اقتصاد
اخبار
رئيس سازمان توسعه تجارت خواستار شد؛

فعال شدن بسته تشويقي
براي صادرکنندگان

معاون وزير صنعت از اعضاي شوراي عالي
صادرات خواست تا تسهيالتي که ميتوانند
در قالب بسته تشويقي بازگشت ارز صادراتي
به صادرکنندگان ارائه دهند را به سازمان
توسعه تجارت ايران ارائه دهند.حميد زادبوم
در نامهاي به اعضاي کميته کارشناسي شوراي
عالي صادرات درخواست کرد تا تسهيالتي که
ميتواند در تدوين بسته تشويقي افزايش ارز
بازگشتي از محل صادرات کمک کند را به
سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.معاون وزير
صنعت ،معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه
تجارت در اين نامه نوشت:
«احتراماً در اجراي مصوبات اخير
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مبني بر
تهيه و ابالغ بستههاي تشويقي به منظور
تسهيل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه
اقتصادي کشور به استحضار ميرساند از آنجا
که نقش و جايگاه دستگاههاي اجرايي دست
اندرکار به ويژه دستگاههاي خدمات دهنده به
صادرکنندگان براي تسهيل در فرآيند توسعه
صادرات بنگاههاي توليدي و تجاري و متعاقباً
بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادي کشور
از اهميت بااليي برخوردار است ،لذا خواهشمند
است دستور فرمائيد نقطه نظرات و پيشنهادات
اجرايي آن مجموعه که قابليت درج در بسته
تشويقي يادشده را دارد ،در اسرع وقت به اين
سازمان منعکس گردد.

کاهش ترانزيت ريلي
در بحران کرونا

به دليل بسته بودن مرزها ناشي از شيوع
ويروس کرونا ترانزيت ريلي در چهار ماه امسال
50درصد و صادرات 40درصد کاهش يافت اما
در واردات و تامين کاالهاي اساسي با رشد قابل
توجهي مواجه بوديم.سعيد رسولي درباره آخرين
وضعيت ترانزيت ،واردات و صادرات ريلي اظهار
کرد :در ماههاي گذشته به دليل شيوع ويروس
کرونا مرزهاي ريلي بسته شده بودند و تنها مرز
آستارا باز بود و در اواخر اسفند ماه نيز مرز رازي
بازگشايي شد .البته اخيرا مرزهاي ريلي اينچه
برون ،سرخس و ميرجاوه نيز بازگشايي شدند
که طي  4الي  5ماه اخير به دليل شيوع ويروس
کرونا بسته بودند و اين مسئله تاثير به سزائي
در ترانزيت و صادرات ريلي گذاشت.وي افزود:
همه تالشمان را کرديم که با وجود مشکالت
به وجود آمده بتوانيم در زمينه واردات ،تامين
کاالهاي اساسي  ،حمل مستقيم از بنادر به ويژه
از مرزهاي آستارا و رازي رشد داشته باشيم.
براساس آخرين آمارهاي موجود در  4ماه
امسال از نظر تناژ  50درصد در ترانزيت ريلي و
از نظر تن کيلومتر  40درصد در صادرات ريلي
نسبت به بازده زماني مشابه در سال گذشته
کاهش داشتيم .اما در واردات  73درصد از نظر
تناژ و  84درصد از نظر تن کيلومتر در همين بازده
زماني نسبت به پارسال رشد داشتهايم.رسولي با
اشاره به بسته بودن مرزهاي بين المللي ناشي از
شيوع ويروس کرونا ،کاهش صادرات مازوت و
کاهش واردات کانتينري به عنوان داليل موثر بر
تجارت ريلي گفت :همه تالش دولت اين بود که
در زمينه کاالهاي اساسي به مشکلي برنخوريم و
همين مسئله سبب شد تا در  4ماه امسال در اين
زمينه  48درصد رشد از نظر تناژ و و  50درصد
رشد از نظر تن کيلومتر داشته باشيم همچنين از
نظر بارگيري و حمل مستقيم از بنادر  105درصد
از نظر تناژ و  94درصد از نظر تن کيلومتر در  4ماه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد داشتيم.مدير عامل شرکت راه آهن اظهار
کرد :مجموع اقدامات انجام شده به عالوه انعقاد
تفاهم نامه همکاري براي افزايش سهم ريلي بين
راه آهن و گمرک و غيره سبب شد تا در مجموع
حمل بار ريلي کشور در بازده بار داخلي و بين
المللي  3درصد رشد از نظر تناژ و  6درصد رشد از
نظر تن کيلومتر داشته باشيم.

پيگيري فوري ترخيص
کاالهاي موجود در بنادر و
گمرکات

گمرک ايران در خصوص پيگيري فوري
ترخيص کاالهاي موجود در بنادر و گمرکات
کشور اطالعيه داد.در اين اطالعيه که از سوي
مهرداد جمال ارونقي معاون امور گمرکي گمرک
جمهوري اسالمي ايران صادر شده آمده است؛
بدينوسيله به اطالع مي رساند :در راستاي تأمين
به موقع کاالهاي اساسي و ضروري و مواد اولية
کارخانجات توليدي  ،تصميمات ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت که به تأييد رياست محترم
جمهوري اسالمي ايران رسيده  ،از سوي معاون
محترم اقتصادي رييس جمهور ،براي اجرا به
مراجع ذيربط ابالغ گرديد.نظر بر اينکه در راستاي
اجراي مصوبه و بعد از دريافت اطالعات کاالهاي
رسوبي ،دپو شده و موجود در بنادر و گمرکات
کشور؛ وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛ گمرک و
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نسبت به
پااليش و اولويت بندي کاالها اقدام نموده اند،
از کلية صاحبان کاال اعم از حقيقي يا حقوقي
درخواست مي گردد چنانچه درخواستي مبني
بر ترخيص درصدي يا کامل کاالهاي درصف
تخصيص خود به گمرکات اجرايي يا گمرک
ايران ارائه داده اند و ليکن تاکنون مشکل
ترخيص کاالهاي ثبت سفارش شدة آنها مرتفع
نشده و نتوانسته اند نسبت به ترخيص کاال با
رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند نسبت به
ارسال درخواست آني خود با ذکر شمارة ثبت
سفارش از طريق اتوماسيون اداري با عنوان معاون
امورگمرکي گمرک ايران اقدام نموده و يا از طريق
تماس تلفني با حوزة معاونت فني و امور گمرکي
گمرک ايران به شمارة  ، 02188501435مراتب
را اعالم و يا از طريق نمابر 02188756468
نسبت به ارسال درخواست مربوطه اقدام نمايند
تا مشکالت مربوطه بقيد فوريت رسيدگي شود.
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سرپرست وزارت صمت 80:درصد پول کشاورزان پرداخت شد

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت از پرداخت حدود 80
درصد پول خريد گندم به کشاورزان خبر داد.
حسين مدرس خياباني گفت :نزديک به هفت ميليون تن خريد
تضميني گندم انجام شده است که اين عدد نسبت به ميزان خريد
تضميني گندم پارسال هشت درصد بيشتر است.
وي افزود :گندمي که امسال از کشاورزان خريديم 58 ،درصد
نسبت به پارسال گرانتر است ،زيرا نرخ خريد تضميني گندم باالتر رفت.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تصريح کرد :به همه
کشاورزاني که گندم شأن را به دولت داده اند تا  23تيرماه ،تقريباً 80
درصد پولشان پرداخت شده است.
مدرس خياباني با اشاره به اينکه احتماالً امسال هم افزايش خريد
تضميني گندم نسبت به پارسال داريم ،افزود :امسال براي خريد تضميني
حدود  9تا  10ميليون تن گندم برنامه ريزي شده است.
وي همچنين گفت :در زمينه تأمين گندم مصرفي کشور خودکفا
ميشويم.
 14ميليون تن ظرفيت نگهداري گندم داريم
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :حدود  14ميليون
تن ظرفيت سيلو و محوطه نگهداري گندم ،داريم.
مدرس خياباني با تاکيد بر اينکه مشکلي براي نگهداري گندم در
کشور وجود ندارد ،افزود :هم سيلوهاي قديمي گنجايش گندمهاي ما را
دارند و هم با سرمايه گذاريهاي جديد به مرور اين سيلوها نوسازي و
بازسازي ميشوند و به ظرفيت آنها اضافه ميشود.
وي گفت :به موازات خريد گندم بيشتر از کشاورزان ،نيازي به محل
نگهداري گندم يا سيلوهاي فلزي ،بتني و روباز داريم.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :اکنون شرکتهاي

بازرگاني دولتي و بخش خصوصي ،طرحهاي زيادي در سيلوسازي
راه انداخته اند که نمونه آن بهره برداري از دو سيلوي  30هزار تني
شهرستان اقليد و  40هزار تني شهرستان داراب در روز گذشته بود.
مدرس خياباني گفت :هفته آينده هم سيلوي  50هزار تني شهر
فيروزه نيشابور به بهره برداري ميرسد.
برخوردشديدباسوءاستفادهکنندگانازتغييراتقيمتکاالها
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :با سو استفاده
کنندگان از تغييرات قيمت کاالها که متأثر از شاخصهاي کالن
اقتصادي است ،به شدت برخورد ميکنيم.
مدرس خياباني با اشاره به افزايش قيمتها در برخي کاالها مثل
لبنيات و حبوبات افزود :بايد بين تغييرات قيمت که متأثر از شاخصهاي
کالن اقتصادي است و گراني که با سو استفاده ،احتکار و امتناع از فروش
پيش ميآيد ،تفاوت قائل شويم.
وي تصريح کرد :با سوءاستفاده کنندگان در بخشهاي توليد يا
عرضه به شدت ،برخورد ميکنيم.

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :هم سازمان
حمايت و هم سازمان تعزيرات حکومتي همراه با دادستاني و پليس
امنيت ،تيمهاي نظارتي دارند که با سوءاستفاده کنندگان به شدت
مقابله ميکند.
مدرس خياباني با اشاره به مقاومت برخي براي عرضه کاال با هدف
گران فروشي در آينده ،افزود :امسال تمرکز ما در حوزه بازرسي و نظارت
روي انبارها و مراکز نگهداري کاالست.
وي گفت :بانک مرکزي هم تالشهاي خوبي کرد و موفق شد ،رشد
بي حد و حصر نرخ ارز را کنترل کند.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،افزود :کاالهاي اساسي
به وفور در کشور وجود دارد و بنادر و فروشگاهها هم مملو از کاالست.
مدرس خياباني ،آمار کاالهاي توليدي کشور را افزايشي توصيف
کرد و گفت :در سختترين شرايط تحريم و جنگ اقتصادي ،بدون استثنا
همه رستههاي صنعتي و معدني ما افزايشي است که خود اين افزايش
توليد به افزايش عرضه و تعادل در قيمتها کمک ميکند.
وي افزود :چيزي که اکنون در بازار با آن روبرو هستيم ،کمبود و
گراني نيست بلکه بخش عمدهاي از کاالها متأثر از فضاي کلي اقتصادي
کشور است.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تغيير
شاخصهاي کالن اقتصادي ،گفت :وقتي نرخ ارز ،تورم و دستمزد تغيير
کرده ،روي کاالها هم تأثير گذاشته است.
مدرس خياباني افزود :اگر بخواهيم جلوي اين تغييرات طبيعي
قيمتها را که ماحصل افزايش عوامل توليد است ،بگيريم و آن را
سرکوب کنيم ،مفهومش اين است که در سال جهش توليد جلوي توليد
را ميگيريم.

تشریح رويه جديد صدور کارت بازرگاني

عضو هيأت رئيسه اتاق ايران تأکيد کرد :اتاق ايران همچنان يکي از
امضاکنندههاي اصلي براي صدور کارت بازرگاني است.
کيوان کاشفي درباره پروسه جديد صدور کارت بازرگاني خاطرنشان
کرد :متأسفانه اينطور از برخي خبرها برداشت ميشود که اتاق بازرگاني
ديگر مسئوليت صدور کارت بازرگاني را بر عهده ندارد و اين فرآيند بهطور
کامل به وزارت صنعت واگذارشده است که بههيچعنوان صحت ندارد.
بلکه اتاق بازرگاني همچنان يکي از امضاکنندههاي اصلي صدور کارت
بازرگاني است و بحثهاي مربوط به کارت عضويت و تشکيل پرونده
مانند قبل در اتاق ايران پيگيري ميشود.
اتاق بازرگاني از مراحل صدور کارت بازرگاني حذف نميشود
وي افزود :در پروسه جديد ،تغييراتي را مطابق مواد  5و  6قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شاهديم که بر اساس آن ،وزارت صنعت از
طريق ايجاد «سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي» در نظر دارد
صدور و تمديد کارت بازرگاني را پيگيري کند تا نظارت بيشتري هم در
همين خصوص به عمل آيد.
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران درباره تفاوت سامانه اتاق ايران و سامانه
يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتبار ،توضيح داد :در سامانه يکپارچه
اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتبار ،وزارت صنعت به کليه بانکهاي

اطالعاتي و سامانه دستگاههاي اجرايي مختلف که براي تشکيل پرونده
متقاضيان به آنها براي استعالم نياز دارد ،ازجمله سوءپيشينه و سامانه
تأييد مدارک تحصيلي ،دسترسي دارد؛ درحاليکه سامانه اتاق ايران رأسا
به اين بانکهاي اطالعاتي دسترسي نداشت و استعالمها بايد بهصورت
جداگانه انجام ميشد.
وي افزود :بر اساس دستورالعمل جديد ،متقاضيان ابتدا درخواست
خود را بهصورت آنالين ثبت ميکنند و پس از اينکه وزارت صنعت
استعالمهاي الزم را انجام داد و مدارک متقاضي را تأييد کرد ،اطالعات
متقاضيان براي تشکيل پرونده فيزيکي به اتاق ايران ارسال ميشود.
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران ادامه ميدهد :پس از ارسال اطالعات
متقاضيان صدور کارت بازرگاني از وزارت صنعت به اتاق ايران ،اتاق براي
تأييد نهايي و تکميل پرونده فيزيکي متقاضيان ،اقدامات قبلي خود را که
شامل بررسي محل ،بررسي اسناد ،دورههاي آموزشي ،مصاحبه حضوري
و احراز هويت است انجام خواهد داد و درصورتيکه مغايرتي در تکميل
پرونده وجود نداشته باشد ،پرونده متقاضي پس از امضا براي تأييد نهايي
به وزارت صنعت ارسال خواهد شد؛ بنابراين ،تأييد نهايي براي صدور
کارت بازرگاني که از قبل با دو امضاي وزارت صنعت و اتاق ايران انجام
ميشد ،همچنان به قوت خود باقي است.

کاشفي تأکيد ميکند :تمام مراحل گفتهشده در رابطه با صدور
کارت بازرگاني صدق ميکند و در خصوص کارت عضويت ،اتاق مستق ً
ال
به روال قبل عمل خواهد کرد.
به گفته او از زمان توقف عمليات صدور کارت بازرگاني در سامانه
اتاق ايران ،مرکز فاواي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران
و وزارت صنعت همکاري قابلتوجهي براي اتصال سامانه اتاق ايران و
سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتبار داشتهاند که خوشبختانه
تا حدود زيادي هم اين امر محقق شده است.
ماجراي ابالغيه سازمان توسعه تجارت و شائبه حذف اتاق بازرگاني
از فرآيند صدور کارت
گفتني است هفته گذشته ،حميد زادبوم رئيس سازمان توسعه
تجارت در نامهاي به رؤساي سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد که عمليات صدور کارت بازرگاني از يک مرداد امسال در سامانه اتاق
بازرگاني متوقف و صرفاً در سامانه يکپارچه اعتبار سنجي انجام ميشود.
بر اساس اين بخشنامه ،عمليات تمديد کارت بازرگاني هم تا تاريخ
 15مرداد سال  99همچنان در سامانه اتاق بازرگاني قابل انجام بوده اما
از تاريخ مذکور عمليات تمديد کارت بازرگاني نيز در سامانه اتاق بازرگاني
متوقف و صرفاً در سامانه يکپارچه اعتبارسنجي انجام خواهد شد.

با هدف توسعه خطوط توليد پگاه و با حضور استاندار تهران؛

خط توليد  ESLليواني پگاه تهران افتتاح شد

پنجشنبه  9مرداد  ،انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران ،
ضمن بازديد از خطوط توليد شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران  ،خط
توليد  ESLليواني پگاه تهران را افتتاح کرد.
به گزارش اخبار صنعت ،در اين بازديد يداله صادقي رئيس سازمان
صنعت  ،معدن و تجارت استان تهران  ،حشمت اله عسگري معاون
هماهنگي اقتصادي استانداري تهران و کريم ذوالفقاري رئيس جهاد
کشاورزي استان تهران نيز حضور داشتند .انوشيروان محسني بند پي
استاندار تهران  ،با اشاره به سابقه درخشان شرکت صنايع شير ايران
در حوزه خودکفايي پنير و شير خشک و با حضور منابع انساني نخبه
خواست تا در زمينه توليد کره نيز کشور را به خودکفايي برسانند .
استاندار تهران  ،با اشاره به سرانه مصرف شير و عوارض ناشي از آن
 ،از جمله کاهش سن پوکي استخوان و کوتاهي قد کودکان ايراني تصريح
کرد  11 :درصد از سهم ظرفيت توليد شير خام کشور به شهر تهران
اختصاص دارد و پگاه با ظرفيت و پتانسيل بااليي که دارد در راستاي
توسعه دامداريها هدف گذاري کند تا عالوه بر توسعه صنعت دامپروري
کشور زنجيره مزرعه تا سفره نيز کامل شود .
عبد اله قدوسي مدير عامل شرکت صنايع شير ايران  ،با اشاره به
رشد  43درصدي صادرات پگاه در سه ماهه اول سال جاري و نقش موثر
صادرات در ارزآوري کشور تصريح کرد  :باالترين حجم صادرات مربوط
به صنايع غذايي است و شرکت صنايع شير ايران در اين حوزه رتبه اول
را به خود اختصاص داده است .

وي تصريح کرد  :دريافت عوارض در صادرات شيرخشک و خامه
به منزله تنبيه صادرکننده است و با توجه به تهديد منافع دامداران
 ،انجمن شير خشک و ساير صنوف در اين راستا خواستار اصالح
اين رويه شد .
مدير عامل شرکت صنايع شير ايران تاکيد کرد  :برند پگاه با 64
نشان ايمني و سالمت بعنوان تنها شرکت دارنده اين نشانها عنوان سالم
ترين برند صنعت غذا و لبنيات در کشور را به خود اختصاص داده است
و با دريافت  3نشان استاندارد ملي توسط شرکتهاي تابعه توليدي در
سالروز جهاني استاندارد در سال گذشته  ،نشان داد همواره رويکرد
سالمت محور دارد .وي با اشاره به اقدامات پگاه در حوزه مسئوليت
اجتماعي بويژه در زمان شيوع کرونا گفت  :شرکت صنايع شير ايران
با توليد و عرضه انبوه محصوالت فراسودمند و توزيع رايگان محصوالت
لبني به ارزش يک ميليارد ريال در مناطق محروم کشور بعنوان سربازان
سالمتي ايفاي نقش کرد .
کريم ذوالفقاري رئيس جهاد کشاورزي استان تهران در خصوص
حل چالشهاي پيش روي دامداران و تامين نهاده هاي دامي تصريح کرد
 :آماده هر گونه همکاري در اين حوزه هستيم .
يد اله صادقي رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان تهران
نيز تصريح کرد  :شرکت صنايع ايران با توليد محصوالت کيفي و عرضه
اقتصادي آن همواره حامي مصرف کنندگان بوده است .
حشمت اله عسگري معاون هماهنگي اقتصادي استانداري تهران

نيز در خصوص اخذ مجوز از سازمان دامپزشکي در راستاي توسعه
صادرات اعالم آمادگي کرد .
عبد اله قدوسي مدير عامل شرکت صنايع شير ايران در مراسم
رونمايي از دستگاه  ESLليواني نيز گفت  :اين پروژه حاصل تالش
متخصصان داخلي کشور است و بي نيازي از مواد اوليه و بسته بندي
خارجي و استفاده از توليدات داخلي از ويژگيهاي اين دستگاه است .
وي با اشاره به قابليت بسته بندي دهانه گرد و چهار گوش دستگاه
 ESLليواني گفت  :اين دستگاه براي توليد و بسته بندي شير  ،خامه
هاي ساده و طعمدار طراحي شده است و با سرعت  12000کاپ در
ساعت محصوالتي را بسته بندي مي کند که قابليت ماندگاري  45روزه
بدون نياز به مواد افزودني را دارند .

اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت» مطرح کرد؛

ت بازرگانی
لزوم شفاف سازی دولت درباره احیای وزار 

اگر هفته ای یک بار به فروشگاه محله خود سری بزنید متوجه
به هم ریختگی اوضاع و احوال اقتصاد کشور می شوید ،ثباتی در بازار
وجود ندارد ،ضمن اینکه نظارتی هم نیست ،دولت هم فقط شعار می
دهد که هستم ،رصد می کنم ،اما عمال خبری از هیچ کدام از اين
گزینه ها به عنوان عملکرد دولت نیست .در چنین آشفته بازاری
اما دولت و شخص آقای رئیس جمهور بر تفکیک وزارت بازرگانی
از صمت تاکید دارد ،چرا؟ پاسخ به این سوال را از عطا بهرامی
اقتصاددان و استاد دانشگاه جویا شدیم ،در ادامه با هم می خوانیم.
استاد اقتصاد گفت  :اگر دولت برای تشکیل و تفکیک وزارت
بازرگانی تاکید دارد قبل از هر کاری باید مکانیزم شفاف عملکرد
مطلوب این وزارتخانه را در راستای تنظیم بازار و ...توضیح و ارائه
دهد.
در وضعیت بد اقتصادی امروز که اتفاقا عمده تمرکز
دولت باید روی حل مسائل و چالش های اقتصادی و معیشتی
که مردم را گرفتار کرده باشد ،این همه اصرار و وقت کشی
برای تفکیک و احیای وزارت بازرگانی از چه عواملی نشات
می گیرد؟
دولت چند سالی است دنبال یک راه و کار غلط افتاده ،اصال
ایدئولوژی دولت در احیای وزارت بازرگانی غلط است ،البته چنین
برنامه ها و عملکردهایی در دولت آقای روحانی اولین بار نیست که
خسارت های بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است ،تفکیک وزارت
بازرگانی در مجلس دهم با اصرار دولت دنبال شد که در آن مجلس
هم به نتیجه و سرانجام خاصی نرسید ،چرا که این درخواست از
اساس غلط است .در شرایطی که دولت تمام هم و غم خود را باید
صرف حل مشکالتی کند که بیشتر آنها نان را از مردم دریغ کرده،
توجه دولت را به موضوعی چون احیای وزارت بازرگانی معطوف
کرده چرا که سود گروهی در این تفکیک خوابیده و منفعت گروهی
به دلیل عدم تفکیک از دست رفته است .درواقع دولت آقای روحانی
با سیاست های نامطلوبی که داشته بخشی نگری را بر اقتصاد ایران
بیش از پیش حاکم کرده است.لذا در پاسخ به سوال شما می توان
گفت ،احیای وزارت بازرگانی ،احیای رانت و سود بری برخی است!
در ساختار وزارت بازرگانی مورد نظر دولت چه اتفاقاتی
برای اقتصاد کشور زیان بار خواهد بود؟

اگر ساختار وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صمت شود ،عم ً
ال
بخش بازرگانی دست تولید را می بندد ،به عبارتی وضعیت تولید
کشور از این که هست به مراتب بدتر می شود .لذا تصمیم گیران
با واردات آنقدر تولید را در داخل کم و گران می کنند که واردات
ارزان تر از تولید داخلی می شود و این به معنای افزایش بیکاری و
معضالت بیشتر اقتصادی و اجتماعی است.
یعنی پای منافع شخصی در میان است؟
با توجه به اینکه سود زیادی در تشکیل وزارت بازرگانی برای
برخی وجود دارد ،بله به نفع گروهی خاص وابسته به دولت است.
بازرگانی در ایرا عم ً
ال به معنی حمایت از واردات است ،بنابراين
واردات چی های نزدیک به دولت مکانیزم پر قدرتی پیدا میکنند،
با البی هایی که در دولت و در اتاق بازرگانی دارند ،عمال واردات را
گسترش و تولید کشور را فلج می کنند .این عمل باعث می شود
وضعیت اقتصادی از وضعیت فعلی هم بدتر شود.
ایا دولت متوجه تبعات رها کردن اقتصاد کشور نیست که
چنین بحث های دست چندمی را دنبال می کند؟
دولت به خوبی متوجه تبعات اجتماعی و سیاسی ول شدگی اقتصاد
است ،اما مساله فشارها برای احیای وزارت بازرگانی و برخورداری بیشتر
صاحبان قدرت و ثروت است ،آنهایی که از ضعف مالی مردم روز به
روز قوی و ثروتمند تر می شوند ،مطمئن باشید تبعات احیای وزارت
بازرگانی آنقدر زیاد خواهد بود که فشار بر اقتصاد کشور بیشتر می شود.
از سوی دیگر دولت باید به این سوال جواب دهد که با احیای وزارت
بازرگانی چه اتفاقی قرار است در اقتصاد به نفع مردم و بازار بیفتد؟ مگر
قبال که وزارت بازرگانی داشتیم ،اتفاق خاصی در اقتصاد رخ داد که این
سالها از نبود آن متضرر شده باشیم؟ آیا اینکه دو وزارتخانه درون یک
وزارتخانه هستند بهتر قابل کنترل و مدیریت نیستند ،تا اینکه از هم
مستقل باشند؟ بی تردید وزارت بازرگانی فقط مسئول واردات کشور مب
شود ،یعنی دولت با احیای این وزارتخانه سرچشمه بسیاری از فسادها
و عدم شفافیت ها را دوباره باز می کند .چرا که بخش دولتی بر این
بخش حاکم است و خودشان در این وزارتخانه مستقر می شوند ،فلذا کار
خودشان را می کنند .اصال چه ضرورتی برای داشتن این همه وزارتخانه
وجود دارد؟ هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران وزارتخانه ندارد ،اکثر
کشورهای صنعتی بیشتر از  ١٠وزارتخانه ندارند ،یکی دو وزارتخانه مثل

حقوق بشر ،جهان سوم و ...همه نمایشی است در حالی که ما بیش از
همه دنیا حدود  ١٨وزارتخانه داریم ،مشخص است که با این وسعت
تصمیم گیری و دولت بزرگ هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نمی دهد
که به نفع آحاد جامعه باشد ،در واقع زمانی اقتصاد در ریل درست قرار
می گیرد که دولت چابک و کوچک باشد،هر چقدر وزارتخانهها بیشتر
میشوند مکانیزم تصمیم گیری سخت می شود ،لذا چابکی دولت کم
می شود و نمی توان برای اقتصاد و مردم کاری کرد،کسانی که کار
اجرایی کرده باشند به خوبی به این موضوع واقفند که گرداندن این همه
وزارتخانه و تصمیم گیری مشترک برای کل جامعه چه کاری سختی
است؟ در حالی که اگر تصمیات درون یک وزارتخانه به صورت متمرکز
گرفته شود ،بسیاری از مشکالت با تصمیم گیری و مدیریت واحد حل
می شود ،قطعا تالش دولت در راستای احیای وزارت بازرگانی ناشی از
منافع شخصی و گروهی پشت پرده است ،واال تشکیل وزارت بازرگانی
کمترین کمکی به تنظیم بازار و اقتصاد کشور نمیکند .ما تجربه وزارت
بازرگانی دهه  ۷۰را هم داریم ،چه اتفاقی در اقتصاد رخ داد که امروز می
تواند به نفع مردم باشد؟آن زمان هم این مشکالت باعث تفکیک در دولت
آقای احمدینژاد شد.
چه پیشنهادی برای این موضوع برای دولت دارید؟
اگر دولت فکر میکند راهکار کمک به اقتصاد و بازار احیای
وزارت بازرگانی است ،در وهله اول باید در این مورد توضیح دهد که
چه مکانیزم شفاف و کارشناسی برای رفع مشکالت در نظر گرفته
است؟ و توضیح دهد که بازار چه مشکلی دارد بازار مشکل دارد و
این وزارتخانه چه برنامه هایی دارد؟ دولت باید توضیح دهد وزارت
بازرگانی با چه مکانیزمی احیا خواهد شد که مولفه جمعی را تضمین
کند نه گروهی خاص را؟ اگر در بحث تنظیم بازار گاهی واردات
داشته باشیم ،اما همیشه از تولید داخلی حمایت کنیم ،سرچشمه
بسیاری از مشکالت اقتصادی خشک می شود ،اگر سیاست گذار به
عنوان وزیر صمت بداند بین واردات و تولید داخل چگونه مدیریت
کند که به ضرر تولید کننده نباشد ،نه تولید داخل روی دست تولید
کننده می ماند نه بازار از واردات مورد نیاز و ضروری خالی می شود،
لذا تا زمانی که بخشی نگری بر اقتصاد حاکم باشد و هر مدیری کار
خود را انجام دهد،هیچ چیزی به نفع مردم و اقتصاد و زندگی و
معیشت آنها تغییر نمی کند.

اخبار
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واکنش وزارت راه به صدور
حکم تخليه براي مستاجران

درحالي برخي مستأجران از صدورحکم
تخليه توسط شوراهاي حل اختالف خبر
ميدهند که معاون وزير راه گفت :وزارت راه
پيگيري عدم صدور حکم تخليه است و اين
موضوع را پيگيري ميکنيم.ستاد ملي مبارزه
با بيماري کرونا طي سه ماه گذشته  2مصوبه
در حمايت از مستأجران داشته است؛ تعيين
سقف افزايش نرخ اجارهبها و تمديد قراردادهاي
اجاره .اوايل ارديبهشت ماه امسال و حدود دو
ماه پس از شيوع ويروس کرونا ستاد ملي کرونا
طي مصوبهاي از تمديد قراردادهاي اجاره تا
پايان خردادماه  99خبر داد .در ادامه  8تير
نيز اين ستاد طي مصوبهاي سقف مجاز افزايش
اجارهبها را اعالم کرد که بر اساس آن سقف
افزايش قيمت در تهران  25درصد ،کالنشهرها
 20درصد و ساير شهرها  15درصد تعيين
شد.در اين راستا معاون وزير راه و شهرسازي
سه روز بعد از مصوبه ستاد ملي مبارزه با ويروس
کرونا گفت :قراردادهاي اجاره مسکن با افزايش
نرخ مصوب به صورت خودکار تمديد ميشود.
محمود محمودزاده با اشاره به مصوبه ستاد ملي
مبارزه با کرونا براي حمايت از مستأجران اظهار
کرد :شيوع کرونا شرايط خاصي را به وجود آورد
و نياز به تصميم گيريهاي خاصي داشت.اوايل
ارديبهشت امسال ستاد ملي مبارزه با کرونا
مصوب کرد قراردادهاي اجاره مسکن اسفند
 98و فروردين  2 99ماه تمديد شوند.وي ادامه
داد :با تداوم الزام رعايت پروتکل هاي بهداشتي
مقابله با شيوع ويروس کرونا ،ستاد ستاد ملي
مبارزه کرونا مجددا در مصوبه ديگر اين موضوع
را تمديد کرد .بر اساس اين مصوبه ميزان اجاره
بها در شهر تهران  25درصد ،در کالنشهرهاي
باالي يک ميليون نفر جمعيت  20درصد و
در ساير شهرها تا  15درصد مي تواند افزايش
يابد .اين مصوبه مشمول اجاره نامه هايي مي
شود که از روز  8تير موعد اجاره آنها به پايان
رسيده است.وي با اشاره به چند تبصره در
مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا تصريح کرد:
چنانچه مستأجري در دوره فعلي به تعهداتش
عمل نکرده باشد با تشخيص دستگاه قضايي
مشمول اين مصوبه نمي شود و بايد ملک را
تخليه کند .همچنين چنانچه مالک قصد فروش
ملک را داشته باشد ،مستاجر  2ماه فرصت
دارد ملک را تخليه کند .موضوع مهم ديگر
اين مصوبه اخذ کد رهگيري در تمام معامالت
امالک و مستغالت از جمله اجاره است و هر
گونه مبايعه نامه ،رهن ،خريد و فروش بايد کد
رهگيري دريافت کنند که اين امر به شفاف
سازي بازار مسکن کمک مي کند.وي افزود :در
قرارداد اجاره حتما بايد زمان قيد شود بنابراين
قراردادها يک ساله خواهند بود اما چنانچه
شرايط کرونا ادامه پيدا کند براي نرخ گذاري
تصميم گيري مي شود و باقي شرايط به قوت
خود باقي خواهد بود .قراردادهاي اجاره مسکن
با افزايش نرخ هاي مصوب ستاد ملي مبارزه
با کرونا به صورت خودکار تمديد مي شود.بر
اساس اين گزارش ،با وجود تاکيد معاون وزير
راه و شهرسازي بر تمديد خودکار قراردادهاي
اجاره با قيمتهاي مصوب ستاد ملي مبارزه
با ويروس کرونا ،اما طي روزهاي گذشته
اخباري در خصوص صددور حکم تخليه
توسط شوراهاي حل اختالف براي مستأجران
صادر شده است.معاون مسکن و ساختمان در
اينباره گفت :هماهنگيهاي الزم براي عدم
صدور تخليه واحد مسکوني با مراجع قضايي
انجام و ابالغ شده است.محمودزاده تاکيد کرد:
نبايد اين کار (حکم تخليه) انجام شود ،چنانچه
موردي پيش آمده شايد شعبهاي از شوراهاي
حل اختالف در جريان موضوع نبودهاند.وي
بيان کرد :نبايد حکم تخليه براي مستأجران
صادر شود و وزارت راه و شهرسازي اين موضوع
را پيگيري خواهد کرد .ما هم اين مسئله را
شنيدهايم اما اينکه کجا بوده و مستندات
را نداشتهايم .در هر صورت مجددا پيگيري
ميکنيم تا عدم صدور حکم تخليه ابالغ شود.

درخشش گروه روابطعمومي
شرکت مس در جشنواره
تبليغات و روابطعمومي

در جشنواره ملي تبليغات و روابطعمومي،
گروه روابطعمومي شرکت ملي صنايع مس
ايران توانست با کسب سه جايزه و نشان برتر،
در عرصه روابطعمومي خوش بدرخشد«.حيدر
ضيغمي» ،مشاور مديرعامل و مدير گروه
روابطعمومي در مراسم انتخاب برگزيدگان
اين جشنواره با بيان اينکه همدلي و همافزايي
رمز موفقيت روابطعموميهاست ،گفت :شرکت
ملي صنايع مس ايران با رهنمودها و ارشادات
دکتر «اردشير سعدمحمدي» ،مديرعامل
شرکت در گروه روابطعمومي با چهار مجموعه
روابطعمومي در مجتمعهاي سرچشمه،
شهربابک و سونگون و همچنين ستاد تهران ،با
همدلي و همافزايي در سال گذشته هم در حوزه
روابطعمومي و هم در حوزه مسئوليتهاي
اجتماعي فعاليتهاي گستردهاي را به انجام
رساند .خدا را شاکرم که اين فعاليتها
مورد تاييد داوران جشنواره تبليغات و
روابطعمومي قرار گرفت.وي افزود :شرکت
ملي صنايع مس ايران که در حال حاضر
سومين شرکت برتر بورسي کشور است،
در کنار فعاليتهاي توليدي و توسعهاي
خود فعاليتهاي بسيار گستردهاي را در
حوزه مسئوليتهاي اجتماعي با محوريت
روابطعموميها به انجام رسانده است .عالوه
بر موضوع مسئوليتهاي اجتماعي در ارتباط
با ذينفعان محلي شرکت و پيشبرد اهداف
اقتصاد مقاومتي ،در ماههاي گذشته با شيوع
ويروس کرونا ،روابطعموميها در همراهي
تنگاتنگ با مديريت ارشد سازمان براي
مبارزه با کرونا بسيج شدند و توانستند در
اين زمينه بسيار مثمرثمر باشند.

