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اقتصاد جامعه
فشار هزینهها را از دوش کارگران بردارید

چهار شنبه  14آذر - 1397شماره378

یادداشت
آیا مشکل فقط در لغو ممنوعیت
صادرات مرغ است؟

گرانی مرغ ایرانی به
خاطر غذای خارجی!

صنعت ،معدن و تجارت تنها
به فاصلــه  ۴روز از اعــام ممنوعیت
صادرات مرغ و  ۶کاالی مصرفی دیگر،
ممنوعیت صادرات این محصول را لغو
کرد .وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با ارســال نامه ای به مدیــرکل دفتر
صــادرات گمرک خبر از آزاد شــدن
صادرات گوشــت مرغ اعــم از گرم،
سرد و منجمد و احشــاء آن داد .این
درحالی اســت که تنهــا  ۳روز قبل
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت به
گمرک اعالم کرده بــود که صادرات
این محصول در کنار  ۶کاالی مصرفی
دیگر ،ممنوع است.
بعــد از افزایش قیمت هــر کیلوگرم
مرغ در بازار به حدود  ۱۱۶۰۰تومان
که  ۳۱۷۵تومان نیز باالتر از آخرین
نرخ مصوب تنظیم بازار است ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ابتدا با ارسال
نامه هایی به گمرکات کشور صادرات
ایــن محصــول را ممنوع کــرد ،اما
صادرات این محصول به فاصله  ۴روز
از اعالم ممنوعیت لغو شد.
توان یک و نیــم برابری بیش از
میزان مصرف
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی
های کشــاورزی مرغداران گوشتی
ایران درباره دلیــل تغییر نظر وزارت
صمت برای صادرات مرغ با صدور دو
بخشنامه شامل ممنوعیت و سپس لغو
ممنوعیت صادرات مرغ اظهار داشت:
اواخر شــهریور ماه به مدت یک ماه
صادرات مرغ با دستور وزارت صمت
ممنوع شد آن هم با تالش و پیگیری
هایی که وزارت جهاد و تشــکل های
ذیربط به عنوان متولی تامین و تولید
نیاز داخل داشت.
وی در این بــاره که عمومــا یکی از
مالک هــای دولت بــرای ممنوعیت
صادرات مــرغ ،قیمــت آن در بازار
داخلی است،اضافه کرد :قیمت داخل
برای صــادرات مرغ تعییــن کننده
نیست بلکه نیاز داخل مالک است به
عبارت دیگر اگر میزان تولید ،تامین
کننده نیاز داخل نباشــد و کمبود در
عرضه وجود داشــته باشد در چنین
شرایطی برای صادرات محدودیت و
یا ممنوعیت در نظر گرفته می شود.
 ۹۰درصد غذای مــرغ خارجی
است
وی درباره دالیل افزایش و نوســانات
نرخ مرغ در بازار اظهار داشت :افزایش
قیمت مرغ را بایــد در عواملی مانند
گران شــدن قیمت مواد اولیه مورد
نیاز از جمله نهاده های دامی و هزینه
حمل و نقل دانســت ۹۰.درصد مواد
اولیــه تولید مــرغ از خــارج تامین
می شــود؛ لذا افت و خیــز قیمت ها
در بــازار جهانی و نیز نوســانات نرخ
ارز بر قیمت این اقالم در بازار داخل
اثرگذار اســت .ضمن اینکه در سال
جاری شوک اعتصاب کامیونداران و به
دنبال آن افزایش قیمت حمل و نقل
را نباید نادیده گرفت.وی با اشــاره به
افزایش  ۸۱درصدی قیمت داروها۸۰،
درصدی کنجاله ســویا ۴۷،درصدی
سویا و  ۳۵درصدی هزینه حمل و نقل
نسبت به سال گذشــته خاطرنشان
کرد :اگر قیمت مــواد اولیه ثابت و یا
با یارانه به مرغــدار و تولید کننده از
ســوی دولت جبران شــود می توان
قیمت ثابتی را برای مرغ قائل شد

نائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از مراجعات مکرر کارگران به دلیل ناتوانی در تامین هزینههای زندگی خبر داد و ابراز امیدواری کرد :تا قبل از پایان سال ترمیم مزد کارگران
در شورای عالی کار به نتیجه برسد .ناصر چمنی با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار گفت :با توجه به نامهنگاری نمایندگان کارگری در جلسه اول شورای عالی کار و درخواست
تشکیل جلسهای منحصرا برای بررسی دستمزد کارگران ،انتظار ما این بود که جلسه بعدی شورا تنها با محوریت ترمیم مزد کارگران تشکیل میشد.
وی ادامه داد :واقعیت تلخ این است که شرایط زندگی بسیاری از کارگران که حداقلبگیرند به قدری سخت و دشوار شده که دیگر توان ادامه زندگی ندارند و باید فشار هزینهها از دوش آنها
برداشته شود .امروز مراجعات مکرر کارگران را شــاهد هستیم که از افزایش قیمتها و افت شدید قدرت معیشــت به ما پناه میآورند ،لذا امیدواریم با توجه به نظر مثبت وزیر کار و تالش
نمایندگان کارگری ،ترمیم دستمزد جامعه کارگری تا قبل از پایان سال اتفاق بیفتد.

با وجود روند نزولی دالر

کاالها و خدمات ارزان نشد؟

سؤالی که این روزها ذهن مردم را به
خود مشغول کرده ،آن است که مگر نرخ دالر
که بهانه گرانی بسیاری از کاالها و خدمات بود
پایین نیامده پس چرا قیمت کاالها و خدمات
ارزان نمیشود؟
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران ،همواره منجر
به افزایش قیمت کاال و خدمات شــده است.
موضوعیکهاگرچهبخشیازآنطبیعیاست
اما این افزایش در طول ســال های گذشته
همواره افزایشی بی قاعده بوده ،به نحوی که
این افزایش ها گاها بســیار بیشتر از سهم و
نقش نرخ ارز بر روی قیمت تمام شده آن کاال
و خدمات بوده اســت .افزایش سریع قیمت
کاالها و خدمات با افزایش قیمــت دالر در
اقتصاد ایران دارای دالیلی است که در ادامه به
آن می پردازیم:
چرا باگرانی دالر قیمت ها افزایش می یابد
 -1دالریزه بودن اقتصاد ایران :دلیل اول برای
این موضوع را می توان نقش و سهم باالی دالر
در مبادالت تجاری اقتصاد ایران دانست .این
وابستگی تا آنجاســت که بخش عمده ای از
واردات مانند نهاده های دامی و کشــاورزی،
ماشین آالت ،مواد اولیه و ....و بخش عمده ای
از صادرات ایران مانند نفت خام ،محصوالت
پتروشیمی،محصوالتکشاورزیو....باارزدالر
صورتمیگیرد.ایندرحالیاستکهمیتوان
بسیاری از این واردات و صادرات را با واحد پولی
کشورهای دو طرف انجام داد .این وابستگی به
دالر و نرخ آن در کنار عدم تقویت پیمان های
دویاچندجانبهپولیمیانایرانباسایرکشورها
موجب سلطه دالر و طبیعتا افزایش نقش دالر
و تاثیرات نرخ آن بر اقتصاد ایران شده است.
 -2اثرات روانی :این دلیل را باید در راســتای

دلیل اول تعریف کرد به نحوی که به واسطه
تجربه تاثیر نرخ ارز بر قیمت کاال و خدمات در
طول دهه های گذشته و تجربه سال های دهه
 70،60و اوایل دهه ( 90افزایش قیمت کاالها
متاثر از تغییرات نرخ ارز) این ذهنیت در مردم
و فعاالن اقتصادی جامعه وجود دارد که رابطه
مستقیمی بین نرخ ارز و قیمت کاال و خدمات
وجود دارد .همیــن موضوع و تجربه تاریخی
موجب شده با افزایش نرخ ارز ،متقاضیان کاال
به سمت بازارها هجوم آورده و از طرفی تعلل و
اکراه فروشندگان از عرضه کاال بحران افزایش
قیمتهاراتشدیدمیکند،بهنحویبااینروند
مثلث شوم «نرخ ارز ،تورم و افزایش نقدینگی»
مانند دومینویی اثــرات ویرانگر خود را ادامه
میدهند.
 -3انتظارات تورمی :افزایش نرخ ارز انتظاراتی

را در جامعه مبنی بر افزایش قیمت ها در آینده
ایجاد می کند ،در این شرایط عموما خانوارها
انتظار افزایش قیمت ها را دارند .به نحوی که
موضوع انتظارات تورمی در مدل ها و فرمول
های محاسبه تورم در آینده نقش مهمی دارد.
این انتظارات تا زمانی به معنای انتظارات است
که رخ نداده باشد ،برای مثال بر اساس ممکن
است در محاسبات اقتصاد سنجی پیش بینی
شود یا این انتظار وجود داشته باشد که با تداوم
شــرایط موجود قیمت کاالی مشخصی یا
سطح عمومی قیمت ها در پایان سال رشد30
درصدیراتجربهکند،اینموضوعتازمانیمی
تواندبهمعنایانتظارتورمیقلمدادشودکهرخ
نداده باشد .اما زمانیکه یک کاال برای اولین بار
با یک قیمت مشخص داد و ستد شد انتظارات
تورمیتبدیلبهواقعیاتتورمیخواهدشد.

حال سوال اینجاســت چرا حاال که قیمت
دالر روند نزولی به خود گرفته است قیمت ها
متناسب با این روند (چنانچه در ماه های پیش
افزایش یافتند) کاهش نمی یابند .در پاسخ به
این سوال باید گفت همان طور که نکته سوم
ذکرشدزمانیکهازانتظاراتتورمیسخنمی
گوییم به این معناست که این انتظارات هنوز
انتظار است و جامه عمل به خود نپوشیده اما
به محض خرید و فروش کاالیی با یک قیمت
مشخص ،این انتظار تبدیل به واقعیت شده
و طبیعی اســت که تغییرات قیمتی و روند
کاهشی قیمت کار بسیار سختی است .درباره
دالیل این موضوع می تــوان به دو نکته ذیل
اشاره کرد:
-1عدم نظارت :افزایــش قیمت ها عموما
یا با ارائه مجوز به واسطه افزایش نرخ ارز و
هزینه تمام شده و یا بدون ارائه مجوز و صرفا
با بهانه هایی چون افزایش نرخ ارز و هزینه
های تمام شده رخ می دهد .اما بعد از کاهش
نرخ ارز افراد اعم از تولید کننده و فروشنده
تمایلی برای کاهش قیمت خود ندارند چرا
که معتقدند بازار و مــردم به این قیمت ها
عادت کرده اند .نهایتا ممکن است افزایش
 80درصدی در قیمت کاالیی با کاهش 30
درصدی آن توجیه شــود .برای اصالح این
روند لزوم وجود نظارت بســیار اساســی و
دارای اهمیت است .که متاسفانه در انفعال
نهادهایی چون سازمان حمایت ،تعزیرات
و ...اصالح این روند همــراه با کندی بوده و
گاها با سپرده شدن به دستان نامریی بازار
و این اســتدالل که بازار و مکانیسم عرضه
و تقاضا قیمت هــا را تعیین خواهد کرد به
فراموشی سپرده می شوند.

افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سال  ۹۸؛

وام مسکن ارزان میشود

سازمان برنامه و بودجه افزایش سرمایه بانک مسکن
را در بودجه سال  ۹۸در دستورکار قرار داده تا با کمک این
بانک نرخ تسهیالت مسکن ارزان شود.
جهشهای اخیر قیمتی در بازار مسکن و نوسانات ایجاد شده
اثرات منفی خود را بر کاهش سطح قدرت خرید متقاضیان
مصرفی مسکن و کاهش سهم تســهیالت بانکی از هزینه
خرید مسکن برجای گذاشته است .براساس آمارهای بانک
مرکزی از قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران ،سهم
وام  ۸۰میلیون تومانی مسکن در مهرماه  ۹۶به طور متوسط

 ۲۲.۲درصد بوده است.
به طور حتم در این شرایط نیاز است اقدامات جدید در بازار
مسکن به ویژه بانک مسکن صورت پذیرد تا توان متقاضیان
مصرفی برای خرید خانه افزایش یابد که یکی از مهمترین این
اقدامات افزایش سقف وام مسکن و در کنار آن باال نبردن رقم
اقساط ماهانه به منظور استطاعت متقاضیان برای بازپرداخت
اقساط است که مسئوالن بانک مسکن همواره شرط تحقق
این امر را افزایش سرمایه این بانک عنوان کردهاند.
در این باره معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه
گفت :یک از برنامههای مهم دولت که در بودجه ســال ۹۸
منعکس شده بحث مسکن است .حمید پورمحمدی افزود:
دولت امسال  ۱۰۰هزار واحد مســکونی در سراسر کشور
ایجاد کرد و سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از این اقدام
از بودجه خود  ۳۸۰۰میلیارد تومان در نظر گرفت ،برای سال
اینده نیز  ۳۰۰هزار واحد مسکونی را هدفگذاری کردیم تا
در بافت فرسوده با زیرساختهای الزم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مقرر شــد دولت با وجوه اداره شــده نرخ
تسهیالت را ارزان کند ،گفت :برای اینکه بانک مسکن بهتر
در این موضوع ایفای نقش کند در بودجه سال آینده افزایش
سرمایه جدی برای این بانک در نظر گرفته شده است.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس نیز از موافقت کمیته
مسکن کمیسیون متبوعش با افزایش سرمایه بانک مسکن در
راستای تولید واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد خبر

نگاهی به قیمت ها در بازار کرمان

کرمان رکورددار کمترین رشد تورم
این روزها بیشتر از هر زمان دیگر گرانی در جامعه
احساس می شود و مردم از مسئوالن می خواهند نظارت بر بازار
و برخورد جدی با محتکران و به ویژه گران فروشان را بیش از
پیشدنبالکنند.
در حال حاضر در شــهر کرمان تقاضای کاذب برای کاالهای
مختلف به صفر رسیده است و تقاضا برای کاالها روند طبیعی
خود را باز یافته اســت اما با وجود کاهش التهابات اقتصادی
در جامعه قیمتها با شیب کمتر از ماههای قبل همچنان سیر
صعودی خود را طی می کنند.
در این میان نرخ کرایه خانه ،خرید مسکن ،خودرو ،اقالم خوراکی
و لوازم خانگی و مصالح ســاختمانی و پوشاک بیشترین رشد
قیمت را تجربه کرده اند.
گرانفروشانشناساییوبهمردممعرفیشوند
میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه تا کنون ۳۲.۸درصد
بوده اســت که این رقم در کرمان  ۲۶.۱درصد می باشد طبق
آماری که مرکز آمار منتشر کرده است کرمان کمترین نرخ تورم

نقطه به نقطه را در کشور داشته است با این وجود سنگینی رشد
قیمتها بر شانه های مردم احساس می شود.
کرمان کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در کشور داشته است
با این وجود سنگینی رشد قیمتها بر شانه های مردم احساس
می شود
در حالی مردم هر روز شاهد افزایش قیمتها هستند و همچنین
تنوع قیمتها نیز در بازار به ســادگی در یک راسته بازار قابل
مشاهده است که مردم از دستگاههای نظارتی و قضایی استان
کرمان می خواهند برخورد با گران فروشی در واحدهای خرده
فروشی و عمده فروشی را با جدیدت دنبال کنند.
همچنان احتکار برخــی از اقالم مورد نیاز مــردم و عدم ارائه
کاالهای توسط برخی از اصناف به یکی دیگر از مشکالت تبدیل
شده است.
با این وجود کارشــناس اداره صنعت معدن و تجارت استان
کرمانکهدر قالبیکاکیپدریکیازخیابانهایکرماندرحال
بازرسی از صنوف است از مردم می خواهد هر گونه گران فروشی

داد .سیدابوالفضل موسوی بیوکی گفته است که تقویت این
بانک به عنوان بانک تخصصی تولید مسکن می تواند در مسیر
ساخت و ساز برای قشر کم درآمد جامعه موثر باشد و بنابراین
پیگیری تامین سرمایه بانک مسکن الزم است.
از سوی دیگر بانک مسکن دو پیشــنهاد دیگر را به شورای
پول و اعتبار ارائه کرده که البته هنوز در این شــورا در این
خصوص تصمیمی گرفته نشــده اســت .مدیرعامل بانک
مسکن با تشریح جزییات این پیشنهادات گفته است :یکی
از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن با
استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیالت پرداختی
از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که
تسهیالت خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف
 ۶۰میلیــون تومان به  ۸۰میلیون تومــان برای متقاضیان
انفرادی افزایش یابد.
ابوالقاســم رحیمی انارکی افزوده است :همچنین در مورد
صندوق پس انداز مسکن یکم نیز در نظر داریم سقف سنی
آپارتمان های مشمول دریافت این تسهیالت را از  ۱۵سال
به  ۲۰سال افزایش دهیم تا از این طریق واحدهای بیشتری
که در حال حاضر امکان برخورداری از تسهیالت را ندارند به
دایره انتخاب متقاضیان خانه اولی اضافه شوند.
بر این اساس به نظر میرسد سال آینده تغییرات جدی را در
وام مسکن شاهد باشیم تا شاید بار دیگر متقاضیان خرید خانه
بتوانند رونق را به این بازار راکد بازگردانند.
را با شماره ۱۲۴در میان بگذارد.
گرانی سبد خانوار را کوچک کرده است
با وجود نظارتهایی که در بازار وجود دارد اما مردم به خصوص
قشر آسیب پذیر با مشکالت زیادی در زمینه تامین اقالم مورد
نیاز و ارزاق عمومی مواجه هستند ،هر چند بسیاری از اقالم در
بازار وجود دارد اما گرانی دست مردم را برای تهیه وسایل مورد
نیازبستهاست.
از سوی دیگر یک استاد اقتصاد در کرمان در گفتگو با مهر می
گوید :خوشبختانه با سیاستهای ارزی و پولی که در سه ماه
اخیر در کشور اجرا شده است روند افزایش نرخ ارز متوقف
و یک ثبات اقتصادی حاکم شده اســت و به نظر می رسد
با گذشت زمان سیاســتهای کنترلی بانک مرکزی در حال
نتیجه دادن است.
محمد اسالمی بیان کرد :متاســفانه در ابتدای سال جاری
سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز برای برخی از کاالها و
عدم نظارت بر بازار آزاد ارز موجب شد نرخ ارز در بازار آزاد
رشد غیر قابل مهاری داشته باشد و سیاستهای کنترلی نیز
به موقع اعمال نشد در کنار این اقدام اشتباه ،عملیات روانی
دشمن در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای هم موجب بروز
انتظارات تورمی در جامعه شد و نتیجه آن افزایش تقاضای
کاالهای اساسی در جامعه بود.

یادداشت

شش المان برای امنیت
کامران رخشانی
 - ۱امنیت فیزیکی و جسمانی
پرســنل ما تا چه حد از این امنیت برخوردارند ؟
چقدر جسم و بدنشــان در کار و ارایه خدمات در
خطر است و کار و دستمزدها تا چه حد این امنیت
را برای آنها تامین می کند ؟
این موضوع شــامل دندان درد های شبانه شان و
عدم توانایی مالی درمان آنها نیز می باشد !!!
 - ۲امنیت جنسی
تا چه حد به پرسنل ما در سازمان با دیدگاه انسان
و تا چه حد با دیگاه جنسیتی نگاه می کنیم ؟ !!!
 - ۳امنیت عاطفی  :چقدر عاطفه پرســنل ما در
امنیت است و ترورهای شخصیتی نداریم  .روحش
چقدر خدشه دار می شــود و چقدر احساس بی
پناهی می کند ؟ !!!!
 - ۴و اما امنیت اقتصادی  ،چقدر پرسنل سازمان
ما از لحاظ اقتصادی در امنیت است ؟ آیا می تواند
شب را بخوابد و مطمئن باشــد فردا بر سرکارش
هســت و همان مزایای بخور و نمیــر را خواهد
داشت ؟!!!
 - ۵و امنیت اجتماعــی  ،در اجتماع چگونه می
تواند ظاهر شــود و آیا امنیت و احترام را دارد
و آیا در اجتماع از امنیت برخوردار اســت و اگر
کســی حق او را ضایع کند دفاعی دارد و حق
خواهی می تواند بکند و یــا هزینه ابطال تمبر
دادگاهش را ندارد ؟!!!
 - ۶و امنیت معنــا ؛ زیســتنش  ،کار کردنش و
تالشش معنایشان چیست؟ تالشــی برای زنده
ماندن؟ و یا بخشی از زندگی جهت تعالی !
من نمی یابم امنیتی را که البتــه این نظریه ها و
تئوری ها چه از مازلو باشند و چه از اصغر آقا کارگر
و  ....منافاتی با اســام نیز ندارند و ما مانده ایم و
غریبی ...
در جمع دنیای صنعتی  ،وامانده از خانواده های
سنتی مان و غریب در اسالم و راهکارهایش برای
زندگی ایده آل و انسانیتی که محمد برای احیایش
آمد و وامانده از مهر عیســی و خالی از پندارها و
گفتار ها و کردارهای نیک زرتشت و دلخوش به
ثواب های بســیار روزانه مان و نماز های روزانه و
شبانه ای که بی شک تعداد رکعت هایش از رکعت
های ابن ملجم کمتر است و  ....وای بر نماز گذاران
و کم فروشان.

خبر کوتاه
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

 6نفر از استیضاح کنندگان ظریف
امضای خود را پس گرفتند

عضو فراکســیون نماینــدگان والیی
مجلــس گفت 6 :نفــر از امضاکننــدگان طرح
استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح حتما
از حد نصاب می افتد.
«محمد جواد ابطحی» روز ســه شنبه در گفت
وگو با خبرنــگار پارلمانی ایرنا اظهار داشــت:
مجتنی ذوالنــوری رییس کمیته هســته ای و
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس در
حال رایزنی برای پس گرفتن امضای استیضاح
کنندگان وزیر امور خارجه است.
وی افزود :بنــده در نامه ای که در دســت وی
دیدم ،مشــاهده کردم که  6نفر امضای خود را
پس گرفتند ولی خودم امضایم را پس نگرفتم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد:
حتما این استیضاح از حد نصاب می افتد.
به گزارش ایرنا ،اســتیضاح محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه هفته گذشته با  24امضا تقدیم
هیات رییسه مجلس شــد ،اعضای کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه
یکشــنبه این هفته که با حضــور ظریف برگزار
شد ،مقرر کردند که در مورد استیضاح وزیر امور
خارجه تا  2هفته دیگر بررســی های بیشتری
انجام شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس دهم طراح
این استیضاح است /.ایرنا

