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توقف اجرایی شیوه نامه 
 قیمت گذاری خودرو

در وزارت صنعت
نایب رئیــس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
اظهــار کــرد کــه شــورای رقابــت بــه منــوال گذشــته به 
کار خــود در قیمت گــذاری خــودرو ادامــه خواهد داد. 
مجلس هم که هنوز قانون اجرایی ندارد. شــیوه نامه 
وزارت صمــت هــم فعــا در وزارتخانــه متوقــف شــده 

است.
علــی جــدی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا در 
مــورد آخریــن وضــع طــرح ســاماندهی خــودرو و تعدد 
طرح هــا در قیمت گــذاری خــودرو اظهــار کــرد: دو طرح 
در کمیسیون صنایع در مورد خودرو در دست بررسی 
اســت. یــک طــرح  از شــورای نگهبان برگشــته که برای 
مجلــس دهــم بــوده اســت. قــرار شــد کــه ایــن طــرح 
ســریع بررســی شــده و بــه صحــن بــرود. یــک طــرح از 
قبل داشــتیم که در مرحله بررســی اســت. البته ماده 
اول و دوم ایــن طــرح در کمیســیون صنایــع و معــادن 

تصویب شده است.
او اضافــه کــرد: قیمت هــای بــازار اختــاف زیادی با 
قیمت هــای خودروســاز دارد. مــا بــه دنبال این هســتیم 
که در طرح ساماندهی بازار خودرو به سمتی برویم که 
قیمت هــای حاشــیه بــازار کاهش پیدا کنــد. این طرح از 

ابتدای سال در دستور کمیسیون است.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در 
مــورد نقش شــورای رقابــت در طرح ســاماندهی خودرو 
گفــت: تــا زمانی که قانون جدید تصویب نشــود شــورای 
رقابــت بــه منــوال گذشــته بــه کار خــود در قیمت گذاری 
خــودرو ادامــه خواهــد داد. مجلس هم کــه هنوز قانون 
اجرایــی نــدارد. شــیوه نامه وزارت صمــت هــم فعــا در 

وزارتخانه متوقف شده است.
جــدی در مــورد قیمتگــذاری شــورای رقابــت گفــت: 
در ایــن شــیوه قیمــت برخــی خودروهــا را بــاال می برند و 
قیمت برخی دیگر به کمتر از قیمت تمام شده می رسد، 
بنابرایــن ایــن شــیوه نامه هــم بــه جایــی نرســید. البتــه 
شــورای رقابت کمافی الســابق به کار خود ادامه می دهد 
امــا در کمیســیون صنایــع ایــن اختــاف وجــود دارد کــه 
قیمت گذاری از ســوی شــورای رقابت انجام شود یا طبق 

فرمول سازمان حمایت.
او بــا تاکیــد بــر عوامــل اقتصــادی موثــر بــر قیمــت 
خــودرو خاطرنشــان کــرد: در مورد خــودرو فقط موضوع 
اقتصــادی  شــاخص های  نیســت.  مطــرح  قیمت گــذاری 
هــم تاثیرگــذار هســتند. اگر نرخ ارز دچار ریزش شــود، 

تغییراتی در قیمت خودرو رخ می دهد.
جــدی بــا بیان اینکــه خودروســازان ایرانی همکاری 
خود با چینی ها را آغاز کرده اند اضافه کرد: بســیاری از 
خودروســازان بــا CKD کار می کننــد و از 30 تا 40درصد 
خــودرو در داخــل تولید می شــوند. در ایــن مورد با چین 
همکاری می شود و چند ماهی هم از عرضه خودروهای 
آنهــا می گــذرد. اگر همین شــیوه ادامه پیدا کند یعنی با 
افزایش عرضه، تولیدات مشــترک با خارجی ها می تواند 

قیمت خودرو را بشکند.
او افــزود:  شــاهد ایــن هســتیم کــه بــه جــز دو 
بــا  کــه  خودروســازان  دیگــر  بــزرگ،  خودروســاز 
افزایــش  را  خــود  عرضــه  می کننــد  کار  خارجی هــا 
داده انــد و ایــن موضــوع بــازار را تحت الشــعاع خــود 
و  اســت  مثبتــی  نکتــه  ایــن  البتــه  می دهــد.  قــرار 
می توانــد تناســبی بیــن عرضــه و تقاضــا ایجــاد کنــد. 
همانطــور کــه بــا چینی هــا همکاری می شــود می توان 
با دیگر کشــورها هم همکاری کرد البته این موضوع 

بســتگی به عاقبــت تحریم ها دارد.
جــدی همچنیــن تصریــح کــرد: آذربایجان خــودرو و 
MVM چند مدل خودرو را با همکاری چین برای عرضه 

ارائــه کرده انــد. بــه دلیل تحریم ها تواقفــی در این حوزه 
رخ داده بود ولی اخیرا تولید خود را افزایش داده اند.

پرداخت نخستین مرحله 
پرداخت خرید تضمینی 

گندم به حساب کشاورزان
شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به نخستین 
مرحله پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم به حساب 
گندمــکاران کرمانــی، از اســتمرار اجــرای عملیات خرید 

تضمینی گندم تا اواسط آذر خبر داد.
بــه  ایــران،  بازرگانــی دولتــی  گــزارش شــرکت  بــه 
دنبال آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در استان های 
جنوبی کشور، ۱03تُن گندم در نخستین روز های اجرای 
ایــن طــرح در ســال جاری در اســتان کرمــان خریداری و 
اطاعات ریالی گندم خریداری شــده، در قالب فایل به 
بانک عامل ارسال و نخستین پول گندم در فصل خرید 

جاری به حساب گندم کاران این استان واریز شد.
از  گنــدم  ُــن  300ت مقــدار  تاکنــون  همچنیــن 
گندمکاران شهرستان های مهر و المرد در استان فارس 
خریداری شــده اســت و بر اساس پیش بینی های اولیه، 
خریــد گنــدم در ایــن اســتان ۷00 تا ۹00هــزار تُن گندم 

برآورد شده است.
در  گنــدم  محمولــه  نخســتین  راســتا،  همیــن  در 
شهرســتان پیشــین اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه 
وزن هشــت هزار و۸۵0 کیلوگرم تحویل مرکزخرید شد 
و بــرای تســریع و تســهیل در رونــد خریــد گنــدم، تعداد 
۱4مرکــز خریــد گنــدم و دانه هــای روغنی در این اســتان 

پیش بینی شده است.
برای استان بوشهر نیز ۱۲مرکز خرید درنظر گرفته 
شــده اســت که با توجه به گفته های مقامات اســتانی، 
ُــن گنــدم نیــز در این اســتان پیش بینی  خریــد ۶۶هــزار ت

شده است.
عملیــات خریــد تضمینــی گندم در کشــور از هفته 
گذشــته آغاز و تا اواســط آذر ادامه خواهد داشــت و با 
توجــه بــه ضــرورت رعایــت پروتکل های بهداشــتی اعام 
شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تمهیدات الزم 
جهــت حفــظ و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در مراکز 
خریــد در نظــر گرفتــه شــده و بــه صــورت کامــل در ایــن 

مراکز رعایت می شود.
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پیش بینی افزایش 25درصدی 
جوجه ریزی در کشور

به گفته ســخنگوی کمیســیون کشاورزی مجلس، 
افزایش ۲۵درصدی جوجه ریزی در واحدهای مرغداری 
سراســر کشــور، پیش بینــی می شــود و قیمــت مــرغ در 

هفته های آتی به آرامش نسبی می رسد.
بــه گــزارش خانــه ملــت، معین الدیــن ســعیدی در 
توضیــح نشســت یکشــنبه کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شــورای اســامی 
گفــت: بررســی گــزارش عملکــرد کمیســیون کشــاورزی 
در ســال ۹۹ و تدویــن برنامه هــا در حــوزه قانونگذاری و 
نظارت در ســال آتی دســتور کار اول جلسه امروز بود و 
اعضای کمیســیون کشــاورزی عضو در کمیسیون تلفیق 
نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد خود 

در جریان بررسی الیحه بودجه ۱400 ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت مجلس افزود: امروز همچنین مباحث 
مربــوط بــه تنظیــم بــازار و مشــکات مربــوط بــه مــرغ و 
تخم مرغ با حضور مسئوالن ستاد تنظیم بازار، سازمان 
حمایت از مصرف کننده و پشتیبانی امور دام درخصوص 
مطرح و بررسی شد. سعیدی اظهار کرد: پس از اتفاقات 
تلخی که در حوزه قیمت مرغ و تخم مرغ در سطح کشور 
رخ داد، مســئوالن حاضــر در نشســت مدعــی شــدند کــه 
میــزان جوجه ریــزی ۲۵درصــد افزایش یافتــه و پیش بینی 
کردنــد از هفتــه آینــده بــازار مــرغ و تخم مــرغ بــه آرامش 
نســبی برســد. او  ادامــه داد: اکنون قیمــت مصوب مرغ 
۲4هــزار و ۹00 تومــان اســت امــا در اســتان هایی نظیــر 
سیســتان و بلوچســتان، البــرز و کرمانشــاه مشــکات 
عدیــده و بیشــتری در ایــن حوزه وجود دارد.  ســخنگوی 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس اضافــه کــرد: متاســفانه 
هنــوز برخــی از مدیــران بــه دنبــال حذف صورت مســاله 
هســتند در حالــی کــه در عمــل چیز دیگری را مشــاهده 
می کنیم. با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان 
هستیم باید تاش بیشتری در این حوزه صورت بگیرد.
نماینــده مردم چابهار در مجلس شــورای اســامی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ۱۵00تــن مــرغ بــرای توزیع در شــهر 
تهــران تامیــن شــده تا وضــع بــازار آرام تر شــود، تصریح 
کــرد: بــا توجه بــه اینکه اختیارات تنظیم بــازار به وزارت 
جهاد کشــاورزی بازگردانده شــده، شاهد ثبات بیشتری 

در بازار مرغ و تخم مرغ خواهیم بود.
اینکــه  علی رغــم  شــد  مدعــی  ادامــه  در  ســعیدی 
مجلــس  در  اساســی  کاالهــای  قیمت گــذاری  شــورای 
یازدهم براســاس قانون تشــکیل شــده اما خبرها حاکی 
از آن است که رئیس جمهوری با قیمت گذاری این شورا 
مخالفت کرده اســت. رئیس جمهــوری باید حافظ قانون 

باشد نه اینکه در مقابل اجرای آن مقاومت کند.

تشکیل کنسرسیوم 
شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ های حوزه معدن 
رئیــس مرکــز نــوآوری معــادن و صنایــع معدنــی 
ایــران )ایمینــو( از ایجــاد کنسرســیومی از شــرکت های 

دانش بنیان و استارتآپ های این حوزه خبر داد.
بــا  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  منصــوری  حســین 
مــرور برنامه هــای ســال جــاری مرکــز نــوآوری معــادن و 
صنایــع معدنــی ایــران افــزود: ایجــاد اولین کنسرســیوم 
شــرکت های دانش بنیان بخش معــدن و صنایع معدنی 
با هدف رفع موانع و مشکات از جمله برنامه های سال 

جاری این مرکز است که در دستور کار ما قرار دارد.
او ایجــاد این کنسرســیوم تخصصــی را بزرگترین و 
بهتریــن اتفــاق در بخــش صنایــع معدنــی عنــوان کــرد و 
یــادآور شــد: در این راســتا از شــرکت های دانــش بنیان 
دعوت می شود تا ما را در تشکیل این کنسرسیوم یاری 
کننــد. ایــن مرکز نــوآوری از شــرکت های فنــاور و دانش 

بنیان در راستای تسهیل گری حمایت خواهد کرد.
منصــوری بــا اشــاره به همــکاری ایمینو بــا صندوق 
بیمــه ســرمایه گذاری و فعالیت های معدنــی برای تامین 
منابــع، اظهــار کــرد: همــکاری ما بــا این صنــدوق قطعی 
نشــده ولــی قرار اســت بــا امضــای تفاهم نامــه ای با این 
صندوق گام هایی را در راستای حمایت از استارت آپ ها 

و شرکت های دانش بنیان برداریم.
رئیــس مرکــز نــوآوری معــادن و صنایــع معدنــی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه ایــن تفاهم نامه بــه زودی منعقد خواهد 
شــد، خاطرنشــان کرد: مــا آمادگی الزم بــرای همکاری با 
شــرکت های دانش بنیــان ایــن حــوزه را داریــم و در ایــن 
زمینه آماده هستیم دوره های آموزشی به منظور ارتقای 

دانش آن ها در حوزه بازاریابی و تجارت برگزار کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی انجمــن صنفــی صنایــع لبنی 
ایران اظهار کرد که قابل قبول نیســت وقتی 
بــه طــور رســمی حقــوق و دســتمزد  دولــت 
افزایــش  از  واقــع  در  و  داده  افزایــش  را 
هزینه هــای تولیــد هــم در حقوق و دســتمزد 
و هــم در ســایر متغیرهــا آگاه اســت، اصاح 
قیمت محصوالت مشمول قیمت گذاری را به 
تاخیر بیاندازد. این وضع به معنی این است 
کــه ســازمان حمایــت و ســتاد تنظیم بــازار از 

جیب تولیدکنندگان یارانه می دهند.
بــا  گفت وگــو  در  بنی طبــاء  محمدرضــا 
ایلنــا بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئولیت حراســت 
از قــدرت خرید مردم با نظام سیاســت گذاری 
کشــور اســت نه تولیدکنندگان گفت: هشدار 
تولیدکنندگان مرغ از ســوی مسئوالن شنیده 
نشــد و این نشــنیدن باعث بروز وضع کنونی 
در بــازار ایــن کاالهــا شــد. صنایــع لبنــی نیــز 
امــروز نســبت بــه بروز وضع مشــابهی در این 
صنعــت هشــدار می دهنــد و بــه جــد خواهان 
اصــاح قیمت کاالهای مشــمول قیمت گذاری 

دولتی هستند.
یکــی  ســال گذشــته  اینکــه  بیــان  بــا  او 
از ســال های ســخت اقتصــادی بــرای صنایــع 
لبنــی بود، اظهــار کرد: تولیدکنندگان در ســه 
ســال جنــگ اقتصــادی در کنــار مــردم و نظام 
بودنــد و اوضــاع ســختی را تحمل کردند. حاال 
ایــن توقــع را دارنــد کــه در اوضاعی که فشــار 
حداکثری علیه ایران با شکســت مواجه شده 
و تحــوالت حکایــت از افق روشــنی پیش روی 
کشــور دارد و در ســالی که به عنوان »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده، 

صداشان شنیده شود.

ســخنگوی انجمــن صنفــی صنایــع لبنــی 
ایــران بــا مــرور وضــع قیمت گــذاری در صنایع 
لبنی ادامه داد: در آذر سال ۹۹، ستاد تنظیم 
بازار قیمت مصوب 4۱۵0 تومان را برای خرید 
شــیرخام از دامــداران تعییــن و براســاس آن 
قیمــت ۱0 محصول لبنی شــامل قیمت گذاری 

را تعیین و به کارخانه ها اباغ کرد.
کوتــاه  فاصلــه  در  بنی طبــاء  گفتــه  بــه 
پــس از تعییــن قیمت مصوب لبنیات، ســتاد 
بــار دیگــر نــرخ خریــد شــیرخام از دامــداران 
در  تغییــری  اینکــه  بــدون  داد  افزایــش  را 
قیمت هــای مصــوب اباغی محصــوالت لبنی 
زیــان  تحمیــل  معنــی  بــه  ایــن  کنــد.  ایجــاد 
محصــوالت  تولیدکننــدگان  بــه  3درصــدی 
لبنی بود که با افزایش هزینه های تولید در 
ماه های گذشته این زیان به حدود ۱0درصد 

رسیده است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ۶۵درصــد هزینــه 
تولید محصول لبنی را قیمت شیرخام تشکیل 
می دهــد، یــادآور شــد: اکنــون کارخانه هــا هر 
کیلوگــرم شــیرخام را بیــش از نــرخ مصوب از 

دامداران خریداری می کنند.
او در تشــریح وضع هزینه های تولید به 
سه متغیر قیمت شیرخام، قیمت محصوالت 
پتروشــیمی و حقوق و دســتمزد اشــاره کرد و 
گفــت: قیمت فروش شــیرخام درکارخانه های 
لبنــی بــه حــدود ۵هــزار تومــان رســیده، ایــن 
درحالی اســت که آخرین قیمت مصوب شــیر 
خام 4۵00 تومان است و با توجه به در پیش 
بــودن فصــل گرمــا و کاهش شــیردهی دام ها 
انتظــار می رود شــاهد اوج گیــری مجدد قیمت 
شــیرخام باشــیم که برخاف محصوالت لبنی 

تابع هیچ نظارتی هم نیست.
ســایر  در  قیمــت  افزایــش  بنی طبــاء 
ملزومــات تولیــد محصوالت لبنــی را نیز مورد 
اشــاره قــرار داد و افــزود: عــاوه بــر نرخ شــیر 
خــام ســایر مولفه هــای تولیــد نیز بــر افزایش 
ابتــدای  از  چراکــه  بوده انــد  موثــر  قیمت هــا 
بــر  امــروز پتروشــیمی ها ۲۲درصــد  تــا  ســال 
قیمــت محصــوالت خــود کــه در بســته بندی 
لبنیــات اســتفاده می شــود افزوده انــد، عــاوه 
بــر ایــن حقــوق و دســتمزد حداقــل ۲۵درصــد 
افزایــش یافتــه و در کنار این ســه عامل مهم، 
هزینه هــای دیگــر از حمل ونقــل تا هزینه های 

سربار نیز اضافه شده است.
بنی طبــاء معتقد اســت، صنایع لبنی در 
حالــی ســال ۱400 را شــروع می کننــد کــه در 
تولیــد ۱0 محصول مشــمول قیمــت مصوب یا 
وارد زیان شده اند یا هزینه تولید آن ها سربه 

سر است.
او با اشاره به نزدیکی ماه رمضان گفت: 
بــه زودی مــاه رمضــان آغاز می شــود و پس از 
آن وارد تحــوالت سیاســی کشــور می شــویم 
و ایــن بــه معنــی آن اســت کــه حداقــل تــا ۶ 
مــاه دیگــر متاثــر از انگیزه هــای غیراقتصــادی 
نمی توان شــاهد تصمیم موثر برای حمایت از 

تولیدکنندگان باشیم.
صنایــع  وضــع  یــادآوری  بــا  بنی طبــاء 
تولیدی مرغ نسبت به تکرار چنین وضعی در 
محصوالت لبنی هشــدار داد و گفت: هشدار 
تولیدکنندگان مرغ از ســوی مسئوالن شنیده 
نشــد و این نشــنیدن باعث بروز وضع کنونی 
در بــازار ایــن کاالهــا شــد. صنایــع لبنــی نیــز 
امــروز نســبت بــه بروز وضع مشــابهی در این 

صنعــت هشــدار می دهنــد و بــه جــد خواهان 
اصــاح قیمت کاالهای مشــمول قیمت گذاری 

دولتی هستند.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  او 
۷0درصــد تولیــدات بســیاری از صنایــع لبنــی 
قیمــت  مشــمول  محصــول  قلــم   ۱0 شــامل 
مصــوب می شــوند، صنایــع کوچک و متوســط 
ماه هاســت وارد زیــان شــده اند و ایــن وضــع 
بیــش از همــه بــه ضــرر واحدهــای کوچــک و 
متوســط  و  کوچــک  صنایــع  اســت.  متوســط 
شــاید ســهم زیــادی از بــازار نداشــته باشــند، 
امــا ســهم مهمی در اشــتغال زایی به خصوص 
در شهرســتان ها دارد و حفــظ آن هــا عاوه بر 
حمایــت از تولیدکننــده بــه معنــی حمایــت از 

مردم است.
بنی طباء بهترین تصمیم برای نجات این 
صنایع را حذف قیمت دســتوری عنوان کرد و 
افــزود: درخواســت مــا از نظام سیاســتگذاری 
از کمیســیون های  دولــت  و  از مجلــس  اعــم 
کشــاورزی و صنایع گرفته تا ســازمان حمایت 
و ســتاد تنظیــم بــازار ایــن اســت که بــا حذف 
قیمــت دســتوری اجــازه دهنــد نظام بــازار کار 
خــود را انجــام دهــد و حمایــت مســتقیم از 
در  محــروم  دهک هــای  در  مصرف کننــدگان 

دستور کار قرار گیرد.
 ســخنگوی انجمــن صنفــی صنایــع لبنی 
ایــران تاکیــد کرد: کاهــش هزینه های تولید و 
افزایش قدرت خرید مردم و رفع موانع و حل 
مشــکات وظیفه نظام سیاســتگذاری کشــور 
اســت و مقصــر جلــوه دادن تولیدکننــدگان و 
قــرار دادن آن هــا در مقابــل مــردم تنهــا بــرای 

فرار از مسئولیت است.

ایــران  بازرگانــی  اتــاق  ســابق  عضــو 
می گویــد، صادرکننــدگان جــوان ایرانــی به 
بازارهــای  از  نبــود شــناخت دقیــق  دلیــل 
منطقه دچار زیان های هنگفت می شوند.

مهــدی علیپــور در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: موضوع صادرات نیز مانند دیگر 
حوزه هــای اقتصــادی، موضوعــی تخصصــی 
اســت کــه نیــاز بــه شــناخت دقیــق از بــازار 
و مدیریــت آن دارد. در صورتــی کــه فــرد 
یــا افــرادی بدون داشــتن شــناخت دقیق از 
بازارهــا بــه ایــن عرصــه ورود کننــد، نه تنها 
ســودی نصیبشان نخواهد شــد که حتی با 

ضررهای جدی مواجه می شوند.
فعــاالن  میــان  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
نوپــای اقتصــادی ایــن تصور وجــود دارد که 
به راحتی می توانند کاالهایی مانند پســته، 
زعفــران یا فــرش صادر کننــد، توضیح داد: 
افــراد زیــادی را  مــا در ســال های گذشــته 

دیده ایــم که با این تصور که در کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس، همــواره بــرای ایــن 
محصــوالت ســنتی ایرانــی مشــتری وجــود 
دارد، بــه شــکل چمدانــی و محــدود مثــا با 
خــود زعفــران می آورنــد و به دنبــال فروش 

آن هستند.
ایــن فعــال اقتصادی ادامــه داد: وقتی 
فــردی بــدون هیــچ پشــتوانه ای اقــدام بــه 
صادرات می کند، مجبور می شــود محصول 
خود را در بازارهای ســنتی و به شــکل فرد 
بــه فــرد عــرض کنــد. در ایــن بازارهــا، افراد 
فروشندگان فراوانی دارند و وقتی عرضه از 
تقاضا بیشتر می شود، در نهایت این افراد 
مجبــور می شــوند کاالی خــود را بــه نصــف 
قیمــت بفروشــند و جــز زیــان، چیــزی برای 

آنها باقی نمی ماند.
علیپور با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری 
و برنامه ریــزی تیمی، گام نخســت صادرات 

محصــوالت غیرنفتــی در بازارهــای منطقــه 
به شــمار می رود، بیــان کرد: صادرکنندگان 
کوچــک در ابتدای کار خود باید با شــراکت 
و تجمیــع ســرمایه، در ابتــدا میــزان عرضــه 
را افزایــش دهنــد و ســپس اوضــاع مالی را 
فراهــم کنند که از شــرکت های مشــاوره ای 
منطقــه  صادراتــی  بازارهــای  در  فعــال 
اســتفاده کرده و محصول خود را با قیمتی 
مشــخص عرضــه کنند؛ در غیــر این صورت 
اگــر به ســمت صــادرات محصوالت ســنتی 
مانند زعفران، پســته و فرش نروند از نظر 

اقتصادی منطقی تر خواهد بود.
او خاطرنشــان کــرد: محصوالت ایرانی 
ظرفیــت بالقــوه قابــل توجهــی در بازارهای 
منطقــه دارنــد و با وجود فشــارها، هنوز ما 
شانس باالیی برای افزایش ارقام صادراتی 
داریــم. بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف امــا 
ِصــرف انتقــال یــک کاال به بازار کشــورهای 

منطقــه و تــاش ســنتی بــرای فــروش آن 
کافــی نیســت. اگــر یــک فکر جمعــی وجود 
بــر روی  نداشــته باشــد، مطالعــات کافــی 
بازار هدف صورت نگیرد و توجه دقیقی به 
منحنــی عرضــه و تقاضــا نشــود، خطر آنکه 
صادرکننــدگان جــوان تمام ســرمایه خود را 
بــه راحتــی از دســت بدهند، وجــود خواهد 

داشت.
بر اســاس برآوردهای صورت گرفته از 
وضــع تجارت خارجی ایران، جدای از چین، 
بخــش مهمــی از صــادرات غیــر نفتــی بــه 
کشــورهای همســایه و منطقه انجام شــده 
اســت. عــراق، امــارات متحده عربی و ترکیه 
اصلی تریــن مشــتریان کاالهــای ایرانــی در 
منطقــه به شــمار می رونــد، هرچند فروش 
محصــوالت کشــاورزی ایران به کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس، همچنــان از ســوی 

صادرکنندگان ایرانی ادامه دارد.

تســهیل  صمــت،  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
مهم تریــن  از  تولیــدی  واحد هــای  اســتقرار 
دنبــال   ۱۴۰۰ ســال  در  کــه  اســت  اقدام هایــی 
می شــود و همــه دســتگاه ها بایــد اولویت شــان 

تولید باشد.
بنــا بــه اعام شــاتا، ســعید زرندی با اشــاره 
به شــعار ســال ۱400، گفت: اســتفاده از ظرفیت 
خالی واحد های تولیدی، ممنوعیت واردات برخی 
از کاالهــا، نهضــت ســاخت داخــل و تســریع در 
تامیــن ارز واحد هــای تولیــدی، چهــار عامل اصلی 
مثبت شدن رشد صنعت در سال گذشته بود که 

باید تقویت شوند.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت بیــان  
کرد: وزارت صمت یک حلقه از تولید است. باید 
ســایر حلقه ها هم هماهنــگ در حمایت از تولید 

عمل کنند.
زرنــدی با اشــاره بــه محور های قابــل طرح در 
برنامه سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
افزود: در این راستا، بسته »پشتیانی و مانع زدایی 
از تولیــد« کــه وظایــف همــه دســتگاه ها را تبییــن 
کرده، تهیه شــده اســت و در بسته پیشنهادی، به 

 طــور شــفاف وظایــف وزارت صمت، بانــک مرکزی، 
وزارت اقتصــاد )مالیــات، بانک ها و گمــرک(، وزارت 
کار )تامیــن اجتماعــی(، ســازمان حفاظــت محیــط 
زیست و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشخص 

شده است.
معــاون وزیــر صمــت ادامــه داد: چالش های 
بخــش تولیــد در بخــش فراکان، کان، بخشــی، 
رشته فعالیت و بنگاهی احصا شده و راهکار های 
مبتنی به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تهیه 

می شود.
اســتقرار  تســهیل  کــرد:  خاطرنشــان  او 
واحد هــای تولیدی از مهم ترین اقدام هایی اســت 

که در سال ۱400 دنبال می شود.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت تاکیــد 
کــرد: یک ســرمایه گذار بــرای ایجاد واحــد تولیدی 
بــرای شــروع کار یــا توســعه بنــگاه، نبایــد از ایــن 
ســازمان بــه آن ســازمان معطــل شــده و ماه هــا 
درگیــر اخــذ مجــوز بمانــد. ایــن رویــه بایــد تغییــر 
کنــد. قوانیــن مزاحــم توســعه ســرمایه گذاری در 
ســریع ترین زمــان ممکــن بایــد حــذف شــود یا به 

نفع سرمایه گذاری تغییر کند.

از  از ســویی  نمی شــود  کــرد:  بیــان  زرنــدی 
وزارت صمت توقع توسعه سرمایه گذاری داشت، 
امــا از طرف دیگر دســت ســازمان های توســعه ای 
مثــل ایــدرو و ایمیــدرو را در ســرمایه گذاری های 

جدید بست.
معاون وزیر صمت یادآور شد: منابع عظیم 
مالی در سیستم بیمه مثل بیمه عمر وجود دارد، 
امــا چقــدر از آن وارد ســرمایه گذاری در بخــش 
تولیــد شــده اســت؟ این هــا موضوعاتی اســت که 

باید در اقتصاد کان به نفع تولید تغییر کند.
 برنامه های وزارت صمت

برای رفع موانع تولید
زرنــدی در ادامه خاطرنشــان کرد: به  منظور 
رفع موانع موجود در مقابل فعالیت های تولیدی 
و بهبود محیط کسب وکار، در سه محور »تفویض 
اختیــار بــه ســازمان های اســتانی«، »شناســایی 
و رفــع گلوگاه هــای اجرایــی« و »اصــاح قوانیــن 
و مقــررات زائــد و مزاحــم«، اقدام هــای اجرایــی و 

عملیاتی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
بایــد  دســتگاه ها  همــه  داد:  ادامــه  او 

اگــر ســازمان  یعنــی  باشــد،  تولیــد  اولویت شــان 
مالیاتــی، گمــرک، تامین اجتماعــی و غیره، یک جا 
بیــن منافــع ســازمانی و منافــع تولیــد بــه تعارض 
برخوردند، باید منافع تولید را اولویت قرار دهند 

که در این صورت شعار سال محقق می شود.
زرنــدی معتقد اســت: تا زمانــی که بازار های 
غیرتولیــدی ســودده و جــذاب باشــند، تولید روی 
خوش نخواهد دید و مسیر رشد در تولید محقق 

نمی شود.
نتایج نظرخواهی از فعاالن 

اقتصادی و صاحب نظران
او با اشــاره به نظرخواهی از حدود یک هزار 
و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  فعــاالن  از  نفــر 
موضوع هــای  دربــاره  اقتصــادی  صاحب نظــران 
مرتبــط با تولید، بیان کرد: مهم ترین موانع تولید 
از سوی آنان نبود ثبات اقتصاد کان )۶30 نفر(، 
تــورم بــاال )400 نفــر(، نبــود نقدینگــی مناســب 
)3۶0 نفــر(، تحریم هــای خارجــی )330 نفــر( و 
جــذاب بودن بازار های غیرمولد )۲4۹نفر( عنوان 

شده است.

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت گفت: 
بانک هــا )۷۶0 نفر(، ســازمان امور مالیاتی )۷۵0 
نفــر( و ســازمان تامیــن اجتماعــی )۵۷0 نفــر( بــه 
ایــن  ســوی  از  دســتگاه هایی  مهمتریــن  عنــوان 
صاحب نظران اقتصادی ذکر شده اند که بیشترین 
اثر را بر روی فرآیند تولید دارند و نیازمند اصاح 

و بازنگری در روابط با تولید هستند.
زرندی افزود: به اعتقاد آنان، عوامل داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند اصاح 
اســت به ترتیب شــامل صدور مجوز های صنعتی 
)4۲0 نفر(، موضوع های مرتبط با زیرساخت های 
شــهرک های صنعتــی )4۱۵ نفــر( و موضوع هــای 

مرتبط با واردات )3۵0 نفر( عنوان شده است.
معاون وزیر صمت در بخش دیگر صحبت های 
خود گفت: از نظر این فعاالن اقتصادی، مهمترین 
اولویت هایــی که وزارت صمت باید در ســال جدید 
پیگیری کند، پیگیــری برای مقررات زدایی از بخش 
تولید )۶۲0 نفر(، ارائه مشــوق های ســرمایه گذاری 
)۵۲0 نفــر(، جداســازی بخــش تولیــد از بازرگانــی 
)3۸0 نفر( و تفویض امور به تشکل ها )3۵0 نفر( 

ذکر شده است.

برنامه های وزارت صمت برای رفع موانع تولید

علیپور، عضو سابق اتاق بازرگانی: صادرات بدون 
شناخت دقیق زیان هنگفت در پی دارد 
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