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تجار کاالهای اساسی از انتظار طوالنی برای دریافت ارز خبر می دهند

بالتکلیفی واردات
شــرق: توقف پرداخت ارز واردات کاالهای اساسی، شماری از 
کشــتی های باری را در آب های نزدیک ایران سرگردان نگه  داشته 
اســت. واردکنندگان خوراک دام و طیور می گویند بیشتر از دو ماه 
اســت ارزی بــرای واردات دریافت نکرده اند. تاجــران روغن، کود 
کشــاورزی و حتــی قطعات خــودرو هم گزارش های مشــابهی 
می دهند. این در حالی است که بارها وزارت نفت مدعی شده که 
نفــت ایران فروش می رود و پول آن به کشــور برمی گردد و بانک 
مرکزی هم با ادعاهای مشــابهی مکرر اعالم کرده که ذخایر ارزی 
بانک مرکزی پر و پیمان است. محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی 
نیز در ابتدای بهمن امسال در یک گفت وگوی تلویزیونی گفت که 
ذخایر ارزی در خارج از کشور در دسترس است و هیچ محدودیت و 
مشکلی از بابت تأمین ارز وجود ندارد. او بدون آنکه به دوره زمانی 
خاصی اشاره کند، گفت: «۳.۳ میلیارد دالر ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان تخصیص داده شــده است». ارزهایی که حاال واردکنندگان 
می گویند بانک مرکزی شفاف سازی کند که چقدر و به چه کسانی 

پرداخت شده است.
معطلی کشــتی های باری: آذر امســال بــود که رویترز خبــر داد ده ها 
کشــتی باری حامل شکر و غالت به دلیل مشــکالت نقل و انتقال بانکی 

در خارج از بنادر ایران لنگر انداخته اند. این رســانه با اســتناد به گزارش 
داده های شرکت ریفینیتیو از ردیابی کشتی ها، نوشت: مشکالت مربوط به 
پرداخت باعث شده دست کم ۴۰ کشــتی باری بزرگ در آب های اطراف 
بندرعباس و بندر امام خمینی، دو بندر بزرگ ایران، منتظر تخلیه بار خود 
هســتند. بر اساس این گزارش، ســازمان بنادر و دریانوردی ایران پیش از 
ایــن گزارش داده بود تنها در بندر «امام خمینی» ۳۷ کشــتی حامل ۲٫۲ 
میلیون تن کاال به دلیل مشــکالت «اســنادی و ارزی» روی آب مانده اند. 
حاال بسیاری از تجار می گویند از دلیل تعلل بانک مرکزی برای تخصیص 
ارز اطالع دقیقی ندارند و نمی دانند اگر بانک مرکزی مشکالت ارزی ندارد 
و مدعی اســت فرایند تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بدون مشکل 
برقرار اســت، ارزهای تخصیصی به چه کســانی رسیده ؟ آخرین گزارش 
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران حاکی از آن اســت که 
میزان واردات نهاده های دامی تا پایان دی ماه ســال ۱۴۰۱ نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. 
کاهش واردات خوراک دام اما در گزارش های جسته و گریخته دامداران و 
مرغداران نیز شــنیده می شد؛ آن هم زمانی که خبر کاهش تولید گوشت 
قرمز در آمارها آمد و صعود یکباره قیمت این کاال خبرســازی کرد. حاال 
محمدعلی ضیغمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و 

طیور، به ایســنا خبر داده که بیش از دو ماه است هیچ ارزی برای واردات 
نهاده های دامی تخصیص داده نشــده است. او گفته است: « همواره در 
زمان هایی که محدودیــت منابع ارزی وجود داشــت و حتی در بدترین 
شــرایط هم ارز نهاده های دام و طیور تأمین می شــد؛ زیرا هیچ کاالیی تا 
به این حد اســتراتژیک نیســت. اما حاال در شــرایطی که از گشایش ها و 
کفایت منابع ارزی در کشــور سخن گفته می شود و همچنین رئیس کل 
بانک مرکزی نیز چندیــن روز پیش اعالم کرد بالغ بر ۶.۵ میلیارد دالر ارز 
تخصیص داده شده، سؤال اینجاست که کدام کاالها ارز دریافت  کرده اند 
که ارزششان بیش از نهاده های دامی است و چرا بیش از دو ماه است که 
ارزی به کاالهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده ؟». به 
گفته این عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، اگر به 
آمار اسکله های بندر امام خمینی مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که 
کشتی هایی مدت هاست منتظر تخصیص ارز هستند. البته در کنار آن نیز 
بسیاری از کاالها تخلیه و بخش درخور توجهی از آنها به فروش رفته اند 
کــه هنوز ارزی دریافت نکرده اند. ضیغمی در ادامه شــرح داد: «چندی 
پیش بانــک مرکزی اعالم کرد حجم تجارت خارجی و منابع داد و ســتد 
ارزی ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است، درحالی که 
اگر گزارش ۱۰ ماهه گمــرک از واردات را در نظر بگیریم، در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ 
در بخــش نهاده های دام و طیــور مجموعا ۱۷ درصــد کاهش واردات 
داشتیم که در کنجاله سویا شاهد کاهش ۴۷ درصدی نسبت به سال قبل 
هستیم». کمی پس از او معاون وزیر کشاورزی هم درباره عدم تخصیص 
ارز به واردات نهاده های دام و طیور توضیح داد که با وجود اینکه وزارت 
کشاورزی با درخواســت های واردات نهاده های دامی موافقت کرده، اما 

بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را اختصاص نمی دهد.
۵۰ روز انتظــار تجار روغن برای دریافت ارز:  ماجــرا به نهاده های دامی 

خالصه نمی شــود و چندی پیش گزارشی از رســوب روغن در گمرکات 
کشور منتشر شــد. در این زمینه، خبرگزاری مهر به نامه ای اشاره می کند 
که نشــان می دهد علی رغم پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته با بانک 
مرکزی و وزارت کشاورزی، روند تخصیص ارز بیش از ۵۰ روز متوقف شده 
بوده و واردکنندگان این کاالی ضروری و استراتژیک در انتظار تخصیص ارز 
الزم برای واردات آن به سر می بردند. با اینکه مهر نوشته در نهایت بانک 
مرکزی از تأمین شدن ارز ۱۵۰ هزار تن روغن خام وارداتی خبر داده و ظاهرا 
این مشکل حل شده، اما به نظر می رسد ماجرای آشفتگی سیاست گذار در 

تأمین ارز کاالهای اساسی ادامه دارد.
توقف پرداخت ارز واردات کود کشاورزی: توقف تخصیص ارز واردات کود 
کشــاورزی پس از ۵۵ ســال خبر دیگری است که در روزهای اخیر منتشر 
شده است. مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، به 
فارس گفته است: «دو ماه است انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی و 
گلخانه ها وارد کشور شده و در انبارهای گمرک است و ما منتظر اختصاص 

ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی  هستیم».  
نگرانی برای کشت بهاره: فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و 
امارات و عضو انجمن واردکنندگان ســم، به «شرق» توضیح می دهد: 
از آذرماه تاکنون هیچ تأمین ارزی برای واردات این ملزومات کشاورزی 
وجود نداشته اســت و در حالی که واردکنندگان حتی حاضر بودند ارز 
ثبــت سفارششــان را از صرافی ها و به صــورت آزاد تأمین کنند، ثبت 
سفارششان را لغو کرده و آنها را بالتکلیف نگه داشتند؛ چرا که این نوع 
کاالی وارداتی اولویت دار در تخصیص و در گروه ۲۱ محسوب می شود، 
بنابراین خود بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آن بوده است. او توضیح 
می دهد: تا همین لحظه بانک  مرکزی علی رغم اینکه از وزارت کشاورزی 
نامه های متعددی دریافت کرده، واکنشی نشان نداده است. این مسئله 

می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد؛ مثل در دسترس نبودن ارز کافی، 
کندترکردن آهنگ واردات، تمرکز روی بازارســازی و کنترل نرخ ارز و... 
به همین دلیل بســیاری از ثبت سفارشات گروه ۲۱ از جمله حدود ۱۶۰ 
شرکت عضو انجمن واردکنندگان کودهای شیمیایی که من می شناسم 
و فصل مصرف کودشان بهار است، بالتکلیف مانده اند. اگر این کود در 
زمان مناسب به دست کشاورزان نرسد، جامعه از نظر امنیت غذایی به 

خطر خواهد افتاد. 
احتمال کاهش اولویت های وارداتی: فرزانگان، رئیس اتاق مشــترک 
ایران و امارات، همچنین توضیح می دهد که گروه ۲۱ قرار بوده اولویت 
تأمین ارز بانک مرکزی باشد، ولی امروز بانک مرکزی نه تنها اولویتی برای 
تأمین یا سیاست گذاری مناسب درباره این کاالها در نظر نگرفته، بلکه 
خرید واردکنندگان را هم قفل کرده اســت. آن طور که او خبر می دهد، 
بانک مرکزی جلسات متعددی با وزارت کشاوزی و صمت داشته ولی 
نتوانســته اند روی محدود کردن اولویت های وارداتی به اجماع برسند. 
در واقع آنها قصد دارند فهرســت کاالهای وارداتی را به علت مضیقه 
ارزی محــدود کنند، ولی چون به نتیجه نمی رســند وضعیت واردات 
اغلب کاالها بالتکلیف است. چندی پیش هم محمدرضا نجفی منش، 
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب  وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، 
از مشــکالت ارزی قطعه سازان خبر داده و به دنیای اقتصاد گفته بود: 
«بانک مرکزی می گوید نرخ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان اســت، اما تاکنون 
چنین ارزی به ما عرضه نشــده اســت و اصال ارزی بــا این نرخ وجود 
ندارد». حاال و با توجه به ماه ها توقف تخصیص دالر فرزین به کاالهای 
اساســی مثل نهاده های دام و طیور یا ســموم و کودهای کشــاورزی، 
نگرانی هایی برای وضعیت بازار کاالی ســال آینده مطرح می شود که 

همچنان دولت و بانک مرکزی در مقابل آن سکوت اختیار کرده اند.

دوشنبه
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۱۲

بافت تاریخی شیراز در کشاکش مرگ و زندگی
طرح های توسعه این مکان های مقدس نیز جملگی شامل 
اوال خرید خانه های اطراف حرم واقع در بافت های تاریخی، 
و ســپس تخریب آنها و ایجاد دسترســی های جدید، مســتحدثات جدید، دکان و بازارهای 
جدید، پارکینگ و زائرسرا و هتل و سایر خدمات زیارتی و گردشگری جدید می شود. و همیشه 
کســانی در بین مســئوالن پیدا می شوند که شــهر را تمیز و مرتب تر می خواهند، اما هویت 
آن و شــکل و ترکیب فضای آن برایشان مهم نیست. این مسئوالن محترم اغلب به امکان 
وجود یک طرح حفاظت و احیای بافت، یا به عبارتی یک Conservation Plan آگاه نیستند 
و همان طــور که این روزهــا در فیلم های مربوط به بازدید مســئوالن از بافت قدیم اطراف 
حرم شاهچراغ دیدیم، با ســاده انگاری در مورد تخریب خانه های باارزش میراثی صحبت 
می کنند. تخریب برایشــان راحت تر از مرمت و احیاســت. درحالی که با اندک سازماندهی 
محلی می توان همان خانه های مخروبه را به مکان های بســیار زیبایی برای پذیرایی از زوار 
شاهچراغ تبدیل کرد و با تقویت خدمات محلی گره از بسیاری مشکالت محله باز کرد. مگر 
آنکه بخواهیم از طرح های توســعه بهره برداری های رانت جویانه ای بکنیم، که آن داستان 
دیگری  اســت... . به هرحال، نتایجی که پس از صحبت با متخصصان و افراد شــاخص در 
این زمینه به دســت آمد این  است که، اوال ضروری است وزیر محترم میراث فرهنگی آقای 
ضرغامی و معاون ایشــان آقای دارابی، ســرکار خانم صادق مالواجرد معاون معماری و 
شهرســازی وزارت راه و شهرسازی، آقای امیری رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، استاندار 
فارس و دیگر دســت اندرکاران مســئول در این قضیه متفق القول و به صراحت اعالم کنند 

که تخریب ها باید متوقف شــوند و «طرح بین الحرمین» که تاکنون بعد از سال ها از چندان 
موفقیتی برخوردار نبوده است نیز مسکوت بماند. ادامه این طرح به دلیل بار مالی سنگینی 
که برای دولت دارد، اصال ضرورتی ندارد و این کار فقط و فقط به محدوده باارزش تاریخی 
اطراف حرم آسیب وارد می کند و بس. پس از اعالم توقف، زمان تهیه طرح حفاظت فعال 
و احیای بافت فرامی رسد که هم طرح های متعدد توسط مشاوران داخلی و خارجی برای 
آن تهیه شــده است و با اندکی بازبینی به روز می تواند بشود و مورد استفاده شهرداری قرار 
گیــرد. همان طورکه ذکر شــد، پس از توقف تخریب ها، پله پله ایــن کار عظیم باید با جلب 
کمک جامعه شهری شیراز و تشکل های حرفه ای و معماران و شهرسازان حاضر در محل 
(به عنوان کسانی که محدوده طرح ها و نیز کل منطقه «سنگ سیاه» و «مسجد نو» و «مسجد 
جامع شیراز» و محیط پیرامون آنها را می شناسند)، انواع تسهیلگری های الزم را تدارک ببیند 
تا سرمایه بخش خصوصی بتواند اعتماد کند و به بافت شهری اطراف حرم پا بگذارد. واضح 
است که تا وقتی تمام خانه های بافت تاریخی زیر فشار «طرح توسعه حرم» فریز شده باشند، 
هیچ کس جرئت نمی کند مثل سرمایه دارانی که در اصفهان و یزد و کاشان و... بافت تاریخی 
و خانه های زیبای آن را احیا و آباد کردند، پا پیش بگذارد و پولش را صرف بازسازی و احیای 
آن محیط تاریخی یگانه بکند. یادمان باشد این بافت اگر نابود شود، هیچ چیز باارزش تری از 
آنچه هست جایش را نمی تواند بگیرد. اصالت بافت تاریخی و ضرورت مرمت شهری تمام 
آن محدوده توسط متخصصان در سطح ملی و حتی بین المللی، ایجاب می کند که وزارت 
میراث حتی شده طی یک فراخوان یا مسابقه، درهای گفت وگوی شهرسازانه را به روی همه 
عالقه مندان به شاهچراغ بگشاید. تنها در این صورت خواهد بود که شهر شیراز و مسئوالن 

آن از میانه این کشاکش بین مرگ و زندگی بافت سربلند بیرون خواهند آمد.
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 شرق: تصدی گری گســترده دولت در صنعت خودرو با وجود کارنامه ناموفق دولت ها در 
اداره این صنعت، محور ســخنرانی دو نفر از مدیران گروه خودروســازی بهمن در نشست 
پیــدا و پنهان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بــود. این فعاالن بخش خصوصی تأکید 
کردند کــه دامنه نفوذ دولتی ها به پارلمان بخش خصوصی هم رســیده و اتاق بازرگانی 
در حال حاضر محفل ثروت اندوزی عده ای خاص و صدای واردکنندگان شده و تولیدکنندگان 

در آن نقشی ندارند.
نگاه واردات مآبانه اتاق بازرگانی

بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه خودروســازی بهمن، در نشست پیدا و پنهان بخش 
خصوصی در اتاق بازرگانی با انتقاد از نفوذ گسترده دولتی ها در پارلمان بخش خصوصی 
از عزم ائتالف اتاق شفاف برای بلندکردن صدای تولید در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت که 
کارنامه دولت در اداره اقتصاد کشور نشان می دهد که دولت در اداره بنگاه های اقتصادی 
کارآمد نیست. علیمرادلو به عواقب حضور دولت در صنعت خودرو هم گریزی زده و گفت: 
شکست بســیاری از پروژه های بزرگ در صنعت خودرو ناشی از کوته نگری دولت هاست؛ 
چرا که دولت ها بر اساس عمر سیاســی خود تصمیم می گیرند و همین کوته نگری اجرای 
پروژه هــای بــزرگ را ناممکن کرده اســت. مدیرعامل گــروه بهمن با برشــمردن برخی 

موفقیت های خودروســازی الچیا در مراکش، از اهمیت صنعــت خودرو در جهان گفت 
و توضیح داد: وقتی ایران وارد عرصه خودروســازی شد، مراکش حتی در خیال خود هم 
ورود به این صنعت را نمی دید؛ اما اکنون این کشور یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودرو 
است و این موفقیت به دلیل آن بود که دولت مراکش تنها سیاست گذاری کرد و اجرا را به 
بخش خصوصی سپرد؛ نه آنکه خودش قانون بگذارد، خودش تولید کند، خودش قیمت 
بگذارد، خودش بفروشد، خودش وارد کند و... بعد هم صدایش بلند باشد که چرا خودرو 

کیفیت ندارد. علیمرادلو با انتقاد از نگاه واردات مآبانه اتاق بازرگانی گفت: در کشور ما هنوز 
همه  چیز از دریچه بازرگانی دیده می شود. در بازار خودرو، واردات اولین راه حل است و هر 
کاری را که بلد نیستیم، با واردات حل می کنیم و هیچ کس از من صنعتگر نمی پرسد مشکل 
تو چیست؟ و در اتاق بازرگانی هم حاکمیت تاجران بر اتاق بازرگانی صدای تولیدکنندگان 
را کم کرده اســت. او به اهمیت نقش اتاق بازرگانی و توان تأثیرگذاری اش بر اقتصاد تأکید 
کرد: اتاق بازرگانی در ۹۶ شورای تصمیم گیر در کشور عضو اصلی یا ناظر دارد؛ اما متأسفانه 
چون نگاه غالب، نگاه بازرگانی است، صدایی از این نمایندگان به گوش نمی رسد و یک  بار 
ندیده ایم که اعضای اتاق بازرگانی در دفاع از تولید، به دولت اعتراض کنند. نامزد انتخابات 
اتاق بازرگانی، تأکید کرد که راه حل خروج اقتصاد کشور از بن بست، خصوصی سازی است. 
علیمرادلو همچنین از تشــکیل «ائتالف اتاق شــفاف» خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی باید 
تغییــرات بنیادین کند و یکی از این تغییرات، مطالبه گری به نمایندگی از بخش خصوصی 
است. یکی دیگر از تغییرات کاستن از حاکمیت تاجران بر اتاق بازرگانی و غلبه دیدگاه های 

تولیدی در آن است و اتاق بازرگانی نباید محفل ثروت اندوزی یک عده خاص باشد.
اگر اقتصاد کشور سوسیالیستی است، بگویید!

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اگر سیستم اقتصادی کشور سوسیالیستی است، 
شفاف بگویند و ابزارهای آن را هم فراهم کنند؛ چون ممکن است سوسیالیسم با ابزارهای 
خود کارایی داشــته باشــد. در این صورت دیگر بخش خصوصی نداریم؛ اما بخش دولتی 
هم نداریم و همه  چیز ملی و مالکیت اشتراکی می شود!  این صنعتگر، دولت را بالتکلیف 
خواند و گفت: از یک  طرف دائم درباره کاهش تصدی گری دولت حرف زده می شــود و از 
یک طرف دیگر تصدی گری در همه شــئون در حال گســترش است. همه  این تصمیمات 

را هم به نام مردم می گیرند؛ اما یک  بار نمی گویند مردم مدنظرشان چه کسانی هستند.
رشد اشتغال با خصوصی سازی

علیمرادلو همچنین درباره مشکالت تشکل های بخش خصوصی در ایران به «شرق» 
گفت: اینکه چرا تشــکل های بخش خصوصی در صنعت خودروســازی قوی نیستند، به 
دلیل آن است که ۸۰ درصد این صنعت در دست دولت است و بخش خصوصی چندانی 

در این صنعت وجود ندارد و البته نتیجه این رویکرد هم در عملکرد صنعت خودروسازی 
ایــران واضح و مبرهن اســت. مدیرعامــل بهمن خودرو همچنین گفــت که ضعف دیگر 
تشکل ســازی بخش خصوصی در ایران این است که مؤسس تشکل برای خودش جایگاه 
ابدی متصور می شود و ما در ایران تشکل هایی داریم که رئیس آن از زمان تأسیس تاکنون 
تغییر نکرده است! این فعال بخش خصوصی در ادامه به اهمیت خصوصی سازی و رفع 
موانع این بخش تأکید کرد و گفت خصوصی ســازی صنایع ضمن رشد کیفیت کاال، باعث 
افزایش اشــتغال می شــود؛ به طوری که در گروه بهمن خودرو پس از خصوصی سازی و 
در دو ســال گذشته حدود چهار هزار نفر نیروی جدید استخدام شده و در سال آینده روند 

استخدام ها ادامه خواهد داشت.
در اقتصاد سالم نیاز به رانت نیست

در ادامه این نشســت، بهروز حبیبی، رئیس هیئت مدیره شــرکت کروز هم مشروعیت 
اتاق بازرگانی را در گرو حضور حداکثری همه بخش های فعال در اقتصاد ایران دانســت 
و گفت: اتاق به عنوان حلقه وصل حاکمیت با بخش خصوصی، باید درســت کار کند و با 
شبکه ســازی در بخش های مختلف، صدای بخش خصوصــی را به گوش تصمیم گیران 
برســاند. حبیبی تغییر اولویت های اتاق بازرگان را یکی از انگیزه های خود برای حضور در 
انتخابــات هیئت نمایندگان اتاق عنوان کرد و افــزود: بخش خصوصی باید چنان تقویت 
شــود که بتواند دولــت را مجبور به خروج از تصدی گری کنــد و ما می خواهیم با تقویت 
اتاق، این مهم را رقم بزنیم.او با ذکر مثال هایی از ظرفیت بخش خصوصی مولد در ایجاد 
اشــتغال گفت: فضای اتاق باید به شکلی باشــد که مردم بتوانند ایده های خود را ارائه و 
آن را اجرائی کنند و ما اتاق را ابزار مناســبی برای مردمی ســازی اقتصاد می دانیم.حبیبی 
ادامه داد: اگر اقتصاد تحت تأثیر تصمیمات عجوالنه، مقطعی و سیاســی دولت نباشــد، 
کســی نیاز به رانت ندارد. به بیان دیگر، در فضای شــفاف، کســی نمی تواند رانت بگیرد.
رئیس هیئت مدیره شــرکت قطعه سازی کروز در پایان گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی قرار نیست در مقابل دولت بایستد. اتاق باید در کنار دولت بایستد و کار بخش 

خصوصی را تسهیل کند.

مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن:
اتاق بازرگانی محفل ثروت اندوزی عده ای شده است!


