ،در
شهریورماه امسال باید هفتاد و دو درصد دستمزدش را
برای تهیه مواد خوراکی ضروری صرف کند؛ در نهایت
برای این خانوار چیزی کمتر از چهارصد هزار تومان از
دستمزدشان باقی میماند .خالصه آنکه این چهارصد
هزارتومان باید به نحوی هزینه اجاره مســکن ،حمل و
نقل و آموزش این خانوار شود .بحران اقتصادی درکشور
با ســه شــوک بزرگ قیمتی در حوزههای طال  ،ارز و
مسکن نمایان شد .شوک قیمتی باعث شد تا برخی از
کاالهای ضروری از سبد خانوار طبقه کارگر خط بخورد.
بر اساس بررسی آخرین گزارش از تعیین سبد خانوار
کارگری دو مولفه مهم مواد غذایی و مسکن بیشترین
سیر قیمتی را داشتهاند به نحوی که بر اساس جدولی که
مرکز آمار ایران منتشر کرده است «میوهها بین  ۸۰تا ۸۵
درصد گران شدهو اجاره خانه در سه ماه گذشته سیری
 60درصدی را در پیش گرفت تا اینگونه خانوار کارگری
به حاشیه شهرها رانده شوند .در همین رابطه روز گذشته
اخباری مبنی بر افزایش 800هزارتومانی حقوق کارگران
در پی تورم  31درصدی در نشســت سه جانبه گرایی
منتشر شد که البته فورا این خبر به این شکل تصحیح (یا
نقض) شد :تسنیم در گزارشی به شکلی ضمنی افزایش
 ۸۰۰هزارتومانی دستمزدها را رد کرده و نوشته است بر
اساس نظر کمیته سه جانبهگرا قرار نیست مزد کارگران
هشتصد هزار تومان افزایش داده شود بلکه موضوع این
است که کمیته ( نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت
در شــورایعالی کار ) به این جمع بندی رســیدهاند که
قدرت خرید خانوادهها هشتصد هزار تومان کاهش یافته
اســت .این همه در حالی است که مطابق بررسیهای
اعضای همین کمیته ،قدرت خرید جامعه کارگری که
مشمول قانون کار می شود در سال  97حدود  52درصد
کاهش یافته است.
در مجموع چنین وضعیتی بار دیگر بحثهایی از جمله
افزایش نقدی دستمزدها ،توجه به تولید ،اهمیت دادن به
بورژوازی صنعتــی و ...را در میان اقتصاددانان داغ کرد.
در حالی که برخی افزایش دستمزدها را راهحلی اشتباه
و آن را باعث افزایش حجم نقدینگی ،تورم بیشــتر و به
تبع آن کاهش شدیدتر قدرت خرید طبقه کارگر عنوان
کردند ،برخی دیگر راه برون رفت طبقه کارگر از وضعیت
ناگوار امروز را در گرو تقویت ســرمایه داری صنعتی و
رشدتولید داخلی به جای سرمایه داری وارداتی و دالل
مسلک دانستند .اما دسته سوم و کسانی چون فریبرز
رییسدانا رفع معضالت پیشروی طبقه کارگر را منوط
به تغییرات درونی در دل همین طبقه میداند .او حفظ
تشکلهای مستقل کارگری را اولین گام محکم کارگران
برای احقاق حقوقشان عنوان میکند .رییسدانا از تولید و
تقویت صنعت دفاع میکند اما به شکلی تاریخی توضیح
میدهد که چــرا در ایران ،هیچگاه حمایت از بورژوازی
صنعتی بــه رونق اقتصادی و به تبع آن بهبود وضعیت
کارگران نینجامیده اســت .به همین بهانه« ،همدلی»
با فریبرز رییس دانا به گفت وگو نشســته که در ادامه
مشروح آن از نظرتان می گذرد:
در چند ماه گذشــته بر اساس آمارها قدرت
خرید کارگران بهشــدت کاهش یافته است .در
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ارزیابی معیشت حداقل بگیران در گفت و گو با فریبرز رییس دانا ،استاد دانشگاه

کارگران بیپناه ماندهاند

همین رابطه روز گذشته نشست سه جانبه گرایی
برای حل معضل کارگران انجام شد .به نظر شما در
وضعیت کنونی چه سیاست و راهحلی می تواند
برای کارگران تا حدودی رهگشا باشد؟
اکثر گروهها و جناح های ســرمایهدار از این وضعیت
بحران زده ،خودشان و منافعشان را از طریق باال بردن
قیمتها ،حفاظت و تامین کردند .حاال میخواهد این راه
احتکار باشد یا زد و بند و ...سیر تورم نشان می دهد که
قیمت ها را باال بردهاند .باال بردن قیمتها و سود ناشی
از آن حتی از هزینههای تولید هم باالتر رفته اســت.
وقتی طبقه کارگر که چهارده میلیون نفراند و با احتساب
خانوادههاشــان نیمی از جمعیت کشــور را تشــکیل
میدهند ،قدرتی ندارد ،تشکلی ندارد ،صدایی در پارلمان
ندارد و دولت هم اساســا دولتی است با سمت و سوی
لیبرالی دادن راهکار و راحل اساســا شنیده نمیشود.
چراکه عالقه دولت به بستن قراردادهایی با فرانسویها
و هندی ها و ...است و تمایلش را به خوبی به بازارگرایی
افراطی اثبات کرده است.
در این شرایط طبقه کارگر بی پناه مانده است .حاال
شما از راهکار حرف می زنید؟ واقعیت این است که اگر
راه حلی باشد در درون این طبقه شکل می گیرد و تنها
ابزار در اختیار این طبقه اعتراض است .در واقع راهکار
حل مصائب این طبقه نه یک نسخه تجویزی از بیرون
بلکه امری درونی است.
ولی ما شاهدیم که هر اعتراضی از سوی دستگاه های
ناظر ابعادی امنیتی و  ...می یابند و تشکلها در صورت
اعتراض فورا با برچســپهایی چون اخالل گر و مخل

امنیت تخطئه میشوند .طبقه کارگر در چنین شرایطی
و اساسا به شــکلی تاریخی بهترین پناهش خودش و
تشکلهایش است .خب سیســتم سرمایهداری حاکم
در اقتصاد با بروز و ظهور این تشــکلها مشکل دارد از
سوی دیگر دولت هم که به گروههای مختلف سرمایهدار
تمایل دارد به این ترتیب طبقه کارگر چارهای جز حفظ
تشکلهای واقعی برایش نمانده است.
به عنوان یک اقتصاددان عرض میکنم وقتی قیمتها
اینگونه سر به فلک می کشند(،مخصوصا قیمت مواد
غذایی) کدام مبنای علم اقتصاد است که مجوز صادر کند
باید برای بورژوازی چه کنند که تا
االن نکردهاند .نتیجه این امر زرنگی و
شارالتانیزم در بعد اجتماعی و داللی و
احتکار در حوزه اقتصادی است .در حالی که
منابع و تسهیالت در یدشان بوده و سیستم
بانکی در  4دهه گذشته در اختیارشان بوده
است آیا صنعت رونق گرفت؟

تا دراین شرایط بیشترین فشار بر فرودستها متحمل
شود کدام علم بشری است که تجویز کند بیماری ،فقر و
گرسنگی و محرومیت این چنین ابعادی وسیع پیدا کند؟
قیمت مسکن باال میرود دولت مردم را به حاشیهنشینی
دعوت کند تا در خانه های مسکن مهر متعلق به بانکها
سکنا گزینند تا بانک ها تنها برنده واقعی این مهاجرت
شوند!

یک بار در انگلیس زمان تاچر تجربه و مدلی مشــابه
آنچه ما در حال تجربه اش هستیم ،انجام پذیرفت .تاچر
که یک آفت سیاسی بود آیا توانست اقتصاد انگلستان را
نجات دهد؟ آنچه بعد از آن دوران باقی ماند بحران از پی
بحرانی دیگر و محرومیت گستردهتر طبقه کار گر بود!
حاال ما هم داریم همان مدل را البته به شکل تندتری از
سر می گذرانیم .ما که مثل انگلیس تشکل قوی کارگری
نداریم! البته این را هم بگویم من با باال بردن دســتمزد
کارگران موافقم.
یعنی شــما معتقدید باال رفتن دســتمزد
کارگران به صورت نقدی باال رود؟ آیا این باعث
افزایشبیشترنقدینگینمیشود؟
اجازه دهید این مســئله را کمی باز کنم .در چنین
شرایطی که طبقه کارگر به علت افزایش عجیب قیمت
رهن و اجاره مسکن و مواد غذایی به حاشیه شهر ها رانده
شده ،نیاز است که دستمزد پایه افزایش یابد .من معتقدم
که افزایش دستمزد کارگران عامل تورم نیست بلکه این
سود مازاد است که تورم را باال میبرد این احتکار و داللی
در بــازار ارز بود که تورم را باال برد .همه به عینه داریم
میبینیم .اگر هم تورم بر اثر باال بردن دستمزد کارگران
مقــداری باال رود در مقابــل  70- 60درصدی افزایش
قیمتها در سه ماه اخیر چیزی به حساب نمیآید .دولت
موظف است یا برنامهای بچیند تا از طریق سیاستهای
ضد شوک تورم و نرخ ارز را پایین بیاورد .راه حل هست
ولی بحث این اســت که دولت تمایلی به اجرای این راه
حلها ندارد.
چون این راه حل ها بیماری ساختار بانکی و مالی را

هدف قرار می دهد خب به بانکداران بر می خورد .یک
راهحل دیگر این است که دستمزدها را باال ببرد .ولی به
نظر من بین این دو یک راهحل سوم که راهحلی ترکیبی
است می تواند رهگشا باشد.
اگر می شود این موضوع را کمی بازتر کنیم
آیا اتخاذ چنین رویکردی بحران زا نیست و منجر
به نقدینگی بیشتر در جامعه و به تبع آن کاهش
بیشتر قدرت خرید کارگران نمی شود؛ همانند
اتفاقی که در دوره احمدی نژاد رخ داد؟
من نمیگویم از طریق چاپ اســکناس یا وام از بانک
مرکزی چنین کنند ،کاری که احمدی نژاد برای مسکن
مهر انجــام داد! یک تعبیری در اقتصــاد داریم به نام
«همسنگی ریکاردویی»؛ بهاینمعنا که شما میتوانید از
طرق مختلف منابع را از یک جایی بگیرید و جایی دیگر
خرج کنید .برای افزایش دستمزدها ابدا نباید به سیاست
تزریق پول بیپشتوانه (یا همانند دوران ریکاردو آوردن
طال به بازار) بها داد .میتوان از طریق سیستم مالیات بر
ثروتهای کالن این افزایش را انجام داد .یا اینکه دولت
میتواند از سیستم اعتباری استفاده کند ،کارش را راه
بیندازد و بعد بهتدریج نقدینگی را جذب کند.
برخی اقتصاددانان بر ایــن باورند که برای
خروج طبقه کارگر از وضعیت فعلی باید بورژوازی
صنعتی فعال شود به جای آنکه کارهای مسکن وار
انجام شود .نظر شما در این باره چیست؟
احمد شاملو برای من بخشی از رمانی را تعریف کرد
که شــاید در اینجا به فهم بهتر موضوع بینجامد .اسم
رمان یادم رفته ولی بخشی از ان را برای تان باز می گویم
« دختر و پســری سال ها زیر یک سقف با هم زندگی
کردند .بعد از  14سال پسر به دختر پیشنهاد ازدواج داد
دختر اما با تعجب گفت :چه پیشنهاد عجیبی مگر کاری
هم مانده که انجام نداده باشیم و بخواهیم بعد ازدواج آن
را انجام دهیم!»
باید برای بورژوازی چه کنند که تا االن نکردهاند .در
حالی که منابع و تســهیالت در یدشان بوده و سیستم
بانکی در  4دهه گذشــته در اختیارشان بوده است آیا
صنعت رونق گرفت؟ آیا وقتی در نزد این طبقه سوددهی
در کوتاه مدت به هر قیمتی یک ارزش و فضیلت است،
تولید داخلی رونق میگیــرد؟ نتیجه این امر زرنگی و
شارالتانیزم در بعد اجتماعی و داللی و احتکار در حوزه
اقتصادی است .مگر در همه این سالها تسهیالت برای
کارخانهداران و صاحبان صنایع در نظر گرفته نشد؟ اما
بسیاری از آنها با ترفندهای مختلف به جای آنکه پول را
در صنعت و تولید به گردش درآورند به ساختمانسازی
و بازارهای ارز و دالر بردند .مگر اعتراضات دی ماه دقیقا
در اوج به بار نشستن برجام رخ نداد؟ از اول انقالب چند
نماینده کارگری در مجلس داشــتیم؟ صدای مرگ بر
آمریکا شیشه های خانه های مردم را شکسته اما تا مغز
استخوان وابسته به دالر شدهایم!
ایــن کارگران نبودند که میلیاردها دالر را در چمدان
گذاشتند و به خارج بردند این همان بورژوازی بوده است.
این تاریخی نگاه کردن اســت بله بسیاری از حرفها از
بیرون زیبا است مثل تقویت بورژوازی صنعتی ولی وقتی
به درونــش می روی با گنداب و بوی بدی که االن من
شمه ای از آن را برای شما تشریح کردم مواجه خواهید
شد.

گوشه
یک کارشــناس حــوزه کارگری گفت :در ایــن که قدرت خرید
کارگران بهشدت کاهش یافته ،هیچ تردیدی نیست و یکی از طبقات
اجتماعی که بیش از سایر طبقات جامعه در شوک اقتصادی کشور
بهشدت دچار کاهش قدرت خرید شدهاند ،جامعه و خانوار کارگری
است که در اصل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
حمید حاجاســماعیلی در گفتوگو با خبرآنالین افزود :بنابراین
موضوع بررسی و مشکالت قدرت خرید کارگران یکی از جدیترین
موضوعات در کشور است و نه فقط شورایعالی کار بلکه دولت باید
این مساله را مدنظر داشته باشد زیرا یک موضوع اجتماعی و اقتصادی
بســیار بزرگ در کشور اســت که چنان چه راه حل جدی برای آن
پیدا نشود ممکن است هزینههای بیشتری را برای کشور ایجاد کند.
وی بیــان کــرد :بنابراین افزایش قدرت خریــد کارگران یکی از
جدیترین مسایل کشور است و می دانیم جامعه کارگری عالوه بر
بحث تامین هزینههای خوراک و مسکن در حوزه بهداشت و درمان
و با مسایل مختلف رفاهی در زندگی روبهرو هستند و بیش از بقیه
گروههای جمعیتی شرایط فعلی جامعه کارگری را تحت تاثیر و فشار
قرار داده است.
وی تصریح کرد :البته تاکنون بررســی دستمزد در طول سال و
تعیین آن در شورایعالی کار مسبوق به سابقه نبوده و ممکمن است
با مقاومتهای جدی کارفرمایان مواجه باشــد زیرا بحران اقتصادی
کشور همه واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و آنها به هیچ
وجه توان پرداخت دســتمزد باالتر را ندارند .البته موضوعی را برای
اولینبار نوبخت ،رییس ســازمان برنامه و بودجه در مجلس مطرح
کرد که همان بازنگری حقوق کارمندان در دولت است و با توجه به
اینکه این شیوه عملی شود به نظرم در حوزه کارگران هم میتواند

حاجاسماعیلی ۱۰ :سبد کاال برای حمایت از کارگران توزیع شود

هزینه  ۴میلیون تومانی خانوارها در کالنشهرها

در شورایعالی کار مطرح شود .وی بیان کرد :معتقدم در این شرایط
دولت باید حمایت جدی از کارگران را انجام دهد و برای اینکه بازار
کار و رابطه کارگر و کارفرما با مشکالت جدی مواجه شود بنابراین
امیدواریم شاهد حمایتهای جدی از سوی دولت باشیم و مسئوالن
تاپایان ســال  ۸تا  ۱۰بار به ارایه ســبد کاال به صورت گسترده به
کارگران بپردازند.
وی برای آســان کردن شرایط زندگی کارگران به دولت پیشنهاد
داد :وام ودیعه مسکن میتواند به عنوان یکی از کمکهای جدی از
سوی دولت به کارگران اعطا شود که بهتر است برای این کار مبلغ
 ۲۰تا  ۳۵میلیون تومان با نرخ بازپرداخت ارزان و همچنین ضمانت
آسان برای ودیعه مسکن در اختیار کارگران قرار گیرد؛ یارانه دولتی
برای دسترسی آسان و ارزان کارگران در حوزه بهداشت و درمان در
اختیار آنها قرار دهد زیرا اکنون دفترچههای درمانی تامین اجتماعی
کارآمدی الزم را ندارد و کارگران به سختی میتوانند به مراکز درمانی
تامین اجتماعی مراجعه کنند .حاج اسماعیلی تاکید کرد :به نظرم
این موارد رویههای جدی اســت که میتواند از سوی دولت مطرح
باشد و عملیاتی شود اما اگر برای کارمندان بحث بازنگری دستمزد
مدنظر باشد به تبع آن حتما در شورایعالی کار باید بازنگری دستمزد
کارگران مورد توجه قرار گیرد.
این فعال حوزه کارگری درباره اعطای کوپن به جامعه کارگری و
کمک به این قشر از جامعه گفت :سیاستهای دولت برای برنامهریزی

در ماههای آینده دقیق و شفاف نیست اگر میتوانستیم پیشبینی
دقیقی از روند برنامهریزی و اقدامات دولت در ماههای آینده داشته
باشیم شاید بهتر میتوانستیم تصمیمگیری کنیم.
وی ادامه داد:از آبانماه تحریمها به صورت جدی آغاز میشود و
از همان تاریخ هم تقریبا آخرین مهلتهایی است که اتحادیه اروپا
بر اساس تعهدی که در برجام دارد باید اقدامات حمایتی را از ایران
انجام دهد تا االن هنوز هیچ اقدام جدی از سوی اتحادیه اروپا صورت
نگرفته و هم برای نقل و انتقاالت پول از طریق بانک سرمایهگذاری
اروپا که قرار اســت این کار را انجام دهد و هم در زمینه خرید نفت
ایران؛اگر این اقدامات صورت گیرد شاید اوضاعی که اکنون ما با آن
در کشور مواجه هستیم،تغییر کند و شرایط بهتر شود.
وی افزود :اما به دلیل اینکه اتحادیه اروپا جدیت و حمایت درست
را تاکنــون از برجام انجام نداده این مســاله با تردید جدی همراه
است و حتی دولت هم ارزیابی دقیقی از ادامه روند برجام در کشور
ندارد بنابراین نمیتوان پیشبینی دقیقی داشــت؛به هرحال ادامه
این وضعیت بسیار نگرانکننده خواهد بود زیرا با بیثباتی و نوسان
و التهاب شــدید دربازار روبهرو هستیم و هرروز قیمت ارز افزایش
مییابد و به تبع آن کاالهای دیگر گران میشــود بنابراین اگر این
اتفاق ادامهدار باشد به حتم شاهد روند روبه افزایش قیمتها تا پایان
سال باشیم و قطعا دولت باید به سمت سیستم جیرهبندی و کوپنی
برود البته نه فقط در بحث کاالهای اساســی بلکه در بقیه کاالها

نیز ممکن اســت این اتفاق بیافتد و چارهای هم نیست زیرا وقتی
منابع محدود باشد دولت باید آنها را سهمیهبندی کند و دولت وقتی
نمیتواند روند فعلی را مدیریت کند قطعا باید به سمت سهمیهبندی
کاالها برویم.
حاج اســماعیلی بیان کرد :هرگونه شوک و تعدیل شاخصههای
اقتصادی در بازار منجر به ایجاد تورم میشود و افزایش قیمتها را به
دنبال دارد؛جوی که اکنون در کشور حاکم است غیرقابل قبول است
و انتظار داریم دولت بتواند در آن بخش مدیریت کند و باعث کاهش
قیمتها و تثبیت آنها شود.
وی گفت :منتظر نوید برای اجرای حمایتهای اروپا در کشــور
از طرف دولت در کشــور هستیم و دومین مورد مدیریت جدیتر،
فنیتر و کارشناســیتر دولت برای مهار شــرایط فعلی است اگر
این دو اقدام صورت گیرد به حتم شــاهد کاهش قیمتها باشیم
و هنوز هم کورســو امیدی وجود دارد تا دولت بتواند این شــرایط
را در کشــور ایجاد کند و اگر این اتفاق نیافتد ،توجه کنید هرگونه
افزایش قیمت به صورت رسمی در بحث دستمزدها باعث تثبیت
قیمتهای فعلی و افزایش آنها در آینده خواهد شد .وی خاطرنشان
کرد :به جد دنبال این هستیم که قدرت خرید کارگران و کارمندان
افزایش یابد زیرا به شدت آسیب دیدهاند و قادر به تامین هزینههای
زندگی خود نیستند.
وی درباره رقم هزینه معیشتی کارگران گفت :نابسامانیهای جدی
و پرنوسان در کشور هم مراکز رسمی و هم کارشناسان را سردرگم
کرده و آنها ارزیابی دقیقی از شاخصههای اقتصادی فعلی ندارند در
۶و  ۷ماه گذشته قیمتها و نرخ تورم آنچنان جهشی بوده که اکنون
نمیتوان متوسط قیمتها و تورم را در کشور تعیین کرد.

گمرک

گوشه

نوسانگیران هم گیج شدند

روز گذشته یکی از روزهای پرنوسان بازار ارز طی مدت گذشته
بود و قیمتها بدون منطق و دلیل روشنی به یکباره افزایش و در
مدت زمان بسیار کوتاهی ریزش داشت .بالتکلیفی قیمتها در
حدی بود که روز ســختی را برای نوسانگیرانی که به بازار آمده
بودند رقم زد؛ به طوری که حتی برخی از آنها میگفتند نمیدانیم
باید چه کنیم!
قیمت دالر برای روز سهشنبه از حدود  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان
شروع و در فاصله یکی دو ساعت تا  ۱۴هزار و  ۹۰۰تومان پیش
رفت .از سوی دیگر یورو نیز همزمان روند رو به رشدی در پیش
گرفت و از حدود  ۱۵هزار و  ۸۰۰تا  ۱۷هزار تومان افزایش داشت؛
اما این رشد فقط برای دقایقی بود و در کمتر از نیم ساعت ریزش
حداقــل  ۱۰۰۰تومانی در هر دو ارز اتفاق افتاد؛ به گونهای که به
یکبــاره دالر تا  ۱۴هزار تومان و یورو تــا  ۱۶هزار و  ۳۰۰تومان
کاهش قیمت داشت .بعد از این بار دیگر دالر روند نزولی به خود

گرفته و به حدود  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان رسید و زمانی که همه
فکر میکردند این ریزش ادامه دارد ،بار دیگر قیمت افزایشی و به
 ۱۴هزار و  ۳۰۰تومان رســید ،اما این پایان ماجرای قیمت دالر
برای امروز نبود و ریزش مجددی اتفاق افتاد ،به طوری که دالر تا
زمــان تنظیم این گزارش به حدود  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان و یورو
نیز حدود  ۱۶هزار و  ۲۰۰تومان قیمت خورد.
گذری بر محوطه میدان فردوســی به عنوان یکی از بازارهای
اصلی معامالت ارزی نشان از روز پرهیجان و البته پرالتهابی داشت؛
به طوری که بازار شلوغ و پررفت و آمد بود و بیش از خریدار ،این
فروشندهها بودند که برای نوسانگیری به بازار آمدند .اما در همین
بین حتی نوسانگیران هم نمیدانستند دقیقا چه اتفاقی در بازار
در حال رخ دادن است؛ چرا که فرصت معامله بسیار محدود و در
فاصله کوتاه و حتی در چند دقیقه ،ممکن بود نرخها کامال ریزشی
و یا افزایشی باشد.

بسته حمایتی گمرک ایران برای ترخیص کاالها

معــاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در نشســت هیئت
نمایندگان اتاق تهران از تدابیر ویژه گمرک برای مقابله با تحریم ها
خبر داد .مجتبی پورسیف در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران
به ارائه بسته حمایتی گمرک برای تسریع در ترخیص کاالها با
استفاده از قوانین و مقررات مصوب اشاره کرد و گفت :این بسته
حمایتی از سوی گمرک ایران به ستاد مقابله با تحریمها ارسال
شد که برخی از آنها از سوی این ستاد مصوب و ابالغ شده است.
وی همچنین به ترخیص کاالهای سالمت محور از جمله دارو
و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود :کاالهای این بخش ،تنها
با داشــتن تاییدیه وزارت بهداشــت در سریعترین زمان ممکن
ترخیص می شوند.
پورسیف افزود :بر اســاس مصوبهای که گمرک ایران از ستاد
مقابله با تحریمها دریافت کرده ،افرادی که در صف تخصیص و
تامین ارز قرار دارند ،این مجوز را دارند که درصدی از کاالهایشان

را از گمرکات ترخیص کنند.
وی گفت :بهدنبال مصوبه بند  5بخشنامه اخیر بانک مرکزی
در خصوص الزام به پرداخت تفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان
برای ترخیص کاالها ،میزان ترخیص کاال در گمرکات کشــور از
روزی  3500کانتینر به  800کانتینر کاهش یافت اما با تصویب
اصالحیه این مصوبه روند ترخیص کاال افزایش یافته و به بیش از
 5000کامیون در روز رسیده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک افزود :صددرصد بخشنامههایی
که گمرک ایران ابالغ میکند ،مصوبات و دستورالعملهایی است
که از بیرون از گمرک وارد میشود .کنار مشکالت ناشی از صدور
بخشــنامهها و دستورالعملهای مختلف ،نگرانی از متهم کردن
واردکنندگان بــه احتکار کاالها ،منجر به آن شــده که فعاالن
اقتصادی نســبت به تاخیر در ترخیص کاالهایشان از گمرکات
تمایل زیادی داشته باشند.

