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پیش بینی سرمایه گذاری 
۸۰میلیارد دالری چینی ها 

در معادن کشور
رئیــس کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد که چینی ها عالقه مند هستند 
که حدود ۴۰۰میلیارد دالر در حوزه های مختلف کشور 
ســرمایه گذاری کننــد کــه حدود ۸۰ میلیــارد دالر آن در 

حوزه معادن و صنایع معدنی است.
بهرام شکوری در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا درباره 
ســند جامــع همــکاری ۲۵ ســاله ایران و چیــن و تاثیرات 
آن بــر حــوزه معــادن اظهار کرد: در مورد ســرمایه گذاری 
مختلفــی  اظهارنظرهــای  معــادن،  حــوزه  در  چینی هــا 
صــورت می گیــرد. عــده ای معتقدنــد کــه ایــن توافقنامــه 
باعث آســیب به کشــور می شــود اما من اعتقاد دارم که 
سرمایه گذاری های خارجی می تواند باعث رشد و تعالی 
کشــور شــود. اینکــه مــا بتوانیــم یــک همــکاری خــوب با 
کشــورهای دنیا به خصوص کشــوری مانند چین داشته 

باشیم، می تواند کمک کننده باشد.
او بــا اشــاره بــه میــزان ســرمایه گذاری چینی هــا در 
حوزه معادن گفت: آنچه که در تفاهم نامه همکاری ۲۵ 
ســاله وجود دارد نشــان می دهد که چینی ها عالقه مند 
حوزه هــای  در  دالر  ۴۰۰میلیــارد  حــدود  کــه  هســتند 
مختلــف ســرمایه گذاری کننــد که حــدود ۸۰میلیارد دالر 
آن در حوزه معادن و صنایع معدنی اســت. برای قیاس 
بهتــر الزم بــه ذکر اســت که حجم کل ســرمایه گذاری از 
دوره رضاشاه تا امروز در حوزه معادن و صنایع معدنی 

به ۵۰میلیارد دالر نمی رسد.
معدنــی  صنایــع  و  معــادن  کمیســیون  رئیــس 
اتــاق بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کــرد: همیــن میــزان 
ســرمایه گذاری هــم باعــث ایجــاد ایــن میزان اشــتغال و 
آبادانی شده و در تولید و صادرات نقش داشته است. 
در نتیجه ۸۰میلیارد دالر رقم بسیار قابل توجهی است. 
 ایــن رقــم در کنار ســایر ســرمایه گذاری ها در حوزه هایی 
مانند زیرســاخت ها، حمل و نقل، توســعه بنادر و غیره 

می تواند آثار بسیار خوبی برای کشور داشته باشد.
او در ادامــه افــزود: شــاید دل نگرانــی مــردم از این 
از چینی هــا جــذب  کــه  کــه کشــورهایی  جنــس اســت 
ســرمایه گذاری داشــته اند، چنــدان راضــی نبودنــد و از 
طرف دیگر نگرانی هایی در مورد به قرارداد رسیدن این 
تفاهمات وجود دارد. شــکوری با تاکید بر لزوم پیگیری 
منافــع گفــت: طبیعتــاً اگــر طــرف قــرارداد آنهــا بخــش 
خصوصــی باشــد، از آنجــا که همه پول بــه خود او تعلق 
دارد و صاحــب ســرمایه اســت، منافــع خــودش را لحاظ 
می کنــد و مطمئنــا اجــازه نمی دهد که منافعش به خطر 

بیافتد، منافع ملی نیز تامین می شود.
او افزود: به نظر می رســد اتــاق بازرگانی، مجلس، 
نهادهــای نظارتــی  و غیــره بایــد دقت و نظارت بیشــتری 
کننــد تــا منافع کشــور تامین شــود، نبایــد فراموش کرد 
کــه قراردادهایی که منعقد می شــود باید حالت برد-برد 
داشته باشند، هم چینی ها و هم ما باید منتفع شویم. 
نمی شــود فقــط چینی هــا و یــا فقــط مــا منتفــع شــویم. 
بنابرایــن یافتــن مســیری در قراردادها کــه بتواند منافع 
هر دو طرف را حفظ کند اهمیت ویژه ای دارد و می تواند 

آثار مثبتی در توسعه و تعالی کشور داشته باشد.

ضوابط زیست محیطی 
استقرار واحدهای صنعتی به 
نفع سرمایه گذاران اصالح شد

معــاون طــرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب وکار در افزایش 
مــاده ۳ مقــررات و ضوابــط  اصــالح  از  تولیــد،  رونــق 
استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در بخش 
ضوابط محیط  زیستی به نفع سرمایه گذاران خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســعید 
زرنــدی بــا تاکیــد بــر اهمیــت بهبــود فضــای کســب وکار، 
افزایــش  در  آن  تاثیــر  و  اداری  بوروکراســی  کاهــش 
ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد، توجــه بــه آن را یکی از 

عوامل مهم در راستای تحقق شعار سال دانست.
او گفــت: بــر اســاس مقــررات و ضوابــط اســتقرار 
دســتگاه های  معدنــی،  و  تولیــدی، صنعتــی  واحدهــای 
صادرکننده جواز تاسیس مکلف هستند در زمان صدور 
مجوز ساخت، توسعه، تغییر خط یا محل واحد، اصالح 
و صــدور پروانــه بهره بــرداری ایــن واحدهــا، از اداره کل 

محیط زیست استان مربوطه استعالم کنند.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت در ادامــه بــا 
یادآوری اینکه پیشتر ارزیابی زیست محیطی و زون بندی 
شــهرک های صنعتــی بــه تاییــد ســازمان محیــط زیســت 
 کشــور رســیده اســت، تصریــح  کرد: شــرکت شــهرک های 
صنعتــی بــا توجه به زون بندی مورد تایید ســازمان محیط 

زیست، زمین را به متقاضیان واگذار می کند.
راســتای  در  صنعــت  وزارت  افــزود:  زرنــدی 
مقررات زدایی و تســهیل در صدور مجوزهای کسب وکار 
به دنبال این بود تا برای صدور جواز تاسیس به  منظور 
اجــرای طرح هــای جدیــد و توســعه واحدهــای موجود در 
داخــل شــهرک های صنعتــی، دیگــر نیــازی بــه اســتعالم 
از ســازمان حفاظــت محیط زیســت نباشــد و این طرح، 
پارســال جــدی به صــورت جدی از ســوی وزارتخانه مورد 
پیگیــری قــرار گرفت. او بــه مصوبه های چهل و هفتمین 
نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار 
اســتناد کــرد و توضیــح  داد: در ایــن نشســت کــه اواخــر 
اســفند ســال گذشــته برگــزار شــد، موضــوع مربــوط بــه 
اصــالح مــاده ۳ مقــررات و ضوابــط اســتقرار واحدهــای 
تولیــدی، صنعتــی و معدنی مورد تصویب قرار گرفت که 
بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد 

تا نسبت به اصالح این قانون اقداماتی انجام دهد.
ایــن مقــام مســئول، بخشــی از ایــن اصالحــات را 
مربــوط بــه حــذف اســتعالم ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در زمان صدور مجوز ســاخت، توســعه و تغییر 
ایــن مصوبــه  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  تولیــدی  واحــد  در 
مسئولیت هرگونه تناقض با ضوابط استقرار در مرحله 
بهره برداری برای این قبیل واحدها را بر عهده ســازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می داند.

اخبـــــــــــــــــار

صنایــع  و  کشــاورزی  کمیســیون  عضــو 
تبدیلــی اتــاق تهــران، عنــوان کــرد که بــه دلیل 
وجود بوروکراســی دولتــی، واردات نهاده ها از 
ســوی بخش خصوصــی مختــل شــده و احتماال 
وضــع تولیــد مرغ در هفته  های آتــی نیز بهبود 

پیدا نخواهد کرد.
کاوه  تهــران،  بازرگانــی  اتــاق  گــزارش  بــه 
ســفارش  ثبــت  ماهــه  یــک  توقــف  از  زرگــران 
نهاده هــای دامی خبر داد و گفت که از بیســتم 

اســفند تاکنون به دلیل جابه جایی اختیارات از 
وزارت صمــت بــه وزارت جهاد کشــاورزی، هیچ 
ثبت سفارشــی در حــوزه نهاده هــا انجام نشــده 
و حتــی برخــی محموله هایــی که وارد شــده نیز 
بــه دلیــل نقص مدارک و مشــخص نبودن نهاد 

متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته اند.
صنایــع  و  کشــاورزی  کمیســیون  عضــو 
تبدیلــی اتــاق تهــران افــزود: بــه دلیــل تعلل در 
ایجاد ســازوکارهای موردنیاز برای ثبت سفارش 

ایــن پیش بینــی وجــود دارد که نهــاده  مورد نیاز 
بــرای تولیــد مرغ فراهم نباشــد و وضع بازار در 
ماه  هــای آینــده نیــز بهبــود پیــدا نکنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه اگــر پیش بینی هــا از وضع آب 
و هوا نیز محقق شود، نیاز به واردات نهاده ها 

بیشتر خواهد بود.
او با بیان اینکه »تامین نهاده ها و واردات 
آن ماننــد گذشــته در شــرایط معمــول بــه ســر 
و  مشــکالت  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  نمی بــرد« 

بوروکراسی  هایی که دولت ایجاد کرده، واردات 
نهاده هــا بــا موانعــی مواجــه شده اســت. نمونه 
بارز این مانع تراشــی آن اســت که از حدود یک 
مــاه گذشــته بــه دلیــل جابه جایــی اختیــارات از 
وزارت صمــت بــه وزارت جهــاد کشــاورزی هیــچ 
ثبــت سفارشــی در حوزه نهاده ها انجام نشــده 
و ایــن توقــف یک ماهه در روند ثبت ســفارش، 
آثار خود را در ماه های آینده نشان خواهد داد.
ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی و صنایع 

برخــی  بــه  همچنیــن  تهــران،  اتــاق  تبدیلــی 
بــه  کــه  نهاده هــا  توزیــع  زمینــه  در  مشــکالت 
عملکرد سامانه بازارگاه بازمی گردد، اشاره کرد.
او بــا بیــان اینکه »در شــرایط فعلی وجود 
ســازوکاری نظیــر ســامانه بــازارگاه الزم بــه نظر 
می رســد اما این سامانه در تنظیم بازار ناموفق 
عمــل کــرده اســت« افــزود: البتــه ایــن ســامانه 
موجب شفاف سازی عملکرد واردکنندگان شده 
و این امکان را فراهم کرده است که مسیر کاال 
از بــدو ورود بــه کشــور تــا مصرف کننــده نهایــی 
مشــخص شــود. در عین حــال، عملکــرد ذاتــی 
ســامانه بازارگاه در بازه  یک ونیم ســاله گذشــته 
بهبــود یافته اســت؛ امــا هنوز نقایص بســیاری 

دارد که  می توان به سرعت آن را برطرف کرد.
 زرگران نقایص این سامانه را نبود امکان 
پیش فــروش کاال بــرای فروشــنده و نیــز حــذف 
عوامــل فــروش دانســت و گفــت: ایــن مســاله، 
جریان تامین نقدینگی تولیدکنندگان را به هم 
می  ریــزد و آنهــا قــادر نخواهند بود کــه عملکرد 
مناســبی داشــته باشــند. اکنون تمام نقدینگی 
این بخش به صورت انحصاری در اختیار بانک 
کشــاورزی قــرار می گیــرد و در مقابــل خدمــات 
قابــل توجهــی را نیــز به بخــش تولیــد و تجارت 
ارائه نمی دهد. در حالی که  خریدار و فروشنده 
باید اجازه داشته باشند با هر بانکی که تمایل 
دارنــد، امــر داد و ســتد نهاده ها را مورد پیگیری 

قرار دهند.
بازرگانــی  اتــاق  هیات نماینــدگان  عضــو    
ســامانه  وجــود  طورکلــی  بــه  افــزود:  تهــران 
بــازارگاه در اوضــاع فعلی کشــور الزامی اســت، 
امــا پافشــاری بــر ادامــه برخــی اشــتباهات مایه 

تعجب است. 

بــه گفته ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچاق 
قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود 
امــا آگاهانــه بــود و عنــوان کرد که انتظــار داریم 
در گام اول ســرویس قبلــی برقــرار و در صــورت 

ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود.
بــا  گفت وگــو  در  دهقانی نیــا  حمیدرضــا 
خبرگــزاری مهــر در مــورد توقــف فراینــد صــدور و 
تمدیــد کارت بازرگانــی، اظهــار کــرد: طبــق بنــد ۳ 
ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه 
یکپارچه رتبه  بندی و اعتبارســنجی باید از ســوی 
وزارت صمــت عملیاتــی می شــد کــه شــد. یکــی از 
اهــداف خیلــی مهــم ایــن ســامانه، شفاف ســازی 
بازرگانــی  کارت  ابطــال  و  تمدیــد  صــدور،  رویــه 
اســت. به واســطه اینکه پیشــتر این کار از طریق 
اســتعالم های دســتی و محاســبات انجام می شد 
ایــن  بنــای  بودیــم  آشــفته ای  یــک وضــع  شــاهد 
ســامانه روی اســتعالم الکترونیکی از دســتگاه ها 

گذشت.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
افــزود: یکــی از مــوارد ایــن اســتعالم الکترونیکی 
مربــوط بــه اســتعالم ورشکســتگی بــه تقصیــر یــا 

تقلــب و بــه صــورت خالصــه بحــث این اســت که 
شــخص  بــرای  کیفــری  محکومیــت  ســابقه  آیــا 
درخواســت کننده در ســوابق قــوه قضائیــه وجــود 
دارد یا خیر. بدین منظور ســال گذشــته با رایزنی 
بیــن وزارت صمــت و مرکــز فنــاوری قــوه قضائیــه 
این اســتعالم مهیا شــد و در اختیار وزارت صمت 

قرار گرفت.

اجرای سامانه های الکترونیکی 
او ادامــه داد: بــا توجــه به تغییرات اساســی 
در حوزه الکترونیکی کردن قوه قضائیه از برج ۱۱ 
و ۱۲ ســال ۹۹ بــه بعــد موارد ســه جلــد قضائی و 
سامانه های مرتبط و جدید مطرح شد. بر اساس 
ایــن راهبــرد، این سرویســی که پیشــتر به وزارت 
صمــت داده بــود قطــع کردنــد به همیــن دلیل از 
همــان اســفند ســال ۹۹ وزیــر صمــت شــروع بــه 
مکاتبــه با رئیس قــوه قضائیه کرد و به پیرو وزیر 
نیــز مدیــران کل صمــت از جملــه مرکــز توســعه 
تجــارت الکترونیــک، مدیــرکل دفتــر بازرگانی و … 

شروع به مکاتبه کردند.
دهقانی نیــا گفــت: با توجه به اینکه ســعید 

عمرانــی بــه عنوان نماینده قوه قضائیه در ســتاد 
مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز منصــوب و 
مســتقر شــده و از ایــن طریــق پــل ارتباطــی بیــن 
ستاد و قوه قضائیه ایجاد شده است ما از طریق 
عمرانی موضوع را پیگیری کردیم و بالفاصله بعد 
از نامه ۲۵ اسفند سال ۹۹ ستاد به او، در تاریخ 
۲۶ اســفند نامــه ای را بــه قــوه قضائیــه ارســال و 

موضوع را مطرح کردند.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
افــزود: همچنیــن بــا توجه به حساســیتی که این 
وب سرویس دارد و اجرا نشدن آن ضربه ناگواری 
را بــه حــوزه تجــارت خارجــی از نظــر صــدور کارت 
بازرگانــی، واردات و تأمیــن مــواد اولیــه به ویژه با 
توجــه بــه نزدیکــی بــه ایــام مــاه رمضــان، می زند؛ 
بــه همیــن دلیــل هــم ســتاد و هــم وزارت صمــت 

مصرانه پیگیر موضوع هستند.
او ادامــه داد: از ایــن رو روز دوشــنبه هــم 
مجــدد مکاتبــه ای را بــا عمرانــی در مــورد نتیجــه 
نامه نگاری هــا کردیم. مکاتبــه ای را با معاون وزیر 
کشــور انجــام دادیم تــا در صورت ضــرورت، وزیر 
کشــور موضــوع را از رئیــس قوه قضائیــه پیگیری 

کند تا مساله را حل و فصل کنیم.
دهقانی نیا در مورد اینکه آیا از سوی وزارت 
صمــت یــا قــوه قضائیــه کــم کاری صــورت گرفتــه 
اســت یــا خیــر، تصریح کــرد: نمی تــوان گفت قوه 
قضائیــه یا وزارت صمت کم کاری کرده اند؛ به هر 
حال قوه قضائیه با راهبرد جدیدی که در دستور 
کار خــود قــرار داده بــه دنبال اجرای ســامانه های 

الکترونیکی است.

توقف فرایند صدور کارت 
بازرگانی آگاهانه بوده است

ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در مــورد اینکــه آیــا عمــدی در کار بــوده اســت یــا 
خیر، گفت: این اتفاقات عمداً رخ نداده است اما 
اینکه بگوییم آگاهانه نبوده هم درســت نیســت. 
آگاهانــه این اتفاق افتاده اســت ولی شــاید اصالً 
عمداً نبوده باشــد. اینکه بگوییم به این دلیل که 
ســرویس بــه این ســامانه ارائه نشــود ایــن کار را 
انجــام داده انــد، درســت نیســت ولــی بــر اســاس 
راهبردهــای اتخاذشــده آگاهانه این اتفاق افتاده 

است.

او افــزود: انتظــار مــا این اســت که تــا نهایی 
همــان  بــا  مجــدداً  ســرویس  موضــوع،  شــدن 
شــاخص های قبــل از توقــف احیــا شــود تــا ایــن 
مشــکل هــم حل شــود. با توجه بــه ورود عمرانی 
امیدواریــم کــه هر چه ســریع تر ایــن موضوع حل 

و فصل شود.
دهقانی نیــا گفــت: حداقــل در گام نخســت 
سرویس برقرار شود تا در گام بعدی، در صورت 
ضرورت با برگزاری جلسه موضوع تعیین تکلیف 

شود.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
یــادآور شــد: قــوه قضائیــه در دوره جدیــد خــود 
راهبــرد الکترونیکــی کــردن رویه هــا و فرایندهــا 
در  را  قــوه  در  امــور  تســریع  و  شــفافیت  بابــت 
دســتور کار خود قرار داده اســت. شــاید با توجه 
بــه راه اندازی ســامانه ســه جلد قضائــی و احصا و 
ابــالغ آیین نامــه جدیــد این اتفاقات افتاده باشــد 
کــه امیدواریــم اگــر حتــی ایــن دلیل موجــب بروز 
ایــن موضــوع باشــد هــر چــه ســریع تر ســرویس 
قبلی ارائه و برقرار شــود تا در صورت ضرورت با 

برگزاری جلسه، مشکل کامل حل شود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر عنوان 
کــرد که کاهــش تعرفــه واردات تایرهــای رادیال 
باری-اتوبوســی از ۲۶درصــد بــه شــش درصــد و 
از طــرف دیگــر آمادگــی صنعت تایر کشــور برای 
تولیــد عمــده نیــاز کشــور، اصــرار بــر تــداوم این 
میزان تعرفه، منطقی و در راستای سیاست های 
از صنایــع داخلــی، نمی توانــد  پشــتیبانی موثــر 

باشد.
مصطفــی تنهــا در گفت وگــو بــا ایســنا، در 
رابطــه بــا هدف شــعار ســال، تفاوت آن با شــعار 
ســال ۱۳۹۹، اظهار کرد: صنعت تایر ما علی رغم 
همه دشــواری هایی که در ســال های اخیر داشته 
و مبتــال بــه فعالیت هــای تولیــدی در کشــور بوده 
اســت، با زحمــات بی وقفه تمامــی تولیدکنندگان 
تایرســازی کشــور، توفیق آن را یافت تا در ســال 
۱۳۹۹، کمــاکان جهــش تولیــد دیگــری را حاصــل 
کند؛ بطوریکه مجموع تولیدی تایر خودرو از مرز 

۲۵میلیــون حلقــه معــادل بالــغ بــر ۲۷۳هزارتــن 
عبور نیز گذشت.

ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان تایر ضمن 
اشــاره بــه اینکــه چنانچه تولید ســایر انواع تایر و 
محصوالت تایری شــامل وســایط نقلیه دوچرخه، 
تیــوب و نــوار را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، 
برای اولین بار توفیق مجموعه صنعت تایر کشور 
در دســتیابی بــه رکــورد ۳۰۷هــزار تن، مشــخص 
می شــود، گفــت: بــه عبــارت دیگــردر ســالی کــه 
گذشــت، صنعت تایر کشــور موفق شــد تــا تولید 
انــواع تایر خــودرو را ۱ درصد و مجموعه تولیدات 
این صنعت را به لحاظ وزنی ۱۹درصد ارتقا دهد.
او تصریــح کــرد: در صورتــی کــه موانع پیش 
پای این صنعت مرتفع یا حداقل کاهش یابند، با 
برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های انجام شده و 
همچنیــن ابداعات مدیریتی مبذوله، این صنعت 
قــادر خواهــد بــود تا نرخ جهش تولیــد خود را در 

ســال پیــش رو همچنان حفظ و حتــی تا حدودی، 
ارتقا دهد.

موانع پیش پای تولید صنعت تایر
ایــن مقــام صنفــی در رابطــه بــا موانــع ایــن 
صنعــت و راه حــل از میان برداشــتن آن ها، اظهار 
کرد: مشــکالت ناشــی از تحریم ها در معامالت و 
تعامالت خارجی، به ویژه گشایش اعتبار اسنادی 
و انتقــال پــول از جملــه موانــع پیش پــای صنعت 
تایر کشور به حساب می آید؛ چراکه تحت اوضاع 
جــاری بســیاری از شــرکت های تجــاری و تولیــدی 
در ســطح جهــان، حاضــر یــا قــادر بــه همــکاری با 
صنایع کشــور نیســتند. از ســوی دیگر مشــکالت 
تعامالت خارجی بانکی کشــور ســبب می شــود تا 
انجــام معامــالت خارجی بــرای تــدارک مواداولیه، 
طریــق  از  قطعــات  و  تجهیــزات  ماشــین آالت، 
ایــن  شــود؛  ناممکــن  اســنادی  اعتبــار  گشــایش 
در حالــی اســت کــه پیامــد ایــن موضــوع، تحمیل 
هزینه هــای اضافــی را در پــی خواهــد داشــت و 
جریان نقدینگی را نامناسب تر و امکان کنترل بر 
کیفیت مواد و تجهیزات وارداتی را کمتر می کند.
او افــزود: همچنیــن تــورم لجــام گســیخته 
حاکم بر اقتصاد ملی که عالوه بر ایجاد مشکالت 
بــازار و افزایــش حجــم مصــرف تایــر، فشــار  در 
مضاعفــی بر نقدینگی و ســرمایه گذاری داشــته و 
برنامه ریزی های آتی را به لحاظ پیش بینی پذیری 
و  برنامه ریــزی  بــرای  اقتصــادی  مولفه هــای 
افق هــای  در  فعالیت هــا  دقیــق  بودجه بنــدی 
زمانــی قابــل قبول، بســیار دشــوار و گاه ناممکن 
می ســازد. ضمــن اینکــه انعطاف محــدود ارگان ها 
کــه  صنعــت  نظارتــی  و  پشــتیبانی  نهادهــای  و 
متناســب با تحرک و پویایی این صنعت نیســت، 
عمــال انگیــزه  بنگاه هــای تولیــدی را بــرای جهــش 
تولیــد بیشــتر، نفع می کنــد. اصرار بــر ممنوعیت 
صادرات به ســبب کمبودهای ســال های گذشــته 

نیز از همین روی است.

تنهــا تاکیــد کــرد: واقعیــت این اســت که در 
اوضــاع فعلــی، میــزان تولیــد برخــی اندازه هــا و 
انــواع تایــر از میــزان مصــرف کشــور تجــاوز کرده 
و تولیــد بیشــتر آن هــا در صورتــی کــه صــادرات، 
ولــو بــه صورت محــدود، آزاد نشــود، فاقد توجیه 
خواهــد بــود. چنانچــه در سیســتم و نظــام توزیع 
در کشــور مشــکالتی دیــده می شــود، بطوریکــه 
تمــام تولیــدات کــه بــا رنــج و زحمــت کارکنــان و 
مدیران  این صنعت صورت می گیرد، به درســتی 
بــه دســت مصرف کننــده نهایی نمی رســد، نتیجه 
اعمال فشار بر تولیدکننده است. مشکالت نظام 
توزیــع کشــور بــه دور از منطــق و در منافــات بــا 
سیاســت های جهش تولید و تالش مســتمر برای 

تحقق افزایش تولید است.

عدم تخصیص به موقع ارز 
موجب از بین رفتن موقعیت های 

تجاری می شود
تایــر،  تولیدکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 
مشکالت تخصیص و تامین به هنگام ارز از دیگر 
موانــع ایــن صنعت دانســته و معتقد اســت: این 
موضــوع عــالوه بــر طاقت فرســا کــردن تــدارکات 
به هنگام ملزومات و نیازمندی ها، برای سرپا نگه 
داشــتن تولیــد، امــکان اســتفاده از موقعیت های 
خــاص بــرای خریدهــای بــا صرفه تــر در بازارهــای 
محــدودی که حاضر بــه همکاری تجاری با صنایع 

داخلی هستند، را هم نامیسر می کند.
بــه  کم توجهــی  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
ظرفیت های تولید داخلی در سیاست گذاری برای 
واردات تایر، صنعت تایر کشور را گاه به گاه دچار 
دشــواری کــرده و برخــی حمایت هــای معقــول از 
صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی و مانورهای 
تجــاری آن ها را دریغ می کند. بطور مثال تصمیم 
بــدون  تایــر  انبــوه  واردات  بــرای  وزارت صمــت  
مشــاوره با مدیران صنایع داخلی و بدون در نظر 

گرفتــن ظرفیت ها و محدودیت های تولید انواع و 
اندازه های مختلف تایر در کشور، اصرار بر تعرفه 
شــش درصــدی تایرهــای رادیــال بــاری علی رغــم 
افزایــش تولیــد داخلــی، اجــرا و اتمــام یــک طــرح 
۲۵هزارتنی برای تولید این نوع تایرها در کشــور 
را می توان از جمله این سیاست گذاری های نابجا 

دانست.

 سیاست های متضاد

با پشتیبانی تولید
ایــن مقــام صنفــی تاکیــد کــرد: الزم بــه ذکر 
اســت کــه کاهش تعرفــه واردات تایرهــای رادیال 
باری-اتوبوســی از ۲۶درصــد بــه شــش درصــد در 
ســال های گذشــته که بازار با کمبود روبه رو شده 
بــود، صــورت گرفــت امــا هم اکنــون بــا توجــه بــه 
ســرمایه گذاری های انجام شده و آمادگی صنعت 
تایــر کشــور بــرای تولید عمــده نیاز کشــور، اصرار 
بر تداوم این میزان تعرفه، منطقی و در راســتای 
سیاســت های پشــتیبانی موثــر از صنایــع داخلی، 

نمی تواند باشد.
در  تایــر  تولیدکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 
پایان خاطرنشان کرد: جهش تولید صورت گرفته 
در صنعــت تایــر ملــی تنهــا جنبــه کمّــی نداشــته 
اســت و در دو ســال اخیــر، بــر تنــوع محصــوالت 
تایــری کشــور افــزوده شــده و بــا اجرایــی شــدن 
اســتانداردهای روز اروپــا در کنتــرل صــدای تایــر، 
جــاده  در  بهتــر  ترمزگیــری  و  ســوخت  مصــرف 
خیس، انواع قابل توجهی از تایرهای خودروهای 
شاســی بلند و نیز تایرهــای پاپهن باری رادیال در 
کشــور با همت و کوشــش مهندســان و محققان 
صنعــت تایــر داخلــی در چرخــه تولید قــرار گرفته 
و کشــور را از واردات محصــوالت مشــابه بی نیــاز 
ســاخته اســت. قطــع بــه یقیــن تــداوم ایــن رشــد 
چشــمگیر در صــورت کاهــش موانــع و اهتمــام 
بیشتر در حمایت از صنعت تایر داخلی، در سال 

پیش رو امکان پذیر خواهد بود.
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صنعت تایر در پیچ وخم سیاست های متضاد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی 
نبود اما آگاهانه بود

توقف یک ماهه ثبت سفارش نهاده های دامی
بوروکراسی دولتی، نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی از دالیل توقف ثبت سفارش عنوان شد


