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جایگزینی ظروف مسی 
چین و هند به جای 

محصوالت داخلی
امــروزه متاســفانه محصــوالت هنــدی و چینــی به 
دلیــل ارزان بــودن وارد کشــور شــده و ظــروف مســی 
ســاخت چیــن و هند جایگزین محصوالت ایرانی شــده 
و دلیــل آن پاییــن بــودن نــرخ تولید ایــن محصوالت در 

کشورهایی همچون چین و هند است.
و  مصنوعــات  ســازندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان فلزات رنگین در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
با مرور فعالیت های این اتحادیه گفت: کلیه کســانی که 
در بخــش فلــزات رنگیــن به جز فوالد، آهن، طال و نقره و 
فلزاتــی از جملــه برنج، ســرب، روی، قلع، نیکل، اســتیل، 

برنز، مس، فعالیت می کنند جز این اتحادیه هستند. 
عبداله اقبالی با اشاره به اینکه بخشی از اعضای ما 
به صورت مستقیم با کارخانه ها در تماس هستند، گفت: 
کارخانه هــای صنعتــی کــه تولیــدات مختلفی دارنــد مانند 
لوازم خانگی، داروسازی، مواد شیمیایی، پتروشیمی، نفت 
با اعضای ما به صورت مستقیم در رابطه هستند. ما حدود 
700 عضــو رســمی و 1000عضــو غیررســمی داریــم؛ البتــه 
برخی از تولیدکنندگان نیز فروشگاه دارند و می فروشند. او 
ادامــه داد:  بحث تحریم های داخلی و خارجی مشــکالت 
زیادی را برای تولیدکنندگان ما به وجود آورده است. در 
بحث مشــکالت داخلی مباحثــی همچون بیمه و مالیات 
باعث ایجاد اخالل در کار تولیدکنندگان شده است. در 
بحــث تحریم هــای خارجــی نیــز واردات مــواد اولیه دچار 
مشــکالت زیادی شــده اســت. به طور مثال ورق استیل، 
شمش قلع و نیکل در داخل تولید نمی شود و باید وارد 
شــود بــه همیــن دلیــل مســاله تابــع قیمت هــای جهانــی 
است و تولیدکنندگان ما را به دلیل نوسانات نرخ ارز با 

چالش جدی مواجه کرده است.
اقبالــی افــزود: واردکننــدگان بــا توجه به شــناختی 
کــه از بــازار دارند کاالی مــورد مصرف این جامعه را وارد 
می کننــد و بــه تولیدکننــدگان می فروشــند و بیشــتر بــه 
شــکل اعتباری به آنها می دهند از ســوی دیگر ما امروز 
در بحــث مــراودات پولی و بانکی بــرای خرید مواد اولیه 
و همچنیــن انتقــال کاال و تجهیــزات بــه ایــران بــه دلیــل 
تحریم هــا دچــار مشــکالت زیــادی هســتیم و مثــال بایــد 
محصــوالت را بــه امارات منتقل کنیم و در آنجا ســندها 

را تغییر بدهیم و بعد به مقصد ایران بیاوریم.
او ادامه داد: عمده واردات ما از کشــور چین، کره 
جنوبی، مالزی و تایوان است و ما حتی از کشوری مانند 
چین دچار مشــکالت زیادی برای واردات کاال هســتیم و 
در یک سال گذشته مشکالت ما بیشتر شده است. به 
شکلی که امروز کارخانه های تولیدی ما در داخل با 30 

الی 40درصد ظرفیت کار می کنند.
اقبالــی افــزود: وقتــی فلــز و شــمش مــس گــران 
می شــود بــا افزایــش قیمت ارز نمی توانیم با کشــورهای 
دیگــر رقابــت کنیــم در حالــی کــه مــا حداقــل تــا ســه 
ســال پیــش بــه کشــورهای مختلــف صادرات داشــتیم و 

کشورهای آ سیای میانه مشتری ثابت ما بودند.
او ادامه داد: امروز متاســفانه محصوالت هندی و 
چینی به دلیل ارزان بودن وارد کشــور شــده و جایگزین 
محصوالت ایرانی شده است. به دلیل پایین بودن نرخ 
تولیــد ایــن محصــوالت در کشــورهایی همچــون چیــن و 
هنــد، تولیدکننــده داخلــی تــوان رقابت بــا واردکنندگان 

محصوالت خارجی را ندارد.
اقبالی همچنین درباره بیمه و مالیات گفت: در حالی 
که مصوبه دولت برای مالیات مربوط به ســال 94 اســت 
امــا دولــت از ســال 92 و 93 مالیات هــا را محاســبه کرده 
است و تراکنش ها را بررسی می کند. برخی از اعضا دفتر 
خریــد و فــروش ندارنــد و مالیات آنها علی الراس حســاب 
می شــود از طــرف دیگــر این گونــه رفتــار بــا تولیدکنندگان 

باعث مخفی کاری و نبود شفافیت می شود.
او ادامــه داد: در بیمــه درخواســت مــا ایــن بــود که 
کارگاه ها برای اینکه تشــویق شــوند تا کارگران بیشــتری 
اســتخدام کننــد شــامل معافیــت بیمــه ای شــوند و هــر 
چنــد مشــوقی وجــود داشــت کــه کارگاه هایــی کــه پنــج 
کارگر اســتخدام می کنند از بیمه معاف هســتند اما این 
معافیــت متاســفانه بــرای کارگاه هــای مــا کــه بــه تازگــی  

تاسیس می شوند اعمال نمی شود.

رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران عنوان 
کــرد کــه شــرکت های مدیریــت صــادرات تعاونــی 
می توانند از ۲۰درصد مازاد مشوق های صادراتی 

استفاده کنند.
و  بیســت  ایــران،  تعــاون  اتــاق  گــزارش  بــه 
توســعه  تخصصــی  کمیســیون  جلســه  نهمیــن 
تجــارت و صــادرات غیرنفتــی اتــاق تعــاون ایران با 
هــدف بررســی جایــگاه و نقــش بخــش تعــاون و 
اتــاق تعــاون ایران در برنامه های توســعه صادرات 
غیرنفتــی بــا حضــور حمیدزادبوم، رئیس ســازمان 
رؤســای  وزیرصمــت،  معــاون  و  تجــارت  توســعه 
کمیســیون های اتاق تعــاون و نمایندگان اتاق های 
تعــاون اســتان ها از طریق ویدئــو کنفرانس برگزار 

شد.
ایــن  در  تجــارت  توســعه  ســازمان  رئیــس 
نشست خطاب به اتاق های تعاون سراسر کشور، 
اظهــار کــرد: چنانچــه زیرســاخت های صادراتی در 
از  اســتفاده  قابلیــت  کــه  دارد  وجــود  اســتان ها 
اعتبــارات عمومــی ســازمان توســعه بــرای کمــک 
بــه توســعه زیرســاختها را داراســت، بایــد هرچــه 
زودتر طرح های مذکور را پس از تصویب کارگروه 
توســعه صادرات اســتانی به این ســازمان ارســال 

کنند.
حمید زادبوم با اشــاره به ظرفیت های فصل 
ســوم سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
گفت: در بخش مشوق های صادراتی شرکت های 
مدیریــت صادراتــی تعاونی می تواننــد از 20درصد 

مازاد مشوق های صادراتی استفاده کنند.
تجــارت  توســعه  رئیــس ســازمان  همچنیــن 
ایران، زمینه ســازی کارخانه نــوآوری بخش تعاون 

و شــرایطی کــه بــرای ایجــاد شــرکت های مدیریتی 
صادراتی بخش تعاون مدنظر است را مورد توجه 

قرار داد.
در ادامــه رئیــس کمیســیون توســعه تجــارت 
و صــادرات غیرنفتــی اتــاق تعــاون ایران، با اشــاره 
بــه توانمندی هــای بخــش تعاون در حــوزه تجارت 
خارجی اظهار کرد: در نشســت مشــترک با رئیس 
و  ظرفیت هــا  ایــران،  تجــارت  توســعه  ســازمان 
توانمندی های بخش تعاون در این حوزه تشــریح 
اتــاق  تخصصــی  کمیســیون های  رؤســای  و  شــد 
تعــاون ایــران مطالب مهمی نظیــر انتقاد از فراز و 
نشــیب بخش نامه های متعدد که مشــکل مهمی 
برای فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت خارجی به 
وجــود آورده و خســارت زیــادی بــه صادرکننــدگان 
زده همچنین اســتفاده از ظرفیت هایی در ســطح 
جهانــی در قالب هایــی مانند فعال مجاز اقتصادی 
تاکیــد شــد و بــر استانداردســازی در برنامه هــای 
متعــدد، تولیــد بــدون کارخانــه و مشــکالت حــل 
نشــدن توافــق کاهــش حقــوق گمرکــی در برخــی 
نیــز  و  اوراســیا  تجــاری  پیمــان  کشــورهای عضــو 
موضوع حمایت از برنامه های توسعه فعالیت های 

صادراتی در حوزه بانوان تعاونگر مطرح شد.
بابــک افقهی افزود: رئیس ســازمان توســعه 
تجارت در این نشســت از برنامه ریزی ها در حوزه 
بانــوان و جوانــان بــا مرکــز تجــارت بین الملل خبر 
داد و مقــرر شــد مســئوالن این بخش با مســئول 
کمیســیون بانوان اتاق تعــاون، پیگیری هایی برای 
برنامه ریزی توســعه فعالیت هــای صادراتی بانوان 

تعاونگر را انجام دهند.
بــه گفتــه افقهی، توســعه شــبکه های دانش 

بنیان در خارج کشور از دیگر موضوعات مهم این 
نشســت بود که مقرر شــد که یکی از کشــورهای 
هدف مورد نظر معاونت علمی ریاســت جمهوری 
و سازمان توسعه تجارت به عنوان شبکه تعاونی 
دانــش بنیــان در خــارج از کشــور بــه اتــاق تعــاون 

واگذار شود.
رئیس کمیســیون توســعه تجارت و صادرات 
غیرنفتی اتاق تعاون ایران، با اشــاره به اســتقبال 
رئیس ســازمان توســعه تجارت درباره استفاده از 
ظرفیت نمایشگاه های بین المللی برای ایجاد مرکز 
نوآوری حوزه تجارت بیان کرد: برگزاری نمایشگاه 
فرش دســتباف صنایع دســتی و گردشــگری بخش 
بــرای  تجــارت  توســعه  از ســوی ســازمان  تعــاون 

اعطای مجوز، مورد بررسی قرار می گیرد.
از  اوراســیا  نمایشــگاه  برگــزاری  افــزود:  وی 
ســوی یکی از شرکت های تعاونی اتاق تعاون قرار 

است که در اردیبهشت 1400 برگزار شود.
افقهــی خاطرنشــان کرد: در بخــش صادرات 
بــدون  ارزی  تعهــد  رفــع  مشــکالت  موضــوع  نیــز 
انتقال ارز صادرکنندگان ســال 97 مطرح شــد که 
قرار شــد از ســوی رئیس ســازمان توســعه تجارت 

بررسی شود.
رئیس کمیســیون توســعه تجارت و صادرات 
غیرنفتــی اتــاق تعــاون در بخــش دیگــری از ایــن 
گفتگــو بیــان کــرد: در دیــدار بــا رئیــس ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران، مشــکالت مرزنشــینان و 
تمدید پته های صادراتی نیز مطرح شــد که تمدید 
پته هــای صادراتــی تا شــهریور 1400 درخواســت و 
مقرر شد که مورد بررسی رئیس سازمان توسعه 

تجارت قرار گیرد.

عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
می گویــد اگــر قوانیــن اتــاق بازرگانــی نیــز طوری 
دولــت  مســتقیم  ورود  امــکان  کــه  کنــد  تغییــر 
اتــاق  را بدهــد، آن وقــت مــا مقدمــات تحریــم 
بازرگانــی و از بیــن بــردن یــک فرصــت مهــم را 

فراهم کرده ایم.
حســن فروزان فــرد در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: قانــون ابتدایــی اتــاق بازرگانــی بــه 
ســال  13۶9  بــاز می گــردد و هرچند چند ســال 
بعــد از آن یــک اصالحیــه ای نیــز در آن به وجود 
آمد اما در واقع حدود سه دهه است که قانون 
اتــاق بــدون تغییــر مانــده و بــا توجه به ســرعت 
بــاالی تحــوالت در اقتصــاد و ایرادات اجرایی که 
بــه قواعــد موجــود وارد شــده، بــه نظر می رســد 
یکــی از گزینه هــای موجــود، اصــالح قانــون اتاق 

بازرگانی خواهد بود.
او بــا بیــان اینکــه اعضــای اتــاق بازرگانــی، 
خــود برای اصــالح این قانون پیش قدم شــده اند، 
توضیــح داد: در دوره هــای مختلــف، اعضــای اتاق 
بازرگانــی موضوعــات مختلفــی در رابطــه بــا لزوم 
اصــالح قانــون اتــاق بازرگانــی مطــرح کردنــد. در 
دوره های 90 و 94 نیز پیگیری هایی در این زمینه 
آغاز شــد کــه متاســفانه نتیجه ای نداشــت. حتی 
هیات رئیســه فعلــی اتــاق بازرگانــی نیــز در میــان 
برنامه هایشان، وعده اصالح قانون اتاق بازرگانی 

را داده اند.
اتــاق  قضایــی  حمایــت  کمیســین  رئیــس 
بازرگانــی تهــران در پاســخ بــه این ســوال که چرا 
بــا وجــود تمــام ایــن پیگیری هــا، اصــالح قانــون 
نهایــی نشــده، تشــریح کــرد: اتــاق بازرگانــی بــه 
پارلمــان بخش خصوصی مشــهور اســت و ویژگی 
عمــده پارلمــان تضــارب آرا و تفــاوت دیدگاه هــای 
اعضــای مختلــف آن اســت. از ایــن رو صحبــت از 
لــزوم تغییــر قوانین از ســال ها پیش مطرح بوده 
امــا اینکــه تمــام اعضــای اتــاق در رابطــه بــا موارد 
اصالحــی به جمع بندی برســند به وجود نیامده و 
تغییــرات در فضای مجلس نیز به این بالتکلیفی 

دامن زده است.

بی خبری اتاق از طرح مجلس
فروزان فــرد بــا اشــاره بــه انتظــار اتــاق بــرای 
جابجایی میان دو مجلس، بیان کرد: با توجه به 

اینکــه تعــداد زیادی از نماینــدگان جدید مجلس، 
پیش از این در بهارســتان حضور نداشــتند، اتاق 
ترجیــح داد طرح هــا و برنامه هــای خــود را پس از 
اســتقرار نماینــدگان و مشــخص شــدن نظــرات و 

دیدگاه های کالن اقتصادی ارائه کند.
وی بــا بیــان اینکــه طرح ارائه شــده از ســوی 
تعــدادی از نماینــدگان بــرای اصــالح قانــون اتاق، 
ارتباطــی بــا برنامه هــای قبلی بخــش خصوصی یا 
پیشــنهادات بررسی شــده از ســوی اتــاق نــدارد، 
از  ابتدایــی  طــرح  وقتــی  واقــع  در  داد:  توضیــح 
ســوی تعــدادی از نماینــدگان تهیــه شــد و کلیات 
آن در صحــن نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفــت، اتــاق 
بازرگانی متوجه آن شــد که همین امر برای اتاق 

تعجب برانگیز بود.
عضــو اتــاق بازرگانی ایران ادامــه داد: اتاق 
پناهــگاه  کشــور،  قوانیــن  براســاس  بازرگانــی 
بخش خصوصی به شمار می رود و تنها نقطه ای 

اســت که فعاالن و ســرمایه گذاران می توانند در 
آن نظــرات خــود را مطــرح کــرده و توقع پیگیری 
آن از دستگاه های حاکمیتی را داشته باشند. از 
ســوی دیگر اتاق، محل مشــورت از هر ســه قوه 
اعــالم شــده کــه در مســائل اقتصــادی می تواند 
نظــرات خــود را ارائــه کنــد. از ایــن رو بررســی 
قانونــی بــرای تغییــر شــاکله اتاق بــدون در نظر 
گرفتــن نظــر نمایندگان بخــش خصوصی قدری 

تعجب برانگیز بود.

به مجلس اطالعات غلط داده اند
فروزان فرد با اشاره به شعارها و برنامه های 
تاســیس  ابتدایــی  روزهــای  از  یازدهــم  مجلــس 
خــود، بیــان کــرد: این مجلس با شــعار شــفافیت 
و نظارت بر اجرای درست قوانین بر سر کار آمد 
و همانطــور کــه در جلســه اخیــر اتــاق بازرگانی با 
رئیس مجلس مطرح شــد، انتظار اتاق این است 

کــه مجلــس به جــای افــزودن بــه قوانیــن فعلی، 
نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود را افزایش 
دهــد و بــه این ترتیب از مشــکالت و بار فعلی بر 

دوش فعاالن اقتصادی بکاهد.
او ادامه داد: در رابطه با طرح اصالح قانون 
اتــاق بازرگانی نیز اتــاق آماده همکاری با مجلس 
بــود امــا بــه نظر می رســد با ارائه برخــی اطالعات 
اتــاق  نگــران  را  نماینــدگان  برخــی  ذهــن  غلــط، 
کرده انــد کــه همین موضــوع به ارائــه طرح جدید 
منجــر شــده کــه بخــش خصوصــی در جریــان آن 

نبوده است.
بــه گفتــه ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران، 
بخــش خصوصــی با این نگاه کالن که قانون اتاق 
بازرگانی اصالح شــود نه تنهــا مخالفتی ندارد که 
حتی خود در سال های گذشته آن را پیگیری نیز 
کــرده امــا اینکــه قانــون بــه چه شــکل تغییــر کند 
تــا ســاختار اتــاق به ســمت پویــا شــدن و عملکرد 

بهتر داشتن حرکت کند موضوع دیگری است که 
اهمیت خواهد داشت.

برگزاری جلسه مشترک
فروزان فــرد بــا بیــان اینکه پس از مشــخص 
شدن ابعاد طرح جدید مجلس، اتاق بررسی های 
کارشناســی خود را آغاز کرد، گفت: خوشــبختانه 
افــراد  و  تخصصــی  کمیســیون های  حضــور  بــا 
متخصــص حاضــر در اتــاق، ابعــاد مختلــف طــرح 
فعلــی مجلــس مــورد بررســی قــرار گرفــت و اتاق 
نظرات، پیشــنهادات و نگرانی های خود در رابطه 

با بند به بند آن را نهایی کرد.
او ادامه داد: خوشــبختانه با هماهنگی های 
صــورت گرفته امروز اعضای کمیســیون اقتصادی 
مجلــس میزبــان رئیــس و تعــدادی از نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی خواهنــد بود تا در آن جلســه اتاق 
پیشــنهادات خــود را مطــرح کــرده و نگرانی هــای 
نماینــدگان مجلــس را برطــرف کنــد. بــا توجــه به 
حضــور طوالنــی مــدت محمدرضــا پورابراهیمــی، 
ایــن  در  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
کمیسیون و البته شورای گفت وگو امیدواریم که 
امکان کنار رفتن اختالفات و رسیدن به یک طرح 

نهایی قابل قبول وجود داشته باشد.

بخش خصوصی را تحریم نکنیم
فروزان فــرد افــزود: همانطــور کــه ورود بــه 
قوانین فدراســیون فوتبــال و خطر دخالت دولت 
در آن باعــث ایجــاد خطــر محرومیــت شــد، اگــر 
قوانیــن اتــاق بازرگانــی نیــز طــوری تغییــر کند که 
امکان ورود مستقیم دولت را بدهد، آن وقت ما 
مقدمات تحریم اتاق بازرگانی و از بین بردن یک 

فرصت مهم را فراهم کرده ایم.
بــه گفتــه او بنــدی در طــرح جدیــد مجلس 
موسســه  یــک  از  را  اتــاق  کــه  دارد  وجــود 
غیرانتفاعی به یک موسســه عمومی غیر دولتی 
تبدیــل می کنــد. ایــن اصلی تریــن محــل نگرانــی 
بخش خصوصی است که می تواند ساختار اتاق 
البتــه خوشــبختانه مقدمــات  کنــد.  را دگرگــون 
گفت وگــو بــرای برطــرف کــردن ایــن نگرانی های 
بــه وجــود آمــده و امیدواریــم ظــرف  دو طرفــه 
روزهــای آینــده، امــکان تغییــر در وضــع فعلی و 

طــرح ابتدایی مجلس به وجود آید.

کــرد  عنــوان  آهن فروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
کــه شــیوه نامه دولــت خــود عاملــی شــد کــه بــازار 
از حالــت عــادی خــارج شــود. بــا توجــه بــه تبعیت 
نکــردن زنجیــره فــوالد از شــیوه نامه مذکــور، بازار 

شاهد افزایش قیمت ها بود.
حمیدرضا رستگاری در گفت وگو با خبرگزاری 
مهــر در مــورد وضع بازار آهن و فــوالد، اظهار کرد: 
معموالً در این ایام از سال به دلیل کاهش ساخت 
و ســاز و مصرف، روال بازار نباید افزایشــی باشــد، 
اما امسال با توجه به اینکه همه احتمال می دهند 
کــه ارزش پــول ملــی کاهــش یابــد و بــا توجــه بــه 
بودجــه و مالیاتــی که تدوین شــده، گرانی هایی در 
محصوالت آهن و فوالد در پیش باشد، بازار روال 

سابق خود را ندارد و به نوعی بالتکلیف است.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن و فــوالد 
و  دارد  نوســان  بــازار  در  افــزود: قیمت هــا  تهــران 
نمی تــوان در مــورد میزان کاهش یا افزایش قیمت 
بــرآوردی ارائــه داد؛ در واقع هیــچ کنترل و نظارتی 
روی افزایش و کاهش قیمت محصوالت فوالدی و 

آهنی وجود ندارد.
او ادامــه داد: مشــخص نیســت قیمت هــا در 
بازار از کجا تعیین می شــود. متولی بازار مشــخص 
نیســت و وقتــی قیمت هــا افزایــش می یابد، ســراغ 
مغازه دار شناســنامه دار می روند در حالی که دلیل 
گرانــی را بایــد در جــای دیگــری جســتجو کننــد. در 
از مســیر  بــار را  واقــع وقتــی آهن فــروش نتوانــد 
قانونی تهیه کند، مجبور اســت از واســطه بخرد و 
همین مساله موجب می شود که محصول را گران 

بخــرد پــس گران هم می فروشــد امــا در این مواقع 
فقــط بــا آهن فــروش برخــورد می شــود و کاری بــه 

بقیه زنجیره ندارند.

برنامه های دولت و مجلس 
جامعیت ندارند

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن و فــوالد 
تهران با اشــاره به شــیوه نامه فوالد که مدتی قبل 
از سوی دولت ابالغ و اجرای آن برای انجام برخی 
اصالحــات، متوقف مانــد، گفت: شــیوه نامه دولت 
خــود عاملــی شــد کــه بــازار از حالــت عــادی خــارج 
شــود. بــا توجــه به تبعیــت نکردن زنجیــره فوالد از 
شــیوه نامه مذکــور، بــازار شــاهد افزایــش قیمت ها 
بــود. مــا ایــن مــوارد را بــه صــورت مکتــوب بازگــو 
کردیم. متأسفانه این شیوه نامه و طرح های دولت 
و مجلــس، به شــکلی تدوین شــده اند کــه منافع و 
مالحظــات حلقه های مختلف زنجیره فوالد در آنها 

لحاظ نشده است.
او ادامه داد: مبنای کار اگر راهبردی، واقعی، 
کننــد  تبعیــت  همــه  و  باشــد  بلندمــدت  و  جامــع 
می تواند راهگشــا باشــد اما اگر نســخه خاص برای 
ایام خاص پیچیده شــود، مؤثر نیســت. متأســفانه 
تا امروز هر تصمیمی که گرفته شده، تمام جوانب 
کار را ندیده انــد و در یــک مقطعــی یــک تصمیــم 
موقتــی گرفته اند کــه در بلندمدت نه تنها فایده ای 

نخواهد داشت بلکه مضر هم خواهد بود.
دولــت  کــه  شــیوه نامه ای  گفــت:  رســتگاری 
تهیــه کــرد با حضــور برخی از افراد فعال در زنجیره 

فــوالد بــود و از بخــش توزیــع آهــن و فوالد کســی 
در ایــن جلســات حضــور نداشــت. در مجلــس نیــز 
همین اتفاق افتاده است و توجهی به همه زنجیره 
نشــده اســت. فعــاالن تولید، توزیــع و مصرف باید 
در این جلســات حضور داشــته باشــند و مالحظات 

و نکاتشان شنیده شود.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهــن و فــوالد 
تهــران گفت: اکنون مــا کمبود نداریم و حتی مازاد 
تولیــد هــم داریــم بنابرایــن در نظام توزیع مشــکل 
وجــود دارد؛ یعنــی توزیــع و قیمت گــذاری بایــد بــر 
اساس واقعیت ها و قیمت تمام شده باشد. اصناف 
در کنار بورس در توزیع فوالد نقش کلیدی دارند.
او افــزود: بایــد مشــخص شــود کــه مکانیــزم 
کشف قیمت آهن و فوالد در بورس چگونه است. 
ما نســبت به این موضوع اعتراض داریم. باید یک 
اراده واقعی برای اصالح فرایند توزیع وجود داشته 

باشد.
چشــم  جلــوی  وقتــی  گفــت:  رســتگاری 
مسئوالن، کارخانه ای با واسطه محصول را در بازار 
می فروشــد و رانت خواران نیز در بازار توزیع با هر 
قیمتی می خواهند، محصول را می فروشــند، قطعاً 
اجحاف در حق مصرف کننده می شــود و ســودهای 
غیرقانونــی نصیب افرادی می شــود که شناســنامه 

این کار را هم ندارند.
عرضــه  کنونــی  روش هــای  کــرد:  تصریــح  او 
محصــوالت فــوالدی در بــورس قابل قبول نیســت. 
بــورس در دنیــا تعریــف دارد. بایــد عملکــرد بورس 

را بررسی کرد.

رئیس اتاق ایران و کره جنوبی: 
عملیاتی شدن مذاکرات با کره 
جنوبی تا یک ماه طول می کشد

و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
کــره جنوبــی اظهــار کــرد: اکنــون در کــره جنوبی 
تعطیالت عید شــروع می شــود بنابراین با پشت 
سر گذاشتن تعطیالت، دست کم عملیاتی شدن 
مذاکــرات بــا کــره جنوبــی حــدود یــک مــاه طــول 

می کشد.
حسین تنهایی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
رونــد مذاکــرات بــا کــره جنوبی در مــورد پول های 
بلوکــه شــده ایــران در ایــن کشــور اظهــار کــرد: 
صحبت هــا و مذاکــرات بــا کــره جنوبــی در همــان 
مرحلــه قبلــی اســت و کره ای هــا اظهــار تمایــل بر 
ایــن  می گوییــم  مــا  داشــته اند.  مشــکالت  حــل 
صحبت ها در صحنه عمل باید نشــان داده شــود 
چون هنوز از نظر اجرایی اتفاقی نیفتاده اســت. 

امیدواریم که نتیجه این مذاکرات مثبت شــود و 
نتیجه خوبی بگیریم.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و کره 
جنوبــی افــزود: کره ای هــا برای به نتیجه رســیدن 
مذاکرات ایران اظهار ارادت و تمایل زیادی نشان 
می دهند اما آنچه اهمیت دارد این اســت که در 

عمل چه اتفاقی رخ دهد.
جلســات  بــه  اشــاره  بــا  تنهایــی  پیشــتر 
برگــزار شــده بین مقامــات کــره ای و ایرانی مانند 
عبدالناصــر همتــی و اســحاق جهانگیــری از رونــد 
مثبــت مذاکــرات بــرای تهاتــر در مقابــل پول هــای 
بلوکه  شــده ایران در کره جنوبی اطالع داده بود. 
ایــران 8.5 میلیــارد دالر پــول بلوکه شــده در کره 

جنوبی دارد.

بــه گفتــه معــاون وزیر صمت، با توســعه 
کشت دانه های روغنی و حضور فعال صنعت 
روغن کشــی بخــش عمــده ای از نیــاز داخلــی 
تامیــن خواهــد شــد و بــا اعمــال سیاســت های 
واردات  کاهشــی  رونــد  تعرفــه ای،  حمایتــی 

اجرایی خواهد شد.
بــه گــزارش وزارت صمت، مهــدی صادقی 
نیارکــی در نشســت مشــترک بــا هیأت رئیســه 
کــرد:  تصریــح  روغن کشــی،  صنعــت  انجمــن 
حمایــت از ایــن صنعت نیازمنــد طراحی برنامه 
جامع با رویکرد توســعه الگوی کشت دانه های 
روغنی است و الگوی کشت در تولید دانه های 
روغنی باید ســاماندهی و بخشی از نیاز کشور 

از تولید داخلی تأمین شود.
معــاون امور صنایع وزارت صمت توســعه 
نیازمنــد همــکاری مشــترک  را  صنعــت روغــن 

تشــکل ها بــا وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت 
برنامه ریــزی  بــا  گفــت:  و  برشــمرد  صمــت 

میان مــدت و احصــاء چالش هــا و توانمندی هــا 
می تــوان دورنمایــی از وضــع ایــن صنعــت بــه 
دستاورد و مدل مناسبی برای الگوی کشت در 

این صنعت طراحی کرد.
واردات  کاهــش  بــرای  برنامه ریــزی  وی 
روغــن و دانه هــای روغنــی گام دیگر این برنامه 
برشــمرد و گفــت: بــا توســعه کشــت دانه هــای 
روغن کشــی  فعــال صنعــت  و حضــور  روغنــی 
بخــش عمــده ای از نیــاز داخلــی تامیــن خواهد 
شد و با اعمال سیاست های حمایتی تعرفه ای، 

روند کاهشی واردات اجرایی خواهد شد.
انجمــن  اعضــای  نشســت  ایــن  در 
صنعــت روغن کشــی نیــز بــا طرح مشــکالت و 
چالش هــای پیــش روی ایــن صنعــت از تدوین 
برنامــه ای میان مدت برای توســعه این صنعت 

استقبال کردند.

معاون امور صنایع وزارت صمت: اعمال حمایت های 
تعرفه ای، روند واردات دانه های روغنی را کاهشی می کند 

رئیس اتحادیه آهن فروشان: شیوه نامه فوالد باعث 
خارج شدن بازار از حالت عادی شد 

مشــوق صادراتی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته شد

فروزان فرد، عضو هیات  نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: 
بالی فوتبال را بر سر اتاق بازرگانی نیاوریم


