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رئیس اتاق اصناف ایران اعالم کرد

گرانی ربطی به صنوف ندارد

معاون وزیر صنعت:

فرصت ارتقای
داخلی سازی
در کشور را
غنیمت شماریم

معاون طرح و توسعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شرایط کنونی اقتصادی و مواجهه با تحریم ها را بهترین
فرصت برای ارتقای داخلی سازی صنعت و مواد فناوری
برشمرد و گفت :باوجود رشد قیمت دالر ،قیمت مواد
اولیه افزایش چند برابری را تجربه کرده است و در این
شرایط واردات به صرفه نیست.
«سعید زرندی» افزود :بیش از  2هزار واحد اصلی
در حوزه صنعت کشور وجود دارد که اگر نیازهای آنها به
خوبی شناسانده شود ،شرکت های داخلی با شیوه های
مختلف قادر به تامین نیازهایشان هستند.
رفع نیازهای صنعت نیازمند اعتبار  300هزار
میلیارد تومانی
وی اظهار داشت :در حالی که مطابق آمارها میزان
نقدینگی در کشور به  1700هزار میلیارد تومان رسیده
است اما فقط با  300هزار میلیارد تومان قادر به رفع کل
نیازهای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه ثابت یا
سرمایه در گردش آنها هستیم.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت ،بهبود فضای
کسب و کار را مهمترین پیش نیاز ارتقای وضعیت تولید
برشمرد و گفت :مطابق آمارهای بین المللی در سال
 2018نسبت به  2017در شاخص های «سهولت کسب
و کار» و «شروع کسب و کار» با محدودیت هایی که به
دست خودمان ایجاد کرده ایم ،با افت و عقبگرد مواجه
شده ایم.
رونق صنعت نیازمند «مجوز زدایی» است
وی تاکید کرد :باید تا می توانیم به سمت «مجوز
زدایی» حرکت کنیم و در این راستا در نظر داریم از
ظرفیت بخش خصوصی و خانه های صنعت ،معدن و
تجارت برای صدور مجوزها به افراد دارای صالحیت
استفاده کنیم.
زرندی ادامه داد :اعطای مجوز سرمایه گذاری به
واحدهای دارای قابلیت صادرات باید فرهنگ سازی شود؛
موضوعی که ابزار و تفکر خاص خود را می طلبد و باید بر
مقوله کیفیت کاال بیشتر کار کنیم.
وی به اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته اشاره
و خاطرنشان کرد :از بهمن ماه امسال با حمایت صندوق

استان های
مرزی پیشانی
صادرات کشور
هستند

توسعه ملی اجرای تبصره  18قانون بودجه  97را در
دستور کار قرار خواهیم داد که از طریق سامانه بهین یاب
عملیاتی می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :این مهم با اعتبار
 10هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی 10 ،هزار
میلیارد تومان منابع داخلی بانک ها و یارانه هزار میلیارد
تومانی دولت برای صنایع (در مجموع  21هزار میلیارد
تومان) اجرایی می شود که فرآیند آن یک ساله خواهد
بود.
در تبصره  18قانون بودجه سال  97آمده است:
با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید
بر اشتغال جوانان ،دانشآموختگان دانشگاهی ،زنان و
اشتغال حمایتی ،به دولت اجازه داده میشود از یک
سری ردیف های اعتباری برای حمایت از طرحهای
تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع،
تکمیل و راهاندازی طرحهای کشاورزی ،صنعتی و معدنی
نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی 60
درصد ،اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت
از خوشههای صنعتی ،بافتهای فرسوده و طرحهای
حمل و نقل عمومی و ریلی ،کارورزی جوانان و طرحهای
اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کولهبران ،گردشگری،
صنایعدستی و میراث فرهنگی هزینه کند.
نگاه تازه به حوزه صنعت و معدن
معاون وزیر صنعت یادآور شد :فضای اقتصاد کالن
کشور در ماه های گذشته متاثر از موضوع تحریم ها
و فشارهای اقتصادی و نوسان نرخ ارز ،موجب افزایش
هزینه های تولید بنگاه ها شده است.
وی افزود :با این حال شرایط کنونی سبب شده تا
نگاه تازه ای به حوزه صنعت و معدن داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول ،نگاهی به آمار مجوزهای
تاسیس صادره برای واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان
آبان ماه امسال ،حاکی از رشد  19درصدی نسبت به
پارسال است؛ همچنین رشد  2درصدی در تعداد پروانه
های بهره برداری صادره را در این مدت شاهدیم که هر
دوی این شاخص ها حکایت از افزایش اشتیاق به سرمایه
گذاری نزد سرمایه گذاران دارد.

قائم مقام وزیر و معاون امور حقوقی ،مجلس و استانهای وزارت
صمت با اشاره به اهمیت افزایش نرخ صادرات ،گفت :استان های
مرزی پیشانی صادرات کشور هستند و باید تحول بزرگتری در این
بخش به وجود آید.شریف حسینی در آیین معارفه رییس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه که در محل آمفی تئاتر اتاق
بازرگانی برگزار شد ،اظهار داشت :استان مقاوم و صبور کرمانشاه
زخم بزرگی بر سینه دارد و مدال بزرگ حراست از این سرزمین را
بر گردن آویخته است.
وی با تاکید براینکه اتحاد بخش خصوصی و دولتی در استان
کرمانشاه باید برای همگان الگو شود ،افزود :از آمارها و عملکرد
استان در بخش صنعت ،معدن و تجارت خرسندیم ولی این آمار
کفایت نمی کند ،زمانی احساس می کنیم کاری انجام شده که
استان در صدر نرخ بیکاری کشور نباشد.
وی افزود :بخش خصوصی از پول و ایده برخوردار است و باید
شرایط برای فعالیت بهتر آن تسهیل شود.
حسینی با تاکید براینکه باید موانع سرمایه گذاری از بین برود،
ادامه داد :سرمایه گذار دنبال سود و امنیت است و در سرمایه گذاری
جنگ مزیت حکومت می کند.
وی با تاکید براینکه باید بخش دولتی در خدمت بخش

معاون وزیر صنعت اضافه کرد :رشد  8.3درصد
مصرف برق صنعتی ،رشد  5.2درصدی مصرف گاز
صنایع عمده و  21درصدی صنایع غیرعمده و رشد 6.7
درصدی حمل و نقل جاده ای در هشت ماهه امسال
نسبت به مدت مشابه پارسال ،همگی نشانه های رونق
اقتصادی است.
وی ادامه داد :در نگاه جدید اما به دنبال آن هستیم
تا در بازه زمانی دستکم  6ماهه مراقب باشیم شرایط
سرمایه گذاری ایجاد شده را بهره ور کرده و ارتقا دهیم.
زرندی بیان داشت :در نگاه جدید باید جهت گیری
سرمایه گذاری ها را به سوی صنایع پیشرفته یا صنایعی
که در واردات آنها نیازمند حمایت هستیم سوق دهیم.
وی اظهار داشت :در ماه های باقیمانده تا پایان سال
باید معیارهای ارزیابی جدید داشته باشیم ،به طوری که
کیفیت جایگزین کمیت در واحدهای صنعتی جدید
شود ،همچنین اجازه حضور به واحدهایی داده شود که
صادرات محور بوده یا نیاز ویژه ای از کشور را برطرف
کنند.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
یادآورشد :در جهان امروزی محصوالت صنعتی روز به
روز پیچیده تر می شوند و در این زمینه باید برنامه محور
حرکت کنیم.
وی گفت :در صنایع پتروشیمی ،پاالیشگاهی ،صنایع
فلزی و برخی صنایع غذایی ،مزیت هایی در کشور وجود
دارد ،اما در نگاه جدید به دنبال روند گذشته و بهبود
کمی شاخص ها نیستیم ،بلکه خلق مزیت های جدید را
پیگیری می کنیم.
زرندی افزود :در رویکرد جدید ،از سرمایه گذاران
می خواهیم تا ظرفیت های ایجاد شده در گذشته را احیا
کنند که از جمله آنها طرح های نیمه تمام یا واحدهای به
تولید رسیده ای است که نیازمند تغییر فناوری هستند.
«به این منظور ،تکمیل طرح های با پیشرفت
فیزیکی باالی  60درصد در اولویت قرار خواهند گرفت».
ارتقای بهره وری
وی تاکید کرد :سال آینده ،ارتقای بهره وری با
استفاده از سرمایه های انباشته را دنبال می کنیم؛ بویژه

خصوصی باشد ،ادامه داد :به دنبال وقوع اتفاقات جدید در استان
هستیم و براساس نگاه مدیریتی استاندار کرمانشاه باید وضعیت
اشتغال بسیار ترقی پیدا کند.
این مسئول با بیان اینکه از دشمن نباید انتظاری جز دشمنی
داشت بر وحدت و انسجام تاکید کرد و ادامه داد :امروز نباید
موضوعات حاشیه ای چون حزب و جناح بندی در مقوله اقتصاد و
صنعت ورود پیدا کند چرا که همه ما یک دشمن مشترک داریم و
باید مردم را راضی نگه داریم.
حسینی ادامه داد :یک مدیر نباید از افزایش بیمه شوندگان
خوشحال شود بلکه باید به دنبال علل و عوامل قطع بیمه بیمه
شدگان باشد چرا که برخی افزایش ها به دلیل اشتغال کاذب است.
قائم مقام وزیر و معاون امور حقوقی ،مجلس و استانهای
وزارت صمت با تاکید براینکه باید از پتانسیل تجارت استان استفاده
بهینه شود  ،ادامه داد :نباید در روزمرگی و توجه به کارتابل اداری
غوطه ور شویم.وی از بازدیدهای میدانی ،همفکری و رسیدگی به
مطالبات صنعتگران و صادرکنندگان به عنوان راهکاری برای کاهش
مشکالت یاد کرد و ادامه داد :مشکالت باید قبل از اینکه به معضل
تبدیل شوند رفع شوند.
این مسئول از قانون و ضوابطی برای اجرایی شدن ،تولید

اکنون که قیمت ارز تغییر کرده و شاهد افزایش شاخص
بهای تولیدکننده (به معنای افزایش تورم تولید) هستیم،
باید در مدیریت منابع دقت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صنعت گفت :در این
زمینه ،حفظ اشتغال موجود و پیگیری تسهیالت سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی با کمک دولت دنبال می
شود.
وی خاطرنشان کرد :امروز همه مسئوالن بر موضوع
افزایش تولید اتفاق نظر دارند و به این منظور نگاه سیستم
پولی و مالی کشور نیز باید متمرکز بر امر تولید باشد.
زرندی یادآوری کرد :مطابق آمارهای بانک مرکزی،
پرداختی تسهیالت بانک ها و موسسه های مالی و
اعتباری مجاز در هفت ماهه امسال در حوزه صنعت و
معدن با رشد چهار درصدی و در حوزه بازرگانی با رشد
 12درصدی نسبت به پارسال همراه بوده« ،اما واقعیت
اینکه هزینه های تولید افزایش بیشتری داشته است».
وی گفت :در حوزه سرمایه گذاری نیز معتقدیم
«ایده داشتن» متفاوت از «کارخانه داری» و تولید است
و افرادی باید وارد تولید شوند که عالوه بر اهلیت داشتن،
آورده نقدی با خود بیاورند.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
افزود :در سال های گذشته سرمایه گذاری های زیادی
در کشور انجام شده و اکنون زمان گسترش آن است.
راه اندازی پویش موفقیت های حوزه صنعت،
معدن و تجارت
وی تنوع بخشی به تامین مالی طرح ها و پروژه ها و
جذاب سازی حوزه صنعت و معدن برای سرمایه گذاران
را از جمله برنامه های پیش بینی شده سال  98برشمرد
و گفت :این روزها بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی
بویژه شرکت های صادرات محور عملکرد موفقیت آمیزی
داشته و باید به مردم شناسانده شوند.
این مقام مسئول پیشنهاد کرد تا پویش موفقیت
های حوزه صنعت ،معدن و تجارت در معرفی واحدهای
فعال و موفق بخش خصوصی ایجاد شود تا سرمایه های
سرگردان مردمی را به جای بازارهای ارز ،سکه و غیره به
بخش صنعت و معدن سوق دهیم.

کننده و مصرف کننده به عنوان سه ضلع حمایت از کاالی ایرانی
یاد کرد و ادامه داد :تولید کننده باید به تولید کاالی با کیفیت اقدام
کند تا مصرف کننده با انگیزه بیشتر از آن خرید و مصرف کند.
وی از دانش روز به عنوان یکی از ضروریات برای همه مدیران
یاد کرد و ادامه داد :در این بین موضوع برند بسیار حایز اهمیت
است و کاال باید به گونه ای طراحی شود که بازار جهانی بدان نیاز
داشته باشد.
حسینی یادآور شد ،در استان کرمانشاه نیروی انسانی خوب
و توانمند بسیار است ولی باید پرسید که چرا قیمت تمام شده
باالست ،هم اکنون بسیاری از برندها بدون داشتن حتی یک متر
کارخانه به تولید در بسیاری از کشورها می پردازند چرا که مطابق
با دانش روز هستند.
قائم مقام وزیر صمت با تاکید براینکه تزریق ایده جدید موجب
رقابت باکاالهای باکیفیت جهانی است  ،ادامه داد :وزارت صنعت،
معدن و تجارت براین باور است که برخی استان ها همانند کرمانشاه
باید از ظرفیت و توان بیشتر خود استفاده کنند.
در این مراسم از خدمات  10محسن رستمی سرپرست سابق
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تقدیر شد و محسن دارابی
به عنوان رییس جدید این سازمان معرفی شد.

در جشنواره امین الضرب مطرح شد؛

گالیه های سنگین فعاالن اقتصادی از نگاه دولت به کارآفرینی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با گالیه شدید از دولت
برای نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها
گفت :امروز دولت با صدور بخشنامه با فعاالن اقتصادی
حرف میزند و آنها را در تصمیمات بازی نمیدهد.
مسعود خوانساری در مراسم سومین دوره اهدای
نشان کارآفرین امین الضرب با اشاره به اهمیت تجلیل
ازکارآفرینان گفت :مجلس وکالی تجار در زمانه ای که
کشور دچار فقر ،قحطی ،فساد ،بیکاری و جنگ بود بنا بر
احساس مسئولیت فعاالن اقتصادی برای کمک به اقتصاد
تشکیل شد و همین گروه مدتی بعد سنگ بنای مجلس
مشروطه را قرار داده و اکثر آنها نیز به عضویت این
مجلس درآمدند به نحوی که هزینه های آن را پرداخت
کرده و سنگ بنای نظام پارلمانی را بنا نهادند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود :امروز اگر به
پشتوانه این تاریخ فعاالن اقتصادی اعالم کنند که از زمانه
خود جلو بوده و در همیشه تاریخ قلبشان برای آبادانی
این کشور می تپید ،گزاف نیست امروز می خواهیم با
صدای رسا بگوییم که در کشور با میراثی که در اختیار
داریم امسال وضعیت از  ۱۳۵سال قبل بدتر نیست و
زنان و مردان کارآفرین ما از نیکان خود کمتر نیستند.
خوانساری با بیان اینکه بعد از برجام امید کشور
و اقتصاد را در بر گرفته بود و رویای توسعه را هر روز
بیشتر در ذهن و جان خود نقش بستند تصریح کرد:
بدعهدی های آمریکا از یک سو و دوستان داخلی که در
نقش دشمن ظاهر شدند از سوی دیگر همه آن تصورات
متعالی را نقش بر آب کردند پس امروز می خواهم بگویم
بخش خصوصی که شما امروز او را به بازی نگرفته و
تصمیمات را بدون اطالع آنها در قالب بخشنامه و ابالغیه
اجرا می کنید همان کسانی هستند که پیش از مشروطه

به فکر اقتصاد و آینده کشور بوده و همه سرمایه خود
را اکنون روی همین زمین به کارخانه تبدیل کرده اند.
خوانساری گفت :نگاه فعاالن اقتصادی غیرسیاسی بوده
و هدف شان آبادانی کشور است پس باید یک بار برای همشه
این اصل را بپذیریم که هیچ کشور در دنیا توسعه نیافته مگر
ایکنه نقش بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد .اما امروز
اگرچه قصد گله و شکایت ندارم باید بگویم هدف اتاق تهران
از برگزاری این همایش تغییر گفتمان غالب از ضدیت با
کارآفرینان به توجه به آن است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :امروز اگرچه
صحبت از فساد و رانت است اما هیچ بخش خصوصی را
نمی توان یافت که جامعه را به فساد کشانده پس باید

حساب آنها را از افرادی که شرکت های صوری دارند
جدا کرد و نام کارآفرین را آغشته به چنین افرادی نکرد.
خوانساری گفت :امروز کارآفرینان غم شان این
است که نامیالیمات کارگران آنها را بیکار نکند و می
خواهند سفره کارگران شان را رنگین کنند پس نگاه آنها
ملی و دینی است و باید آنها را با این نگاه به جامعه
معرفی کردو الگوهای واقعی این زمانه به حساب آیند.
وی گفت :کارافرینان کمتر از ورزشکاران و بازیگران
جان خود را برای ایران نگذاشته اند اما آنگونه که باید و
شاید به جامعه معرفی نشده اند پس چه حیف که امروز
نسل جوان امروز ایران به هر دری می زند چنین الگویی
بیابد موفق نمیش شود و این از کم کاری همه ما است.

خوانساری گفت :امروز برخی به جای تکریم
کارآفرینی و اقتصاد رقابتی یکسویه همه را ناسالم می
دانند و سوال این است که آثار فرهنگی دستگاه های
تبلیغاتی تا چه اندازه به کارآفرینان تریبون داده و آنان را
محرم می شمارد پس امروز در پیشگاه شما ،بزرگمردانی
معرفی می شوند که در گذشته و حال اثراتی از خود به
جای گذاشته اند که قطعا ماندگار است و این در شرایطی
است که جامعه ایران امروز نیازمند دمیدن روحی تازه
است که محرک انگیزه و نشاط برای جوانان بوده و البته
در دام نامالیمات گرفتار نشود.
خوانساری گفت :همه ما در این مراسم دور هم جمع
شده ایم تا کارآفرینان سخت کوش و خستگی ناپذر را
ستایش کنیم و با افتخار نه تنها از آنها نام می بریم و
بلکه نشان به سینه شان می زنیم و تقدیرشان می کنیم
چرا که معتقدیم این بخش خصوصی است که باید به
کارآفرینان اعتبار دهد و این سرمایه ها و کارآفرینان
هستند که میراث شان همواره به یادگار می ماند.
وی معتقد است امروز خارج از خط بندی های
سیاسی یا منفعت طلبی های غیرکارشناسی به جوانان
این کشور بها دهیم چرا که آنها نیازمند توجه هستند
به خصوص اینکه کارآفرینان در سخت ترین شرایط هم
رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کرده اند و هستند
افرادی که کارخانه هایشان را در سخت تر از شرایط فعلی
بنا نهاده اند پس نباید ناامید شد.
وی اظهار داشت :اتاق بازرگانی تهران مفتخر است
از استارت آپ ها با حضور جوانانی پرنشاط تقدیر کند و
روحیه آنها را برای کار بیشتر زنده نگه دارد بنابراین بر
خود فرض می دانیم تا از کارآفرینان تقدیرکنیم و از آنها
حمایت کنیم تا منطق حمایت معنا شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه گرانی با گرانفروشی
فرق دارد ،اعالم کرد که گرانی برخی محصوالت در بازار هیچ ارتباطی
با اصناف ندارد و میتواند عوامل مختلفی غیر از فروشندهها داشته
باشد.سعید ممبینی در جلسه مشترک با رئیس کمیته اقتصادی
مجلس که در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد ،در پاسخ به ایسنا
مبنی بر اینکه چرا هر ساله اتاق اصناف ایران از کمبود بودجه
برای نظارت و بازرسی بازار انتقاد میکند و هیچ اتفاقی در راستای
اصالح آن از سوی مجلس و دولت نمیافتد ،اظهار کرد :اتفاقا در
جلسه امروز در همین زمینه بحث کردیم و مقرر شده تا کمیسیون
اقتصادی مجلس در این زمینه به ما کمک کند اما نباید از حق
بگذریم که با وجود کمبود بودجه و اعتبار هیچ قصوری از سوی
اصناف صورت نگرفته و نظارتها و بازرسیها بهطور منظم صورت
میگیرد و پروندههای بسیاری در این زمینه تشکیل شده است.وی
افزود :گرانی با گرانفروشی فرق دارد و ممکن است یک جا ،چند
واحد صنفی به گران فروشی اقدام کنند که قطعا با آنها برخورد
میکنیم.او ادامه داد :اما باید به این نکته توجه کرد که اصناف
تنها توزیعکننده و فروشنده محصوالتی هستند که در بازار عرضه
میشوند و آنها سود قانونی و منطقی خود را روی قیمت این کاالها
میکشند و حتی در زمینه برخی کاالهای اساسی نیز مسئولیت
توزیع به فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و تره بار سپرده
شده و میتوانیم در صورت توزیع شدن در شبکه اصناف بر آنها به
دقت نظارت کنیم.رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره مبارزه
با قاچاق کاال وارز گفت :اصناف آمادگی کامل برای مبارزه با قاچاق
کاال را دارد و خودشان در این زمینه داوطلب هستند چراکه مبارزه
با قاچاق کاال میتواند تقویت تولیدهای داخلی از نظر کمی و کیفی
را در پی داشته باشد.خبرنگار دیگری از ممبینی درباره وضعیت
کنونی بازار سوال کرد که وی پاسخ داد :رکورد سنگینی بر بازار
حاکم شده است و گرانیهای اخیر به بازاریان نیز صدمه زیادی وارد
کرده است ،بنابراین هرقدر قیمت کاالها متعادلتر شود و کاهش
یابد ،اصناف و کسبه راضیتر هستند چراکه افزایش قدرت خرید
مردم و رونق بیشتر ،بازار آنها را در پی خواهد داشت .اما باید
به این نکته توجه کنیم که هیچ کمبودی در بازار نداریم و درباره
تامین کاالهای مورد نیاز مردم ثبات نسبی به وجود آمده است.

منشا احتکار از نظر رییس ستاد مبارزه با قاچاق

چند ماه پس از تغییرات به وجود آمده در نرخ ارز که باعث بروز
تالطمهایی در اقتصاد ایران و شکلگیری مشکالتی مانند احتکار و
نرسیدن کاالهای مورد نیاز مردم به بازار شد ،حاال به نظر میرسد
که با فروکش کردن بحرانهای ابتدایی ،نوبت به رصد دقیق شرایط
رسیده است.هرچند دولتهای یازدهم و دوازدهم تالش کردهاند
نسبت به کاهش رقم قاچاق کاال و احتکار آن از سوی برخی افراد
سودجو اقدامات الزم را انجام دهند و این مساله به کاهش نسبی
آمار قاچاق در سالهای گذشته منجر شده است ،اما آخرین آمارها
نشان میدهد که هنوز ساالنه بیش از  ۱۲میلیارد دالر کاالی قاچاق
وارد کشور میشود که تا کاهش قابل توجه این رقم نمیتوان به
اجرایی شدن تمام سیاستهای مدنظر امید داشت.در کنار قاچاق اما
یکی از اصلیترین مواردی که در طول ماههای گذشته ،اقتصاد ایران
با آن دست و پنجه نرم کرده ،موضوع احتکار بوده است.با وجود
آنکه پس از برهم خوردن شرایط اقتصادی ایران با افزایش نظارتها
تالش شد بسیاری از انبارهایی که در آن کاالهای مورد نیاز مردم
احتکار شده بود شناسایی شده و پس از طی شدن مراحل قانونی
کاالهای موجود در آنها به دست مصرفکننده برسد ،اما به نظر
میرسد هنوز راهی طوالنی تا تسویه نهایی اقتصاد ایران از احتکار
باقیمانده است.جدیدترین آمارهایی که خرمآبادی – رییس ستاد
مبارزه قاچاق کاال و ارز – در نشست دوشنبه شب با استاندار قزوین
ارائه کرده ،به درستی ابعاد این مساله را نشان میدهد.براساس
گفتههای او در حال حاضر در سراسر کشور  ۵۳۹هزار انبار کشف
شده که هر چند مرحلهی شناسایی آنها به پایان رسیده ،اما هنوز
وارد سامانه نظارت انبار نشدهاند که این مساله خود میتواند یکی از
عوامل تاثیرگذار بر باالرفتن آمار احتکار باشد.خرمآبادی از ظرفیت
اصناف کشور برای عبور از این مرحله سخن گفته و ابراز امیدواری
کرده است که با افزایش نظارت فنی بر این انبارهای پرتعداد ،در
کنار مسائل قانونی از نظر فنی و اجرایی نیز شرایط طوری شود که
احتکارکنندگان امکان برنامهریزی برای این اقدام را پیدا نکنند.
دبیر قرارگاه حمایت از کاالی ایرانی:

چارهای جز حمایت از کاالهای ایرانی نداریم

دبیر قرارگاه حمایت از کاالی ایرانی ،با تاکید بر اینکه چارهای
جز حمایت از کاالی ایرانی در کشور وجود ندارد ،گفت :بازار
کشور به افرادی مانند شهدای حرم نیاز دارد .غالمرضا حسنپور
در حاشیه افتتاح جشنواره کاالهای ایرانی از سوی اتاق اصناف در
جمع خبرنگاران گفت :حمایت از کاالی ایرانی امروز به یک ضرورت
در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما باید توجه داشت که اکنون
کشور نیاز به غیورمردانی دارد که بازار را حمایت کنند؛ این در
حالی است که همانطور که شهدای حرم امنیت را برای ما به دست
آوردهاند ،بازار را نیز باید جوانان متدین در دست گیرند.دبیر قرارگاه
حمایت از کاالهای ایرانی افزود :قرارگاه حمایت از کاالی ایرانی در
سازمان بسیج کشور ،برای حمایت از تولید کاالهای ایرانی ایجاد
شده است؛ این در حالی است که هم اکنون باید امنیت بازار را با
کمک جوانان متدین به دست آوریم و آنها بتوانند بازار را در اختیار
خود گیرند و حمایت کنند .وی تصریح کرد :بسیجی فردی است
که منافع ملی کشور را در اولویت امور خود قرار میدهد ،حال فرق
ندارد که از چه قومیتی بوده و یا چه قیافهای داشته باشد؛ البته
اکنون فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی و در فروشگاههای
اینترنتی که به دست همین جوانان ایجاد شده ،شرایط مناسبی را
فراهم آورده که باید همه دغدغهمندان کشور در این زمینه آنها را
یاری رسانند.حسنپور تصریح کرد :ما نیز باید فضایی ایجاد کنیم تا
کاالهای ایرانی در آن معرفی شوند؛ به همین منظور کارگروههایی
برای حمایت از کاالی ایرانی ایجاد شده است که امیدواریم بتوانیم
در آنجا تولید کنندگان ایرانی را دور هم جمع کنیم و حتی مشاغل
خانگی نیز در این فضا ورود کنند؛ در این میان ،هر جوانی که طرح
یا ایدهای داشته باشد میتواند آن را در این کارگروه ارائه دهد.
رئیس بسیج اصناف و بازرگانان اظهار داشت :ما معتقدیم که در
شرایط فعلی کشور باید به موضوع صادرات بیشتر از پیش اهمیت
داده شود و افسران اقتصادی کشور باید در این زمینه ورود کنند.
همچنین محمد جعفر بیگی ،مدیر برگزاری این نمایشگاه نیز اظهار
داشت :نمایشگاه جهیزیه ایرانی از هفدهم تا بیست و یکم دیماه در
مصلی تهران در حال برگزاری است و در آن ،کاالهای  ۱۰۰درصد
ایرانی عرضه میشود؛ این در حالی است که بسیاری از کاالهایی که
در این نمایشگاه عرضه میشوند دارای تخفیف  ۲۰تا  ۲۵درصدی
هستند و برخی کاالها براساس قراردادی که با یک بانک عامل
منعقد شده است به صورت اقساط  ۳۶ماهه تا سقف  ۲۰میلیون
تومان بدون پیشپرداخت عرضه میشود.وی ادامه داد :در راستای
منویات مقام معظم رهبری و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان،
حمایت از کاالی ایرانی و جهاد اقتصادی در مقابله با نیرنگهای
دشمنان ایران اسالمی ،تصمیم به برپایی این نمایشگاه گرفتیم و
امیدواریم با استقبال پرشور جوانان مواجه شویم.وی افزود :یکی از
راهکار های اقتصادی برای کمک به ازدواج آسان  ،عرضه مستقیم
اجناس و لوازم زندگی برای جوانان و مخاطبین است که در این
راستا  ،بیش از  100شرکت تولیدی و خدماتی با محصوالت ایرانی
و قیمت بسیار مناسب در این نمایشگاه ،به عرضه تولیدات و خدمات
خود می پردازند.

