
بازار سیگار از اواخر سال گذشته رها شده و هیچ خبری 
از نهادهای مسئول به منظور جلوگیری از فعالیت دالالن و 
محتکران نیست. از فروش با قیمت هایی تا دو برابر قیمت 
درج شده روی پاکت تا جوالن سیگارهای قاچاق بدون 

قیمت درج شده به خوبی خالء نظارتی را به رخ می کشد.
به گزارش ایسنا، بازار سیگار در سال ۱۳۹۷ با مشکالت عدیده ای 
روبرو بوده است که مهمترین آن عدم نظارت جدی بر قیمت های 
فروش توسط نهادهای نظارتی و ذی صالح است؛ به گونه ای که با 
افزایش نرخ ارز، قیمت سیگار نیز که به عقیده کارشناسان از کاالی 
مصرفی به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده است، افزایش یافته و با 
کاهش قیمت ارز نیز سیگارهای احتکار شده از پستوها و انبارها خارج 
شده تا محتکران و سودجویان از ضرر و زیان های احتمالی و پیش رو 

جلوگیری کنند.
این در حالی است که متاسفانه مهمترین اشکال وارده بر بازار 
سیگار، سود و منفعتی است که به جیب دالالن و محتکران می رود 
و در این بین تولیدکنندگان هیچ سود مازادی نمی برند و بیش از هر 
بخش دیگری این مصرف کنندگان هستند که از لحاظ مالی متضرر 
می شوند. مسئله قابل ایراد در این حوزه انفعال نهادهای نظارتی و 
بازرسی است که از ابتدای سال تاکنون به بازار سیگار ورود نکرده اند 
و این دالالن و واسطه گران هستند که هرگونه که می خواهند جوالن 

می دهند و سودهای آنچنانی به جیب می زنند.
ایسنا در گزارشی میدانی با مراجعه به برخی واحدهای فروش و 
پرس و جو از فروشندگان، فهرستی از برخی برندهای سیگار تهیه 
کرد تا با مقایسه قیمت درج شده روی پاکت و قیمت فروش این 
محصوالت، وضعیت این بازار را بررسی کند. بر این اساس قیمت های 
فروش سیگارهای تولید داخل اعم از تولید داخل با نشان ایرانی، برند 
مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی نسبت به قیمت های درج 
شده بر پاکت سیگار، اختالف فاحشی دارند و در مورد سیگارهای با 
برند خارجی نیز باید خاطرنشان کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون 
میزان واردات رسمی سیگار به صفر رسیده است؛ بنابراین هر آنچه 
در واحدهای فروش به مصرف کنندگان عرضه می شود،  قاچاق است. 
سیگارهایی که هیچ  قیمت درج شده ای ندارند و  براساس شرایط 
حاکم بر بازار، قیمت نهایی آنها تعیین می شود؛ هر چند که در بازار 

سیگار تعیین کننده قیمت نهایی، دالالن و سودجویان هستند.
به طور مثال هر پاکت سیگار وینستون در حالی با قیمتی بین ۱۰ 
تا ۱۳ هزار تومان به فروش می رسد که قیمت درج شده بر پاکت 
آن، رقمی معادل ۷۵۰۰ تومان است. این در حالی است که کماکان 
در برخی از واحدهای فروش شاهد عرضه پاکت هایی هستیم که 
تاریخ تولید آن مربوط به سال گذشته بوده و قیمتی معادل ۵۵۰۰ 
تومان دارند. هر پاکت سیگار کنت با قیمت درج شده معادل ۶۵۰۰ 
هزار تومان پشت جلد با قیمتی بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان به فروش 
می رسد. سیگار مگنا با قیمت درج شده ۳۵۰۰ تومانی حدود ۷۰۰۰ 
هزار تومان عرضه می شود. سیگار کمل نیز با قیمت درج شده ۵۵۰۰ 
تومانی تا ۷۰۰۰ تومان به فروش می رسد و هر پاکت سیگار پال مال 
در حالی که روی پاکت آن قیمت ۴۵۰۰ تومانی حک شده با قیمتی 
معادل ۶۰۰۰ تومان به فروش می رسد. قیمت درج شده بر سیگار 

اونیکس نیز ۳۵۰۰ تومان است و به مشتریان با قیمتی معادل ۶۰۰۰ 
تومان فروخته می شود. اما سیگارهایی نظیر بهمن، مارلبرو، جی وان 
و اسه قیمت درج شده پشت جلد ندارند و به ترتیب سیگار بهمن 
با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان، مارلبرو با قیمتی بین ۲۵ تا ۳۰ هزار 
تومان، جی وان با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان و اسه با قیمتی بین ۱۲ 

تا ۱۳ هزار تومان به فروش می رسد.
به گفته فروشندگان سیگار، سود حاصل از فروش هر پاکت سیگار 
ایرانی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است و در مورد سیگارهای خارجی 
سود هر پاکت به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می رسد. حال سوالی که 
مطرح می شود این است که چرا سیگاری که قیمت پشت جلد آن 
حدود ۳۵۰۰ تومان است باید با قیمتی معادل ۷۰۰۰ تومان که 
رقمی دو برابری است، به فروش برسد؟ سود حاصل از این بازار به 
جیب کدام قشر سرریز می شود؟ به طور حتم تولیدکنندگان محصول 
خود را با قیمتی پایین تر از قیمت درج شده که حاشیه سود بازار 
است، به متقاضیان فروخته اند و در این بین پول خارج از عرفی به 
دست نمی آورند، اما قطعا سود حاصل از این اتفاق به جیب دالالن 
و واسطه گرانی می رود که از آب گل آلود بازار سیگار از اواخر سال 
گذشته تاکنون ماهی گرفته اند و با خالء نهادهای نظارتی دست بردار 
هم نیستند. این در حالی است که آشفتگی بازار سیگار در این روزها 
به حدی است که علیرغم تفاوت قیمت فروش با قیمت درج شده 
بر پاکت های بسته بندی، شاهد آن هستیم که واحدهای فروش هر 

منطقه از پایتخت، این کاال را به قیمت دلخواه عرضه می کنند.

در شرایط به وجود آمده در بازار سیگار، الیه اولیه در شبکه توزیع 
که تولیدکنندگان و عمده فروشان اصلی هستند، فعالیتشان توسط 
واحدهای نظارتی مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد، اما در مورد 
الیه های بعدی که شامل خرده فروشی ها می شود نظارت و کنترلی 
وجود ندارد و طبیعی است که دالالن و واسطه گران از این آشفتگی 
به نحو مطلوب استفاده می کنند و برخی واحدهای فروش نیز دست 
به سودجویی می زنند؛ بنابراین وضعیت فعلی بوجود آمده به دلیل 
نبود نظارت بر شبکه خرده فروشی سیگار توسط دستگاه های نظارتی 
است که موجب شده کار به گونه ای پیش برود که توزیع کنندگان الیه  
نهایی عرضه، پاکت های سیگار را با قیمتی باالتر از قیمت درج شده 
به واحدهای فروش توزیع کنند و هر یک از این واحدها نیز که عمدتا 
مجوز فروش ندارند، بر اساس منطقه ای که در آن مستقر هستند، 

کاالی خود را به مشتریان عرضه می کنند.
گفتنی است پس از اضافه شدن بند جنجال برانگیز الحاقی ۷ به 
تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسالمی در 
خصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت خرده فروشی 
هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای امسال می شد 
بازار این محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگی در زمینه قیمت 
فروش شد. با خبر افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ که از اواخر 
سال گذشته با توجه به الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد 
افزایش قیمت این محصول توسط توزیع کننده ها بودیم. محصوالتی 
که قیمت درج شده روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول 

همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری که ۳۰۰۰ تومان 
روی آن قیمت درج شده با قیمتی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به 

فروش می رسید!
از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید 
داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل 
با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض 
اضافه شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را 
از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد 

عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز کند.
سیگار جزو کاالهایی است که مشمول قیمت گذاری نمی شود و 
افزایش قیمت سیگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزیع کننده ها کلید 
خورد و آن ها با احتکار این محصول دخانی موجب آشفتگی در بازار 
سیگار شدند. احتکار توزیع کنندگان موجب شد تا عرضه سیگار در 
سطح بازار کاهش یابد و همین مساله موجب گرانی شود. پس از 
آن با توجه به این که تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان 
تصمیم گرفتند که قیمت ها را افزایش دهند تا شاید عرضه کنندگان 
از احتکار خودداری کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ مساله ای 
از  جلوگیری  موجب  نتوانست  اما  بود  تاثیرگذار  حدودی  تا  که 
افزایش قیمت سیگار شود. موضوعی که احتکارکنندگان سیگار به 
آن فکر می کردند، عدم فروش کارتن های سیگار خریداری شده از 
تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دو برابری را به علت 

افزایش قیمت ها به جیب بزنند.

اقتصادی 5

در مرزهای چذابه و شلمچه صورت گرفت

 انجام 20 هزار تراکنش با خودپردازهای
 بانک شهر

با  تراکنش  هزار  از 20  بیش  تاکنون  اربعین،  ایام  فرارسیدن  با  همزمان 
و  مرز های چذابه  در  زائران حسینی  از سوی  بانک  این  خودپردازهای 

شلمچه صورت گرفته است.
  فرید جاللی عزیزپور،رئیس حوزه خوزستان بانک شهر با بیان این مطلب اظهار 
کرد: بانک شهر در سال جاری و با هدف خدمات رسانی هرچه بیشتر به زائران 
اربعین حسینی در مرزهای خوزستان، عالوه بر ارائه خدمات در پیشخوان های 
شهرنت ، پول رسانی به زائران از طریق خودپردازها را به صورت شبانه روزی در 
برنامه خود داشته است. وی افزود: درهمین راستا در شهرهای مسیر پیاده روی 
زائران مانند دزفول، اندیمشک، شوش، اهواز و ... نیز از پنجم ماه صفر، دو دستگاه 
ماشین خودپرداز سیار مستقر شد که خوشبختانه استقبال قابل توجهی از آنها 

شده است.

 باید شیوه های نظارتی را
 تغییر دهیم

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بخش نظارتی بیمه مرکزی در کنار حوزه 
توسعه ای از ارکان اصلی نهاد ناظر به شمار می رود و به همین خاطر 

حساسیت زیادی بر این بخش حاکم است.
غالمرضا سلیمانی که در مراسم تودیع و معارفه معاونت نظارت سخن می گفت 
با اعالم این مطلب افزود: نظارت بر سی و دو شرکت بیمه، کارگزاری ها و ارکان 
دیگر صنعت بیمه، مسئولیت سنگینی است و در این حجم وسیع، نظارت میدانی 
کافی نیست و باید امر نظارت با دقت و حساسیت کامل صورت بگیرد. رئیس کل 
بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که هزینه کنترل نباید از کنترل هزینه ها بیشتر 
باشد، تصریح کرد: صنعت بیمه به تغییر شیوه های نظارتی نیاز مبرمی دارد و در 
صورتی که نظارت بر شرکت های بیمه در مسیر صحیح قرار بگیرد مشکالت این 

صنعت به حداقل خواهد رسید.

کریمی مطرح کرد

آموزش توانمندسازی نیروی انسانی از اولویت های 
پست بانک  است

شناسایی و استفاده بهینه از استعدادها و توانمندی های کارکنان به طور 
جدی در پست بانک پیگیری می شود و اجرای این مهم تحقق برنامه ها و 

مأموریت های بانک را تضمین می کند.
 داود کریمی، مدیرامور شعب پست بانک ایران در مراسم معارفه و تکریم رؤسای 
شعبه مستقل مطهری و شعبه میرزای شیرازی تهران گفت: آموزش توانمندسازی 

نیروی انسانی از اولویت برنامه های این بانک است.
کریمی افزود: شناسایی و استفاده بهینه از استعدادها و توانمندی های کارکنان 
به طورجدی در این بانک پیگیری می شود و اجرای این مهم تحقق برنامه ها و 

مأموریت های بانک را تضمین می کند.

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات برای افتتاح سپرده 
ارزی

شعب بانک توسعه صادرات ایران در سراسر کشور، سپرده گذاری مدت دار 
ارزی با منشا اسکناس افتتاح می کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سپرده گیری ارزی به صورت 
اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دالر از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 

غیردولتی صورت می گیرد.
را  هوشمندانه ای  و  مطمئن  سرمایه گذاری  فرصت  ارزی  گذاری  سپرده  این 
برای مشتریان فراهم می آورد که بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی آن توسط 
بانک مرکزی تضمین شده است. دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله بوده و امکان 
درخواست ابطال زودتر از موعد مقرر وجود دارد که نرخ سودکمتری به آن تعلق 

خواهد گرفت.
نرخ سود سپرده گذاری سالیانه برای یورو ۳درصد، درهم امارات ۲درصد و دالر 
آمریکا ۴درصد است که در مقایسه با نرخ های بانک های خارجی نرخی جذاب و 

سودی مناسب است.
همچنین سود سپرده های یاد شده به طور ماهیانه و به صورت اسکناس توسط 

سپرده گذار قابل دریافت خواهد بود.

 بانک ایران زمین حامی
عکس ماندگار

جشنواره عکس ماندگار میراث فرهنگی در استان خراسان جنوبی در 
راستای رونق بخشی به صنعت گردشگری با حمایت بانک ایران زمین 

برگزار شد.
نخستین جشنواره عکس ماندگار با حضور بیش از ۴۰ عکاس مطرح کشوری به 
مدت پنج روز در زمینه های تاریخی، جاذبه های گردشگری، صنایع دستی، آداب و 

رسوم و مشاغل ۱۱ شهرستان در استان خراسان جنوبی برگزار شد.
حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی خاطر گفت: داوری جشنواره توسط داوران برجسته کشور بیدختی، اسحاق 
آقایی، محسن کابلی، امیر عنایتی و رضا خالدی انجام می شود. وی هدف از برگزاری 
این جشنواره را آشنایی ایرانیان با فرهنگ و هنر و تمدن ریشه دار خراسان جنوبی 
دانست و گفت: آشنایی عکاسان برتر و مشارکت برای ثبت تصویری خراسان جنوبی، 
کمک به معرفی هر چه بیشتر جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی، کمک به 

جذب گردشگران داخلی و خارجی از دیگر اهداف این جشنواره است.

تاکید مدیران عامل پست و پست بانک بر ارائه خدمات 
مشترک درراستای تحقق ایران دیجیتال

ارائه خدمات  بر  ایران  بانک   مدیران عامل شرکت ملی پست و پست 
مشترک در راستای تحقق ایران دیجیتال در نشست مشترک همکاری 

تاکید کردند.
فرحی  دکتر  مذکور  نشست  در  ایران:  بانک  پست  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل این بانک اظهارداشت: همکاری شرکت ملی پست و پست بانک در ارائه 
خدمات نوین به ویژه درخصوص تجارت الکترونیک می تواند بسیار مفید باشد. وی با 
اشاره به تجمع نقاط تماس شرکت ملی پست و پست بانک و ایجاد ظرفیت ارتباطی 
مردم در اقصی نقاط کشور افزود: سرمایه گذاری و ارائه خدمات مشترک می تواند به 
توسعه هر دو شرکت کمک بسیار زیادی کند و درحال حاضر زیرساخت های پست 
بانک آماده شده است. به طوری که درحال حاضر تراکنش های ناموفق آن به صفر 

رسیده است.
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پست بانک، بانک پیشرو در ارائه خدمات بانکی به روستاییان
فعالیت 7000 باجه روستایی پست بانک این بانک را به عنوان بانک پیشرو در ارائه خدمات بانکی به روستاییان معرفی کرده است. سعیدرضا جندقیان، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یکی از مدیرانی است که 

اعتقاد زیادی به لزوم استفاده از ظرفیت باجه های روستایی پست بانک برای تامین رفاه و ایجاد اشتغال برای روستاییان دارد. 

هیچ خبری از نهادهای مسئول به منظور جلوگیری از فعالیت دالالن و محتکران نیست

بازار سیگار، صاحب ندارد!
اخبار

استفاده مسئوالن از تخصص بخش خصوصی

جاده اعتماد دولت و بخش خصوصی دوطرفه شود
رئیس خانه معدن ایران گفت: جاده اعتماد در کشور دوطرفه است، بخش 
خصوصی به دولت اعتماد کرده و انتظار دارد دولت نیز بتواند از این اعتماد 

بهره گیری کند.
محمدرضا بهرامن، روز یکشنبه در نشست خبری افزود: انتظار می رود مسئوالن در 
تصمیم گیری های اقتصادی از مشورت و تخصص بخش خصوصی برای پیشبرد امور 

استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، وی خواستار روان سازی فضای کسب و کار در کشور شد و گفت: 
اگر محیط کسب و کار کشور پیشرو نباشد، تصمیم ها می تواند برای بخش های اقتصادی 

بازدارنده باشد.
بهرامن به طور نمونه به بخشنامه های بانک مرکزی در هفت ماه گذشته اشاره کرد که 
مشکالتی را در بخش گمرک به وجود آورد و افزود: همین مساله سبب شد تا نتوانیم 
برخی تجهیرات و ماشین آالت را به موقع وارد کشور کنیم اما در ۴۵ روز اخیر بسیاری 

مشکالت کاهش یافت.
وی تاکید کرد: در بخشی از اتفاق های ایجاد شده به دولت حق می دهیم و باید مسائلی 
نظیر ورود غیر اصولی برخی کاالها یا خروج ارز از کشور مدیریت می شد، اما از آن جایی که 
تشکل  های بخشی خصوصی شناسنامه دار هستند، انتظار داریم از توان و تخصص آن ها نیز 

برای پیشبرد بهتر امور مشورت گرفته شود.
حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز

رئیس خانه معدن ایران در ادامه این نشست خبری به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نرخ 
واقعی ارز در کشور ۳8۰۰ تومان نبود و امروز که این نرخ به واقعی شدن نزدیک شده، 

نگرانی ها برای خروج بسیاری از کاالها از کشور برطرف شده است.
وی ادامه داد: همچنین حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز سبب شده تا ارتقای 
کیفیت محصوالت داخلی اتفاق بیفتد که در این صورت می توان انتظار داشت صادرات به 

سایر کشورها رونق بیشتری بگیرد.
بهرامن به صادرات گچ و سیمان در بین محصوالت معدنی اشاره کرد که در دست 
تولیدکنندگان داخلی مانده بود، اما وقتی نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شد، بهبود وضعیت 

تولید و صادرات آن ها در حال شکل گرفتن است.
وی یادآور شد: مشکلی که وجود داشت، تولیدکنندگان داخلی به دلیل سرمایه گذاری 
نکردن در بازارهای هدف، عجوالنه اقدام کردند، اما اگر دولت در بازارهای هدف شریک 

بخش خصوصی باشد، تصمیم های بهتری اخذ خواهد شد.
نمایشگاه ایران کانمین 2018

رئیس خانه معدن ایران همچنین گفت: نمایشگاه چهار روزه بین المللی ایران کانمین 
۲۰۱8 از روز جمعه یازدهم آبان ماه جاری با حضور شرکت های خارجی از ۳۵ کشور 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر می شود. هرچند حضور شرکت های 
خارجی متاثر از بحث تحریم های آمریکا نسبت به سال های گذشته اندکی کمرنگ شده، 
اما بیشتر شرکت های خارجی که برای حضور اعالم آمادگی کرده اند، از بنگاه های کوچک 

و متوسط )SME( خواهند بود.
بهرامن خاطرنشان کرد: یک شرکت آلمانی که هدایت کننده بسیاری از بنگاه های 
کوچک و متوسط اروپایی است، خواستار مشارکت با ایرانی ها به ویژه در مباحث آموزشی، 
انتقال فناوری و انتقال دانشجو شده است و در این نمایشگاه حضور پر رنگ خواهد داشت.
وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه ای بین یک شرکت معدنی استرالیایی با شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران )وابسته به ایمیدرو( خبر داد که بیشتر در مباحث زیست محیطی 

معادن و همچنین فلزات سنگین مایل به همکاری با ایران است.
رئیس خانه معدن ایران بیان داشت: هم زمان با این دوره از نمایشگاه، هفتمین همایش 

مهندسی معدن و پنجمین همایش بین المللی معدن و صنایع معدنی نیز در محل 
نمایشگاه برگزار خواهد شد که مباحثی نظیر استارتاپ ها، اکتشاف، سرمایه گذاری و محیط 

زیست در آن ها مورد توجه ویژه قرار خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵ استان معدنی کشور نیز به صورت فعال در نمایشگاه امسال 

حضور و مشارکت خواهند داشت.
شرایط برای جذب نقدینگی در بخش معدن فراهم شود

رئیس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
نیز در این نشست گفت: می توان با جذب نقدینگی سرمایه های داخلی که اکنون با رشد 
نرخ ارز به حدود ۱۶۰۰ میلیارد دالر رسیده است، کسری سرمایه گذاری خارجی را در 

بخش معدن رفع کرد.
بهرام شکوری افزود: بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی 
 می کنند، به طوری که طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ از هر پنج شغل ایجاد شده، 

چهار شغل مربوطه به این بنگاه ها بوده است.
به گفته وی، بیش از ۹۹ درصد شرکت ها در اتحادیه اروپا نیز از بنگاه های کوچک و 
متوسط هستند، اما فرقی که با بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی دارند، این است که به 
صورت خوشه ای عمل می کنند؛ به طور مثال مرسدس بنز یک بنگاه متوسط در اتحادیه 

اروپاست که از هزاران بنگاه کوچک خدمات می گیرد.
شکوری یادآور شد: در ایران افزون بر ۹8 درصد معادن را معادن کوچک و متوسط 
تشکیل می  دهند که می توان از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط در این بخش بهره برد.

وی اظهار داشت: به طور مثال ایجاد یک واحد فوالدسازی بزرگ به چهار تا پنج سال 
زمان نیاز دارد تا به مرحله اشتغالزایی و تولید برسد، اما واحدهای کوچک در کمتر از یک 

سال به بهره برداری می رسند.
این عضو اتاق ایران خاطرنشان کرد: زودبازده بودن، نیاز نداشتن به فناوری باال و استفاده 
از نیروهای بومی با آموزش مختصر، در کنار هزینه های عملیاتی پایین از جمله ویژگی های 

معادن کوچک است.
وی تاکید کرد: یکی از راهکارهایی که باید در شرایط کنونی تحریم ها مورد توجه ویژه 

قرار بگیرد، توسعه ارتباطات با شرکت های کوچک و متوسط خارجی است.
شکوری بیان داشت: بنگاه های کوچک و متوسط در ایران 8۵ درصد اشتغال و ۶۵ 
درصد تولید را در اختیار دارند و یکی از مواردی هستند که می توان در جذب سرمایه های 

سرگردان روی آن ها حساب کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
یادآور شد: مجموع سرمایه گذاری های انجام شده تا امروز در بخش معدن و صنایع معدنی 
کشور تنها ۵۰ میلیارد دالر است و باید مردم را مجاب کنیم تا سرمایه های خود را در این 

بخش بیاورند.
وی اضافه کرد: باید فعالیت ها در بخش معدن را جذاب تر و سودآورتر کنیم و وقتی مردم 
ببینند سرمایه گذاری آن ها در مدت یک تا یک سال نیم به بازدهی می رسد و برخالف 

سرمایه گذاری در سکه و ارز اشتغالزا نیز هست، اقبال نشان خواهند داد.
سیاست گذاری های نادرست بر فعالیت های اقتصادی اثر گذاشته است

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفت: برخی تصمیم گیری های نادرست در ۶ ماه اخیر سبب شده تا بنگاه های اقتصادی با 

مشکل کاهش تولید و تعدیل نیرو روبه رو شوند.
شکوری از رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت خواست تا از کارآفرینان، 
تشکل ها و بخش خصوصی مشورت گرفته و مانند برخی مسئوالن تصمیم گیری ها را پشت 

درهای بسته انجام ندهد.  

وی یادآور شد: در ماه های گذشته شاهد آن بودیم که هنوز تحریم ها شروع نشده 
بسیاری فعاالن اقتصادی از ترس و دلهره به پیشواز مرگ رفتند.

شکوری پیمان سپاری ارزی را یکی از این تصمیم های نادرست دانست و گفت: این کار 
سبب شد جلوی واردات ارز به کشور گرفته شود و بسیاری شرکت ها که شریک خارجی 

داشتند، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دالر حاضر نشدند ارز را به داخل بازگردانند.  
این عضو اتاق ایران تاکید کرد: افزایش نرخ ارز ابزاری برای توسعه صادرات است، اما با 

این تصمیم، در حقیقت به صادرکنندگان ضرر می زنیم.
وی اضافه کرد: اقتصاددانان نرخ ارز را با در نظر گرفتن نرخ تورم 8۲۶۰ تومان محاسبه 
کردند، اما با اعالم نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی دالر، شاهد بودیم نرخ نیمایی و نرخ آزاد برای 

آن پیدا شد .  
شکوری اظهار داشت: مسئوالن در حالی به صادرکنندگان مشکوک هستند که اگر 
صادرکننده نخواهد ارز خود را به کشور بازگرداند، پس چطور می خواهد به پرسنل خود 
حقوق بدهد و از آنجایی که در این مملکت کسب و کار و کارخانه دارد، هیچگاه وطن را 

ترک نخواهد کرد.  
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: وقتی صادرکننده می تواند ارز حاصل از صادرات 
را با نرخ بازاری ۱۳ هزار تومانی تبدیل کند، چرا باید به ۴۲۰۰ تومان تن بدهد؟ اگر 

سیاست گذاری ها اصالح شود، این ارزها همه به کشور باز می گردند. 
تحریم های اقتصادی 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
درخصوص تحریم های آمریکا نیز معتقد است که این دور از تحریم ها به شدت تحریم های 
گذشته نیست، زیرا آن زمان همه جهان در مقابل ایران قرار گرفته بود، اما امروز بسیاری 

کشورها در مقابل ایران نیستند بلکه به دنبال رفع مشکل هستند.  
وی ادامه داد: امروز می توانیم به جای دالر به راحتی با یورو به نقل و انتقال پول بپردازیم 
و تصویب شدن لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در مجلس، 
هرچند به معنای حل شدن همه مشکالت نیست، اما به جهان ثابت کرد که حساب و 

کتاب های مان شفاف است و گامی رو به جلو بود .  
بر اساس این گزارش، پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش معدن و صنایع 

معدنی است، اما با این وجود ۲۲ درصد صادرات کشور در این حوزه انجام می شود.
بر پایه اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر ۱۰ هزار واحد 

است که حدود ۶ هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود ۴۰۰ میلیون تن برآورد می شود که بیش از 

۶۰ درصد آن ها مصالح ساختمانی است.


