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نمایندگان مجلس به دنبال 
شکایت از نحوه تعیین قیمت 
خرید تضمینی گندم در دولت

عضــو کمیســیون کشــاورزی بــا بیــان اینکه اصالح 
قیمــت گنــدم در شــورای هماهنگــی اقتصــادی دولــت 
غیرقانونــی اســت عنــوان کــرد کــه از ایــن اقــدام غیــر 

قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
علی اکبــر علیزاده برمــی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
مهر در واکنش به اقدام دولت در افزایش ۱۰۰۰ تومانی 
نرخ خرید تضمینی گندم در شورای هماهنگی اقتصادی 
دولــت گفــت: این اقدام غیرقانونی اســت. قیمت خرید 
تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک طبــق قانــون بایــد در 
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک انجام شود.
رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی ادامه 
داد: طبــق نظــرات کارشناســی کمیســیون کشــاورزی، 
نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم باید ۵هــزار و ۸۰۰ تا ۶هزار 
تومــان تعییــن شــود امــا متأســفانه دولــت در اقدامــی 
تأمل برانگیز، مجلس و شــورای قیمت گذاری را دور زده 
و در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت هزارتومان تحت 
بدعت جدید به نام »جایزه سرعت در تحویل« به نرخ 

۴هزارتومانی گندم اضافه کرده است.
دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار  دامغــان  مــردم  نماینــده 
خشکســالی در ســال جدید تولید گندم کاهش خواهد 
یافــت. از ســوی دیگــر بــه دلیــل قیمــت پاییــن خریــد 
تضمینــی، گنــدم تولیــد شــده یا بــه مصــرف دام خواهد 

رسید و یا به خارج از کشور قاچاق می شود.
علیــزاده اضافــه کــرد: لــذا دولــت مجبــور خواهــد 
شــد ارز زیــادی را بــرای واردات گنــدم اختصــاص دهد و 
هــر کیلــو گنــدم را بــه قیمــت ۱۰هــزار تومان از کشــاورز 

آرژانتینی یا برزیلی بخرد.
او گفت: کمیســیون کشــاورزی به دلیل این اقدام 
غیرقانونــی، وزیــر کشــاورزی را احضــار خواهد کرد. نرخ 
کشــاورزی  محصــوالت  قیمت گــذاری  شــورای  در  بایــد 
تعییــن شــود و دولــت بایــد ایــن مصوبــه را بپذیــرد. اگــر 
مشــکل حــل نشــد ســوال از وزیــر کشــاورزی در صحــن 

علنی مجلس کلید خواهد خورد.
عضــو کمیســیون کشــاورزی افــزود: گــزارش را بــر 
اســاس مــاده ۲۳۴ آیین نامــه داخلــی تهیــه می کنیــم و 
از ایــن اقــدام غیرقانونــی دولت به قوه قضائیه شــکایت 

خواهیم کرد.
طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، »هرگاه 
حداقل ده  نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، 
عــدم رعایــت شــئونات و نقــض یــا اســتنکاف از اجــرای 
قانــون یــا اجرای ناقــص قانون توســط رئیس جمهور و یا 
وزیــر و یــا مســئولین دســتگاه های زیرمجموعــه آنــان را 
اعــالم نمایند، موضوع بالفاصله از طریق هیأت رئیســه 

جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده  روز موضوع را رسیدگی 
و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را 

از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد.
تبصــره ۱- چنانچــه نظــر مجلــس بــر تأییــد گزارش 
باشــد موضــوع جهــت رســیدگی بــه قوه قضائیه و ســایر 
مراجــع ذی صــالح ارســال می شــود تــا خــارج از نوبــت و 

بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
مــورد  در  مجلــس  کــه  درصورتــی   -۲ تبصــره 
رئیس جمهــور یــا هریــک از وزیــران ســه نوبــت  رأی بــه 
اســتیضاح درصــورت  بدهــد طــرح  گــزارش  بــودن  وارد 
رعایت مفاد اصل هشــتاد و نهم)۸9( قانون اساســی در 

دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.«

20اردیبهشت؛ آخرین فرصت 
ثبت اطالعات و دریافت کد 

رهگیری لوازم خانگی 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران، 
بــا توجــه بــه تصویب و ابــالغ ضوابط تبصــره ۴ الحاقی 
مــاده ۱۸ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در گــروه 
از ســوی  الکترونیــک  لــوازم خانگــی، برقــی و  کاالیــی 
رئیس جمهــوری و الزامــی شــدن ضوابــط تعییــن شــده 
در ایــن مصوبــه، برای گــروه )ب( از مــورخ ۱۴۰۰، کلیه 
کاالهای لوازم خانگی گروه ب شــامل )اتو برقی، اجاق 
گاز، آب میــوه گیــری، آبســردکن، آســیاب، آون برقی، 
پنکه، تصفیه آب، جاروشارژی، چرخ گوشت، دستگاه 
قهوه ســاز،  غذاســاز،  خانوادگــی،  ســینمای  چای ســاز، 
الکترونیکــی،  مخلوط کــن  الکترونیکــی،  گوشــت کوب 
مخلوط کــن الکترونیکــی، همزن، بخارشــوی، اتوپرس، 
آرام پــز و زودپــز، داکت اســپیلت، تصفیــه هــوا، تســتر( 

ملزم به دریافت شناسه رهگیری هستند.
تاریــخ  تــا  فــوق  کاالهــای  واردکننــدگان  بنابرایــن 
بیســتم اردیبهشــت ۱۴۰۰ فرصت دارند نسبت به اظهار 
در  رهگیــری  دریافــت شناســه  و  کاال  اولیــه  موجــودی 

سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
اســناد اظهــار واردات، بــر اســاس مســتندات ارائه 
شــده و اســتعالمات الزم از گمــرک مــورد صحت ســنجی 

قرار خواهد گرفت.
الزم بــه ذکــر اســت پــس از تاریــخ مذکــور ارائه کد 
رهگیــری بــه کاالهای فــوق که قبل از یکم خــرداد ۱۴۰۰ 
واردات آن انجام شده است، امکان پذیر نبوده و عواقب 
آن بــر عهــده واردکننــدگان خواهــد بــود. همچنین برای 
کاالهــای مجــاز وارداتــی نیــز از تاریــخ یکم خــرداد ۱۴۰۰ 
واردکنندگان موظفند شماره سریال کاالهای وارداتی را 
به صورت کامل و دقیق، قبل از اتمام تشریفات گمرکی 

در سامانه جامع تجارت وارد کنند. 

اخبـــــــــــــــــار

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی اظهار 
کرد که سال های 97، 9۸ و 99 سال های ثروتمند 
بازرگانــان  تولیدکننــدگان،  3۰۰درصــدی  شــدن 
و کســبه بــود؛ بــه همیــن میــزان کاهــش قــدرت 
خریــد حقوق بگیــران ثابــت، کارگــران و کارمنــدان 
انــدازه کــه  بــه همــان  افتــاد و  اتفــاق  رده پاییــن 
واردکننــدگان، تولیدکننــدگان و توزیع کنندگان در 
این ســه ســال به ســودهای افســانه ای و غیرقابل 
بــاوری در قــرن گذشــته دســت یافتنــد بــه همــان 
میزان اقشار آســیب پذیر جامعه قدرت خریدشان 

کاهش یافت. 
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
فــارس و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بزرگتریــن 
برخــی  در  کمبــود  علــت  و  بــازار  تنظیــم  مشــکل 
کاالهــای اساســی در یــک ســال گذشــته چیســت، 
گفــت: مشــکالت مربــوط بــه تنظیــم بــازار را از دو 
زاویــه بخــش دولتــی و بخشــی خصوصــی می تــوان 
بررســی کــرد و هــر بخشــی بــه نوعــی ســهمی در 
مشکالت تنظیم بازار یک سال گذشته داشته اند. 

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی افــزود: 
در بخــش دولتــی آفــت بزرگــی بــه نــام ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وجود دارد که این ارز از ۲۱ فروردین ســال 
97 شــکل گرفــت و در زمــان شــکل گیری ایــن ارز 
مخالفت هایــی بــا آن شــد و من نیــز در همان ابتدا 
مخالفتــم را بــا ایــن ارز اعــالم کــردم. البتــه اکنــون 
دولت به دالیل آن مخالفت ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
رســیده اســت اما هنــوز تخصیــص و پرداخت آن را 
ادامه می دهد و این در حالی است که ارز دولتی یا 
همان ارز ترجیحی عایدی جز رانت و فساد ندارد. 

دولت بجای دخالت در تنظیم 
بازار بر آن نظارت کند

رئیــس ســابق اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی 
کاالهــای  بــازار  تنظیــم  مشــکالت  دربــاره  کشــور 
اساســی بیــان کــرد: واقعیــت این اســت کــه دولت 
بــرای تنظیــم بــازار بایــد نظــارت کنــد در حالــی کــه 

دولت دخالت می کند. 

 7 مرتبه افزایش قیمت
 کاالهای تولیدی 

حسنی بیان کرد: سیری ناپذیری واردکنندگان 
و افزایــش 7 بــاره قیمــت کاالهــای تولیدی از ســوی 
بی انصافــی  و  گذشــته  ســال  در  کننــدگان  تولیــد 
فروشندگان آواری شد بر سر مصرف کنندگان و این 
عملکرد بیالن بخش خصوصی در این سالها بود. 

او افزود: تولیدکنندگان قیمت کاالهای مانده 
در انبارهایشــان را پــاک می کردنــد و برای عرضه به 
بــازار، قیمــت جدید روی آن درج می کردند و از این 
طریق سودهای کالنی به دست آوردند، لذا بخش 
خصوصــی هــم در تنظیــم بــازار بــه وظیفــه خودش 

عمــل نکرد و هم بی انصافی کرد. 
دبیــر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: 
تولیدکنندگان نســبت به مصرف کنندگان بی رحمی 
ارزی ســه ســال  بــا کاهــش ذخایــر  لــذا  و  کردنــد 

ویرانگری در قیمت ها تجربه شد. 
او در پاســخ به این ســوال که راهکار چیســت 
و بخــش خصوصــی و دولتــی بایــد چــه اقداماتــی را 
بــرای کنتــرل و تنظیــم بــازار انجــام دهنــد، گفــت: 
دولــت باید دســت از دخالــت در امور بــازار بردارد. 
برخوردهای پلیســی در تنظیم بازار و  قیمت گذاری 
دســتوری جــواب نمی دهــد و دولــت بایــد بدانــد که 
بزرگتریــن چیــزی که می توان به تنظیــم بازار کمک 

کند رقابت است. 

حســنی بــا بیــان اینکــه در بــازار رقابت پذیری 
وجــود نــدارد، گفــت: اکنــون ایرانیــان ثروتمندی در 
خــارج از کشــور از حضــور در بــازار ایــران بــه علــت 
محدودیت هــای ایجاد شــده از ســوی بانــک مرکزی 

در رفع تعهد ارزی محرومند. 
او افــزود: بایــد ورود کاال آزاد باشــد. اکنــون 
حتــی ورود کاال بــه مناطــق آزاد نیز ممنوع اســت و 

این سیاستگذاری های دوگانه جوابگو نیست. 
رئیــس ســابق اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی 
بیــان کرد: بخشــنامه های یک شــبه بایــد جمع آوری 
محصــوالت  صــادرات  ناگهانــی  ممنوعیــت  شــود. 
کشــاورزی بــه علــت کمبودهــای موقتــی، ویرانگــر 
تولید، توزیع و اقتصاد است و لذا این مسائل باید 

نظم یابد. 
او افــزود: تولیدکننــده و صادرکننــده بایــد تــا 
۵ ســال آینــده بتواند بــرای فعالیــت اقتصادی خود 
برنامه ریــزی کنــد و این در حالی اســت که با صدور 
بخشنامه های متعدد، قدرت برنامه ریزی از فعاالن 

اقتصادی گرفته شده است. 

 واریز یارانه کاالهای اساسی

به حساب مصرف کنندگان 
حســنی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــا 
وجــود اینکــه حــذف ارز ۴۲۰۰ موجــب گرانی برخی 
کاالهــای اساســی ماننــد روغــن خواهــد شــد، شــما 

بــه موضــوع حذف ارز تاکید داریــد، گفت: کاالهای 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده 
تومــان   ۴۲۰۰ ارز  بــا  کاال  واردات  از  و  نمی رســد 
۳درصــد واردکننــده و توزیع کننــده ســود می برند و 

97درصد یعنی مصرف کنندگان ضرر می کند. 
او بــا بیــان اینکــه در صــورت حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی بایــد اصــالح درآمدهــا انجــام شــود، گفت: 
حقوق کارمند و کارگر ایرانی ۱۵۰ دالر اســت و این 

حقوق پایین ترین حقوق در دنیا است. 
حســنی در پاســخ به این ســوال که آیا تصور 
می کنید که در اوضاع فعلی اقتصاد، امکان اصالح 
درآمدها وجود داشــته باشد، گفت: تمام کاالهایی 
کــه بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشــور وارد می شــود به 
قیمــت آزاد بــه دســت مصرف کننــده می رســد لــذا 
بهتــر اســت دولت به جــای یارانــه واردات روغن به 
واردکننــدگان آن را بــه مصرف کننــدگان بــه صــورت 

مستقیم پرداخت کند. 
او افــزود: اگــر یارانه واردات روغن ســاالنه به 
صورت مســتقیم بین مردم تقسیم شود هر ایرانی 
ســاالنه می توانــد یــک میلیون و ۲۰ هــزار تومان به 

صورت مستقیم یارانه روغن را دریافت کند. 
دبیــر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: 
بنابرایــن دولــت بــه جــای پرداخــت یارانــه واردات 
روغــن بهتر اســت این یارانــه را به مردم بپردازند تا 
این یارانه واردات کاالهای اساسی به جامعه هدف 
برسد و از سودهای کالن و بادآورده برای عده ای از 

واردکنندگان جلوگیری شود. 
او افــزود: البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجه 
داشــت که کاالهای وارداتــی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
جمله روغن در خارج از مرزها چند برابر قیمت در 
داخل ایران است لذا بخشی از آن از طریق قاچاق 

از کشور خارج می شود.

مدیرعامــل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 
بــا بیــان اینکــه ترکیــه علیــه تخم مــرغ ایــران در 
کشــورهای هدف صادراتی دامپینگ کرده اســت 
عنــوان کــرد که به محض آغاز صادرات تخم مرغ 
ایــران، کشــور ترکیــه قیمت های خــود را کاهش 

داد تا ما را از بازار رقابت کنار بزند.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  علی اکبرخانــی  صــدرا 
دربــاره آخریــن وضع صــادرات تخم مــرغ اظهار کرد: 
با کاهش قیمت خرید تخم مرغ از مرغداران به زیر 
نــرخ مصــوب تصمیــم بــر این گرفته شــد تا بــرای به 

تعادل رسیدن قیمت بخشی از تولید صادر شود.
او ادامــه داد: قــرار بــر ایــن بود کــه صادرات 
فقــط تــا زمــان بــه تعــادل رســیدن قیمــت بــرای 

مرغــدار ادامــه می یابــد و هــر زمــان قیمــت خرید 
تخم مــرغ از مرغــدار بــه قیمــت مصــوب ۱۴ هــزار 

تومان برسد صادرات متوقف شود.
علی اکبرخانــی بــا تاکیــد بر اینکــه به محض 
شــروع صــادرات بــا واکنش کشــور ترکیــه مواجه 
بــا صــدور اولیــن محمولــه  شــدیم، اظهــار کــرد: 
تخم مــرغ بــه کشــور عــراق، ترکیه علیــه کاالی ما 
دامپینــگ کــرد و قیمــت خــود در بازار این کشــور 
کاهش داد. او افزود: این کشور نه تنها در عراق 
بلکــه در ســایر کشــورهای که هــدف صادراتی ما 
بودنــد ماننــد افغانســتان نیــز علیــه تخم مــرغ مــا 

دامپینگ کرده است.
علی اکبرخانی تصریح کرد: دامپینگ کشــور 

ترکیــه بــرای تخم مــرغ ایرانــی در حالــی اســت که 
تجــار مــا برای صادرات رونــد طوالنی و پیچیده ای 
کیلوگــرم  هــر  بــرای  دولــت  و  می کننــد  طــی  را 
صــادرات تخم مــرغ ۳۵۰۰ تومــان عــوارض تعیین 

کرده است.
به گفته او عالوه بر دامپینگ ترکیه، قوانین 
داخلــی نیــز عمــال دســت و پــای تجار را بســتند و 

عمال دیگر تخم مرغی از کشور صادر نمی شود.
آنکــه  جالــب  شــد:  یــادآور  علی اکبرخانــی  
کشــور رقیــب ترکیه، برای پــس زدن ایران از بازار 
رقابتــی ایــن کاال را از کشــور مــا عبــور می دهــد 
تــا تخم مــرغ را بــه کشــور مقصــد صادراتــی بــرای 
حــدف مــا از بــازار برســاند. مدیرعامــل اتحادیــه 

مرکــزی مرغــداران میهــن بــا تاکیــد بــر اینکــه در 
اوضــاع زیان مرغداران شــاهد افزایش مشــکالت 
در تامیــن نهاده هــا نیــز هســتیم، اظهــار کــرد: به 
رغم بارگذاری ســهمیه نهاده های دامی دولتی در 
ســامانه بازارگاه از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا به امروز 

نهاده به مرغداران تحویل داده نشده است.
علی اکبرخانــی ادامــه داد: تاخیــر در تحویل 
نهاده های دامی دولتی در زمانی که مرغداران در 
حــال زیان هســتند مشــکالت آن هــا را چند برابر 

کرده است.
او بــا بیــان اینکه اکنون مرغداران نهاده های 
خــود را از بــازار آزاد بــه چنــد برابــر قیمــت تهیــه 
می کنند، گفت: ما به دستگاه های مسئول وضع 

نابســامان کنونــی را گــزارش داده ایــم و از آن هــا 
خواســته ایم کــه اجــازه واردات و تامیــن نهــاده را 
بــرای مرغــداران بدهنــد، اما این مهــم منحصر به 

تعدادی از افراد شده است.
اتحادیه هــا  اســت؛  علی اکبرخانــی  معتقــد 
بیــش از هــر فرد یا شــرکت دیگــری اهلیت خرید 
نهــاده بــرای اعضــای خــود و توزیــع آن را دارد و 
می تواننــد نماینــده آن هــا بــرای تامیــن نهاده های 

کیفی با قیمت مناسب باشند.
تنهــا  مرغــداران  اکنــون  شــد:  یــادآور  او 
می توانند به سامانه مراجعه و درخواست خود را 
ثبت کنند بدون اینکه درباره زمان دقیق دریافت 

نهاده یا کیفیت آن اطالع داشته باشند.

دبیــر انجمــن قطعه ســازان بــا بیــان اینکــه 
فــوالدی  ورق  خــرداد  تــا  خــودرو  قطعه ســازان 
دارندعنــوان کــرد که وزارت صمــت باید خاطیان 
ورق  تامیــن  دســتورالعمل  و  معرفــی  را  بــازار 

قطعه سازان را اصالح کند.
مازیــار بیگلو در گفت وگو بــا خبرگزاری مهر 
در مــورد تأمیــن مــواد اولیــه اظهــار کــرد: ۴ مــاده 
اولیــه اصلــی قطعه ســازان شــامل فــوالد، مــس، 
آلومینیوم و محصوالت پتروشیمی می شود. روال 
تأمین پتروشــیمی، مس و آلومینیوم اگرچه فراز 

و فرود دارد اما همچون سابق تأمین می شود.
دبیر انجمن قطعه سازان افزود: از بهمن ماه 
99 بــه دلیل دســتورالعمل اعمال شــده از ســوی 
وزارت صمــت، بزرگ تریــن معضــل قطعه ســازان 
دســتورالعمل  ایــن  اســت.  فــوالد  تأمیــن  رونــد 
موجب شــده کــه شــرکت های قطعه ســاز نتوانند 
ورق فــوالد را دریافــت کننــد و حتــی شــرکت های 
ســاپکو و سازه گســتر که سالهاست وظیفه خرید 
ورق فــوالد را دارنــد تا به صــورت امانی در اختیار 
قطعه ســاز قــرار دهنــد بــا معضــل مواجه شــده و 

توان تأمین ورق را ندارند.
او ادامــه داد: از نظــر فــوالد و ذخیــره فــوالد 
برای واحدهای قطعه سازی در نقطه فوق بحرانی 
قرار گرفته ایم؛ به شکلی که برای خرداد ورقی در 

اختیار قطعه سازان نیست.
بیگلو با بیان اینکه سیستم مچینگ از سال 
9۸ قطع شــده اســت، گفت: این مســاله موجب 
می شــود قطعه ســازان ناچــار بــه خریــد از بــازار 
آزاد و خــارج از بــورس شــوند کــه تفــاوت قیمــت 
بســیار زیــادی دارد بــه صورتی کــه حتی در برخی 
از ضخامت هــا شــاهد تفــاوت ۸۰درصــدی قیمت 
بــازار آزاد بــا بــورس هســتیم و از ســویی دیگــر 
برخی قطعه ســازان همچون ســاپکو و سازه گستر 
نمی توانند ورق دریافت کنند و به همین نســبت 
هــم نمی تواننــد ورق در اختیــار قطعه ســاز قــرار 
دهند که در این صورت برخی از قطعه سازان به 

ویژه قطعه سازان کوچک از بین خواهند رفت.
دســتورالعمل  مبنــای  کــرد:  تصریــح  او 
وزارت صمــت ایــن بــود کــه یــک مقــدار ورق هــای 
فــوالدی در بــازار نشــتی پیــدا کــرده اســت؛ نظــر 

مــا حــذف دســتورالعمل نیســت بلکه اصــالح این 
دستورالعمل است.

بیگلو گفت: در این دستورالعمل مواردی به 
عنــوان مانع پیش بینی شــده اند. بــه عنوان مثال 
اعالم شــده که قطعه ســازان برای ظرفیت سنجی 
ایــن  کننــد  ثبت نــام  بهین یــاب  بایــد در ســامانه 
موضوع از یک سو فرایند زمانبری دارد و از سویی 
دیگــر پروانــه بهره بــرداری بســیاری از واحدهــا به 
ویــژه واحدهــای بــزرگ زیــر ظرفیــت تولیدشــان 
اســت زیــرا محیط زیســت اجازه اصــالح پروانه را 
نــداده اســت. همچنین بســیاری از قطعه ســازان 
دارای مجــوز کســب و کارت شناســایی هســتند و 
پروانه بهره برداری ندارند. او ادامه داد: همچنین 
در ایــن آیین نامــه اعــالم شــده کــه ورق فــوالدی 
فقــط بــه واحدهایــی اختصاص می یابــد که دارای 

تجهیزات پرس کاری باشند.
بایــد  افــزود:  قطعه ســازان  انجمــن  دبیــر 
بــه  قطعه ســازان  و  شــود  اصــالح  دســتورالعمل 
سیستم مچینگ برگردند و شرکت هایی همچون 
ســاپکو، سازه گســتر و مگاموتور بــه عنوان مرجع 

را  ورق  بتواننــد  و  باشــند  ورق  دریافت کننــده 
دریافت کنند و در اختیار حدود ۲۵۰ قطعه ســاز 
از  بســیاری  کــرد:  اظهــار  بیگلــو  دهنــد.  قــرار 
قطعه ســازان اگــر نتوانند تولید کننــد درجا باعث 
کاهــش تولیــد خــودرو می شــود کــه قطعــاً روی 

قیمت خودرو تأثیر می گذارد.
او افــزود: از ســویی دیگــر اگــر قطعه ســازان 
به سمت بازار آزاد بروند باز هم موجب افزایش 
قیمــت نهایــی خــودرو می شــود. امــا مــردم دیگــر 

طاقت افزایش قیمت خودرو و قطعه را ندارند.
بیرونــی،  تحریــم  زمــان  در  گفــت:  بیگلــو 
دستورالعمل وزارت صمت یک تحریم درونی است 
که نظام تأمین تولید را بهم ریخته است و صدمه 

آن به بخش خصوصی و مصرف کننده می خورد.
وزارت  دســتورالعمل  فلســفه  مــورد  در  او 
می گفــت  صمــت  وزارت  کــرد:  تصریــح  صمــت، 
یــا  خودروســازان  ســوی  از  کــه  ورق هایــی 
قطعه سازان درجه یک دریافت شده و به صورت 
امانی در اختیار قطعه ســازان قرار گرفته در بازار 
نشــتی داشــته است. این موضوع مثل این است 

کــه بگوییــم چــون چند نفــر ورود ممنــوع رفته اند 
رانندگی را کالً ممنوع کنیم.

اینکــه گفتــه می شــود چنــد  افــزود:  بیگلــو 
شــرکت خطــا کرده انــد را مــا ندیده ایــم چراکه اگر 
خطایــی شــده بــود تــا االن حتمــاً به دادســتانی و 
مراجــع قضائــی معرفــی می شــدند. بــه هــر حــال 
اگــر خطایــی هــم صــورت گرفته حتماً بایــد با آنها 
برخــورد شــود ضمن اینکه نمی شــود امــا به دلیل 
اولیــه ۳۰۰  مــواد  تأمیــن  خطــای چنــد شــرکت، 

شرکت را مختل کرد.
او ادامــه داد: ایــن روال در ایــران در حالــی 
اســت که در دنیا روال تأمین مواد اولیه این طور 
اســت کــه خودروســاز ورق را تحویــل می گیــرد و 
در اختیــار زنجیــره تأمین یعنی قطعه ســازان قرار 
می دهنــد کــه این ورق در نهایت هم قطعه و هم 

ضایعات به خودروساز برمی گردد.
طــور  بــه  خــودرو  هــر  شــد:  یــادآور  بیگلــو 
مصــرف  فــوالد  کیلوگــرم   ۶۰۰ حــدود  میانگیــن 
یــک  وزن  ۵۰درصــد  تقریبــاً  بنابرایــن  می کنــد؛ 

خودرو را فوالد تشکیل می دهد.

رئیــس انجمــن ســرب و روی ایــران بــا بیان 
تولیــد تصمیم گیــری  اینکــه بزرگ تریــن مشــکل 
دولتی هــا بــرای بخــش خصوصــی بــدون حضــور 
تولیدکنندگان اســت عنــوان کرد که یک راه حل 
این اســت که در تحریم اجازه ورود موقت مواد 

اولیه و صدور کاال را بدهند.
یوســف مرادلــو در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
فــارس، در برابــر ایــن پرســش کــه بــه نظــر شــما 
گفــت:  چیســت،  تولیــد  مشــکل  مهم تریــن 
بزرگ ترین مشــکل تولید خود دولتی ها هســتند. 
درهــای  پشــت  دولــت  مقامــات  کــه  تصمیماتــی 
بســته بــرای تولیــد می گیرنــد و ایــن تصمیمات از 
ســوی کســانی گرفته می شــود که آدم های خوبی 
هســتند امــا بدون اطالع و ســواد کافــی در زمینه 
تولید تصمیم می گیرند و عمده این تصمیم ها در 
غیاب صنعتگران و تولیدکنندگان اتخاذ می شود.
او گفــت: برخــی از تصمیم هــای دولــت برای 
ســؤال  زیــر  را  حاکمیــت  و  دولــت  تولیدکننــده، 

می برد.
مرادلو در جواب این پرســش که آیا صنعت 
ســرب و روی از تحریم ها اثر گرفته اســت گفت: 
بــا تحریــم  بــه هیچ وجــه  صنعــت ســرب و روی 
خارجی مشــکلی نــدارد گرچه تحریــم هزینه های 
مــا را بــاال بــرده اســت امــا ایــن افزایــش هزینه را 
می پذیریم چون به هر حال در کشــوری هســتیم 
کــه ایدئولــوژی خاصــی دارد و در مقابــل تحریــم 
ایســتادگی می کنیــم، امــا مهم تریــن مشــکل مــا 

تحریم داخلی است.
رئیــس انجمــن ســرب و روی ایــران در مورد 
ایــن کــه منظــور از تحریــم داخلی چیســت اظهار 
کــرد: تحریــم داخلی مثل مقــررات و تصمیم های 
غیرکارشناســی و خلق الســاعه اســت کــه بــه یک 
ســری افراد با امضاهای طالیــی امتیازهای خاص 
می دهنــد و جلوی صــادرات را یک بــاره می گیرند. 
صادراتــی کــه از تولیــد مازاد برمصــرف می خواهد 

انجام شود، اما مشکل ایجاد می                                   کنند.

او همچنیــن گفــت: گاهــی مقام های دولتی 
صــادر  غیرعلمــی  و  غیرکارشناســی  دســتورهای 
می                                   کننــد کــه نبــض تولیــد را از حرکــت می انــدازد 
مثــل الــزام بــه عرضــه اختصاصــی کاال در بــورس 
کاال. ســرب و روی مصرف عام ندارد و از دو ســه 
سال پیش به زور و اجبار گفتند باید محصوالت 
خــود را در بــورس کاال عرضــه کنیــد کــه ایــن کار 
مانــدن  دســت  روی  و  هزینــه  افزایــش  باعــث 

محصول تولیدی ما شده است.
مرادلــو در مــورد اینکــه آیــا عرضــه کاال در 
گفــت:   نمی کنــد  ایجــاد  شــفافیت  کاال  بــورس 
عرضــه اجبــاری در بورس کاال کلی داســتان دارد. 
از  و  اســت  نشــده  فراهــم  الزم  زیرســاخت های 
طرفی بســیاری از خریداران ســرب و روی دوست 
زیــرا  کننــد  خریــداری  بــورس  طریــق  از  ندارنــد 
نمی خواهنــد نامــی از آنهــا در جایــی ثبت شــود و 
دولت می خواهد ما را به زور به بورس کاال ببرد. 
در آنجــا خریــداران نمی آینــد و برندی کــه با هزار 

خــون دل درســت کرده ایــم در روی تابلوی بورس 
کاال قرار می گیرد، اما به دلیل نداشــتن مشــتری 
بــه پاییــن می افتــد. یعنــی ما محصول خــود را در 

بورس کاال عرضه می کنیم اما خریدار ندارد.
رئیــس انجمــن ســرب و روی ایــران در مورد 
ایــن کــه راهــکار شــما چیســت، گفــت:  تنهــا راه 
عملیاتــی بــرای دور زدن تحریم هــا ورود موقــت 
مــواد اولیــه، ســپس تبدیل بــه کاال و صادرات آن 
اســت کــه ایــن کار گــردش مالــی نــدارد، بنابراین 
آمریــکا و تحریم کننــدگان نمی تواننــد آن را رصــد 
کننــد و مــا آن را پیشــنهاد کرده ایــم امــا برخــی 
از ورود موقــت کاال جلوگیــری  مقامــات دولتــی 

می                                   کنند.
او در مــورد ایــن کــه فقــط ورود موقــت مواد 
اولیــه و بــرای جــذب ارزش افــزوده کاال مدنظــر 
است، گفت: ورود موقت یعنی این که مواد خام 
را به داخل بیاوریم و روی آن فرآوری انجام شود 

و با ارزش افزوده آن را صادر کنیم.

مرادلــو در مــورد ایــن کــه مگــر مــواد اولیــه 
ســرب و روی در داخل کشــور وجود ندارد افزود: 
بیــن ۱۲ تــا ۱۵درصــد از مواد اولیه تولید ســرب و 
روی داخلی اســت و بقیه را مجبوریم برای کامل 
شــدن ظرفیــت تولید مــواد اولیه از هــر جای دنیا 
وارد کنیم. اگر ورود موقت مواد اولیه باشــد، آن 
را تبدیــل بــه ســرب و روی می کنیــم و محصول با 

ارزش افزوده صادر می کنیم.
رئیــس انجمــن ســرب و روی ایران همچنین 
گفــت: چــون ســوئیفت بســته اســت، نمی توانیم 
ارز  جابجــا کنیــم. مــا از وقتــی تحریــم شــده ایم 
کنیــم.  کار  خارجــی  بانک هــای  بــا  نمی توانیــم 
بهتریــن روش ایــن اســت کــه اجــازه دهنــد مــواد 
خــام بــه صــورت ورود موقــت وارد کشــور شــود و 
در داخــل کشــور فــرآوری شــده و کاالی بــا ارزش 
افــزوده را صــادر کنیــم، در آن صــورت خــط تولید 
مــا هــم تکمیل می شــود و می توانیــم تحریم ها را 

دور بزنیم.
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