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طرح عرضه خودرو در بورس روی میز 
کمیسیون صنایع مجلس

روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسللیون صنایع و معادن مجلس در 
گفتگللو با خبرخللودرو درخصوص آخرین وضعیت طرح تحول 
صنعللت و بللازار خللودرو با محوریت عرضه خللودرو در بورس 
اظهار داشت: این طرح که در سال گذشته در کمیسیون صنایع 
مجلس تحت بررسی قرار گرفت و پس از تغییر دولت مسکوت 
مانده بود، اکنون به شکل طرح نسبتا جامعی تحت یک عنوان 
جدید شامل مباحث تولید، کیفیت، عرضه، ورود خودروسازان 
خصوصی و جدید، بیمه کیفیت و اسقاط به همراه عرضه خودرو 
در بورس در کمیسیون مطرح شده و در خصوص آن توافقاتی 
نیز با رئیس مجلس انجام شده که امیدواریم به زودی بررسی 
آن در کمیسللیون صنایع آغاز  شللود. وی افزود: تاش می شود 
این طرح تا قبل از آغاز بررسی الیحه بودجه ۱40۱ در صحن 
علنی، در کمیسللیون به تصویب رسللیده و به صحن علنی نیز 
ارائه شللود و در غیر این صورت بررسللی آن در صحن علنی 
به سللال آینده موکول خواهد شللد. این نماینده مجلس گفت: 
مذاکللره ای درخصللوص این طرح بللا دولت صورت نگرفته اما 
جلسات مشترکی میان کمیسیون صنایع و وزارت صمت آغاز 
شللده که ممکن اسللت این جلسات به کمک تکمیل این طرح 
کمک کند. ایزدخواه بیان کرد: به دنبال ایراد مجمع تشخیص بر 
این ماده مبنی بر مغایرت آن با ماده 9 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی و رقابت پذیری 
در تولید، رئیس مجلس قول ورود به این موضوع را دادند و در 

انتظار تعیین سرنوشت نهایی این طرح هستیم.

واحدهای تولیدی مکلف به درج »قیمت 
تولید« روی کاالها شدند

سللتاد تنظیللم بازار تمامی واحدهللای تولیدی را مکلف کرد به 
جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شللامل همه 
هزینه ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر 
روی کاالها درج کنند. به گزارش ایرنا، شانزدهمین جلسه ستاد 
تنظیم بازار به ریاسللت محمد مخبر معاون اول رییس جمهور 
و با حضور وزیران کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری 
و جمعی از مسللئوالن دسللتگاههای مرتبط برگزار شد. در این 
جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقام 
مصرفی از جمله گوشت، برنج و... ارائه داد. در این زمینه مقرر 
شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقام کشاورزی ذیل ستاد 
تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود. همچنین 
در این جلسلله به منظور شفاف سللازی هزینه های نظام توزیع، 
جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و سللوء اسللتفاده های احتمالی، تمامی واحدهای تولید کننده و 
وارد کننده مکلف شدند به تدریج و با اباغ سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بجای قیمت مصرف کننده، 
قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه ها و سودهای قانونی 
بللا لحللاظ مالیات بللر ارزش افزوده را بر روی کاالها درج کنند. 
بر این اسللاس مقررشللد تا قیمت مصرف کننده برای کاالهای 
مصرفی اباغ شده حداکثر 30 درصد و برای کاالهای سرمایه 
ای حداکثر ۲0 درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد. بر مبنای این 
مصوبه مردم می توانند درصورت شناسایی تخلف موضوع را به 

سازمان تعزیرات اطاع دهند.

 دلیل فروش لوازم خانگی خارجی 
در ایران چیست؟

در جریان عرضه گسترده لوازم خانگی خارجی در سطح فروشگاه ها 
آن هم در زمان ممنوعیت، دالیل متفاوتی برای آن مطرح می شود 
که تقاضای مشتریان، کیفیت باالتر، فروش آسانتر و البته سود 
بیشللتر از جمله آن اسللت. به گزارش ایسللنا، به استناد اظهارات 
فروشندگان تهیه شده است نشان می دهد که شش دلیل اصلی 
برای عرضه لوازم خانگی وجود دارد که در آن سهم تقاضا از طرف 
مشتریان 34 درصد، کیفیت بهتر کاال ۲۲ درصد، فروش آسانتر 
۲0 درصد، سود بیشتر ۱0 درصد و رقابت با سایر پنج درصد است 
و حدود چهار درصد هم به سایر اختصاص دارد. همچنین دالیلی 
برای با کیفیت بودن لوازم خانگی خارجی از نگاه فروشللندگان 
مطرح شللده که بیشللترین سللهم به تکنولوژی پیشرفته تر با ۲6 
درصد اختصاص دارد. خاقیت در طراحی مناسب تر ۱9.9 درصد، 
دوام باال ۱۷.9 درصد، اطمینان از کیفیت قطعات بکار رفته در کاال 
۱۷.۸ درصد، مصرف پایین انرژی ۷.3 درصد،  سیاست حمایتی 
کشللورهای خارجی ۵.۱ درصد، توجه به نیازهای کشللور مقصد 
۲.9 درصد، بازار رقابتی در کشللور صادرکننده ۲.6 درصد و پنج 
درصد سایر، جزو دالیلی هستند که از نگاه فروشندگان موجب 

کیفیت باالی لوازم خانگی خارجی شده است. 

هدف گذاری برای تولید ۱۷ هزار دستگاه 
خودروی تجاری ایران خودرو 

مدیرعامل شللرکت سللاپکو با اشللاره به عبور از رکورد تولید 
ایران خللودرو دیللزل در سللال جاری، گفللت: تامین برای تولید 
حدود هفت هزار دسللتگاه خودروی تجاری تا انتهای سللال را 
هدف گذاری کرده ایم. به گزارش ایکوپرس، عادل پیرمحمدی 
اظهار کرد: در سللال های گذشللته و به ویژه پس از تحریم های 
دور اول، تولیللد خودروهللای تجللاری به دلیل این که قطعات و 
مجموعه ها از خارج از کشللور تامین می شللد، دچار آسیب شد، 
اما با تاش های صورت گرفته در دو سللال اخیر و با راهبری 
مدیرعامللل گللروه صنعتی ایران خللودرو، خودکفایی ها به بار 
نشسللته و عمده قطعات سللاخت داخل است. وی با بیان اینکه 
هدف گذاری ایران خودرو دیزل برای سال آینده، تولید ۱۷ هزار 
دسللتگاه خودروی تجاری سللنگین و نیمه سنگین شامل انواع 
کامیون، کامیونت، کشللنده و... اسللت، گفت: از این طریق به 
نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک می کنیم. در حوزه تجاری، 
اقدامات بسیار خوبی در راستای خودکفایی قطعات و مجموعه 

ها صورت گرفته و امید است این روند استمرار یابد.  

گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشـته و با كاهش قيمت 
ارز، شـاهد افـت قيمت 2 تا پنج ميليـون تومانی قيمت انواع 
خـودروی داخلـی و به تبع آن كاهش قيمت ها در خودروهای 
مونتـاژی و خارجـی بوديـم. ايـن كاهش نرخ هـا هرچند در 
قيمت های اعالمی از سـوی افراد در فضای مجازی بود، اما از 
امروز كاهش قيمت ها متوقف شده است. به گفته كارشناسان، 
در روزهای گذشته مشتريان با مشاهده كاهش قيمت ارز در 
بـازار، بـه اميـد كاهش بيش از پيش قيمت ها از خريد دسـت 
كشـيدند، اما امروز وضعيت برعكس شـده و فروشـندگان از 

فروش خودداری می كنند.
چهارشللنبه ۱۷ آذرمللاه قیمت هللای جدید انواع خودرو با رشللد 
میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعام شد؛ اگرچه انتظار می رفت که 
ایللن افزایللش قیمللت جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار واکنش 
خاصی به این تحوالت نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمت ها 
مشاهده نشد. فعاالن بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار 
در برابللر تغییللر قیمت هللای کارخانه، اعام کردند که قیمت ها 
در بللازار بلله قدر کافی رشللد کرده و فاصللله زیادی بین قیمت 
کارخانه و بازار ایجاد شللده و دیگر امکان افزایش قیمت های 

فضایی وجود ندارد.
در این میان سللعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشللگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه 
خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت ها در بازار خودرو 
هستند، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر قیمت ها در بازار خودرو 
به دلیل عقب نشللینی قیمت دالر، روند کاهشللی گرفته اند؛ به 
گونه ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش 
قیمت را تجربه کرده اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت 
دالر، مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین 
تکلیف قیمت ها در بازار ارز هسللتند. موتمنی در مورد وضعیت 
عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی سال های اخیر تولید و 
عرضه خودرو پاسللخگوی تقاضا نبوده اسللت، گفت: عرضه کم 
خودرو به بازار در سال های گذشته، منجر به ایجاد یک اختاف 
۱00 تا ۱۲0 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. در 
شللرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی گیرد، این 

در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه 
افزایش یابد، شللاهد نزدیک شللدن قیمت های بازار با کارخانه 
خواهیم بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشللتر منجر به کاهش 
قیمت بازار می شللود، اظهار کرد: اگر قول هایی که وزیر صمت 
و خودروسللازان مبنللی بر افزایش عرضلله و تکمیل ۱40 هزار 
خللودروی کللف پارکینگ داده اند عملی و این خودروها به بازار 
عرضه شللوند، بازار متعادل خواهد شللد و مصرف کننده نهایی 
خریللد بهتللری خواهد داشللت. موتمنی گفت: فعًا قیمت ها در 
بازار ارز کاهشی است بنابراین قیمت ها در بازار خودرو نیز روند 
کاهشی دارند منتهی نمی توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت 
و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می افتد. وی 
تصریللح کللرد: همچنین قیمت هایی که در فضای مجازی و یا 
آگهی های فروش خودرو درج می شللود چندان به بازار نزدیک 

نیست زیرا مشتری قیمت را در کف بازار تعیین می کند. از سویی 
دیگر در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد.

از طللرف دیگر یک نماینده سللابق مجلللس گفت: مانع اصلی 
صادرات کیفیت خودرو های داخلی است چرا که حتی کشور هایی 
که الزام به استاندارد در خودروهایشان ندارند، خودرو های ایرانی 
را باز گرداندند.  علیلو گفت: نیاز به واردات خودرو هیچ ارتباطی 
با صنعت خودرو در داخل کشور ندارد. طبق تحقیق و تفحصی 
که صورت گرفته اساسا استفاده کنندگان خودرو های وارداتی 
۱۵ تا ۲0 درصد افرادی هستند که در کشور خودروسوار هستند  
یعنی ۷00 تا ۸00 نفر از واردات خودرو اسللتقبال می کنند. نیاز 
بازار کشللور به خودرو آنطور که وزارت صمت اعام کرده یک 
میلیون و ۵00 هزار دسللتگاه در سللال اسللت. وزیر صمت گفته 
اسللت سللال ۱40۱ تولید خودروسللازان به یک میلیون و ۵00 
هزار دسللتگاه خواهد رسللید؛ نکته حائز اهمیت اینجاسللت که 

خودروسازان ساالنه یک میلیون خودرو تولید می کنند. مجلس 
اخیرا با طرح آزادسازی واردات موافقت کرده، اما این آزادسازی 
شللرط و شللروطی دارد. بر اساس بند های این طرح هر شخص 
حقیقللی یللا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات 
خودرو یا سللایر کاال ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو 
محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسللبت به واردات 
خللودرو اقللدام کند. علیلللو می گوید: با توجه بلله بحث تحریم 
ها، صادرات مسللئله سللختی در کشور است و اگر خودروساز ها 
می توانستند این صادرات را انجام دهند قطعا منتظر این مصوبه 
نمی شللدند و آن را انجللام می دادند؛ بللرای انجام صادرات باید 
تدابیری انجام شللود. بسللیاری از خودرو هایی که تولید می شود 
مونتاژ است و اگر کیفیت و تیراژ را افزایش دهند می تواند این 

مصوبه مفید باشد.
در این میان یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 
حللذف ارز 4۲00 تومانللی از الیحه بودجه سللال ۱40۱ را موجب 
افزایش ۷ برابری تعرفه واردات دانست و گفت: افزایش ۱0 تا ۱۵ 
درصد هزینه کل ناشی از این تصمیم، بیانگر اثر مستقیم عملکرد 
دولت بر هزینه های صنعت خودرو و قطعه است. امیرحسن کاکایی 
درخصوص تاثیر حذف ارز 4۲00 تومانی بر صنعت خودرو اظهار 
داشللت: علی رغم اینکه در سللال 9۷ خودرو به عنوان یک کاالی 
پایلله در زمره کاالهای مشللمول دریافللت ارز 4۲00 تومانی قرار 
گرفت، اما در عمل این موضوع عملیاتی نشد. وی افزود: در یک 
مقطع کوتاهی ارز دولتی به این صنعت اختصاص یافت اما در زمان 
تسویه حساب، با ارز آزاد حدود ۸ هزار تومان محاسبه شد و پس 
از آن کلیه ارزهای دریافتی در صنعت خودرو و قطعه بر اساس ارز 
نیمایی و سنا است. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 
گفت: حتی مواد اولیه  موردنیاز این صنعت نیز بر مبنای قیمت های 
فوب خلیج فارس و با قیمت آزاد از بورس کاال خریداری می شود. 
بنابراین حذف ارز 4۲00 تومانی هیچ تاثیری بر صنعت خودروسازی 
و قطعه سازی نخواهد داشت. کاکایی ادامه داد: نکته ظریف این 
است که در فعالیت های صنعتی، تعرفه های گمرکی بر مبنای ارز 
4۲00 تومانی محاسبه می شود، بدین معنا که اگر ارز 4۲00 تومانی 

حذف شود، تعرفه واردات ۷ برابر خواهد شد.

خرید و فروش به صورت محدود صورت می گیرد؛

 بازار خودرو در خواب زمستانی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

وجود ۱۲هزار و ۶۷ واحد صنعتی غیرفعال در کشورافزایش 9۰ درصدی صادرات ایران به سوریه
رئیس اتاق مشللترک بازرگانی ایران و سللوریه از افزایش 90 درصدی صادرات 
کاال از ایران به سوریه طی 9 ماه امسال خبر داده است. به گزارش اتاق بازرگانی 
ایران، کیوان کاشللفی با بیان اینکه در 9 ماهه امسللال ۱60 میلیون دالر کاال از 
ایران به سوریه صادر شده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که ۸4 میلیون دالر صادرات به سللوریه داشللتیم تقریبا رشللد 90 درصدی داشللته 
است. به گفته کاشفی، بیشترین کاالهای صادر شده مربوط به صنایع مهندسی 
)قطعات و اجزای توربین های بخار(، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده اسللت. او 

با بیان اینکه ایران در 9 ماهه امسللال در مجموع 3۵ میلیارد دالر صادرات به کشللورهای مختلف جهان داشللته، 
عنوان کرد: در این دوره، سللوریه در جایگاه ۲۱ کشللورهای هدف صادرات ایران قرار داشللته اسللت. کاشفی میزان 
واردات انجام شللده از سللوریه به ایران در 9 ماهه امسللال را ۲۲.9 میلیون دالر اعام کرد . گفت: در این بخش 
نیز نسبت به واردات حدود ۱۵ میلیون دالری سال گذشته ۵3 درصد افزایش داشته ایم. عضو هیات رییسه اتاق 
بازرگانی ایران اضافه کرد: فسللفات بیشللترین کاالی وارداتی از سللوریه به ایران در این مدت بوده اسللت. رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه یادآور شد: با توجه به واردات 36.9 میلیارد دالری ایران در 9 ماهه امسال، 

سوریه در میان کشورهای مبدا واردات، در ردیف 49 قرار داشته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: با توجه 
به رویکردی که دولت سیزدهم دارد و آن پاسخگو بودن به مردم و ایجاد شفافیت 
در کارهاسللت. به گزارش شللاتا علی رسللولیان با تاکید بر اینکه با ایجاد سللامانه 
پاسخگویی موضوع افزایش تولید با استفاده از همه ظرفیت ها دنبال خواهد شد، 
ادامه داد: مردم می توانند به صورت سیسللتمی، تلفنی و حضوری به این سللامانه 
دسترسللی داشللته باشند و درخواسللت های خود را دنبال کنند. رسولیان گفت: در 
آینده نزدیک نیز موضوع زمان بندی در رسیدگی به درخواست های مردم در این 

سللامانه لحاظ خواهد شللد تا هرچه سللریعتر پاسللخ الزم به مراجعین داده شللود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شللهرک های صنعتی ایران با اشللاره به این که در سللطح ملی نیز گزارش های اقدام های صورت گرفته در این 
سامانه توسط وزیر دنبال می شود، افزود: حدود ۲09 مشکل در حوزه صنعت شناسایی شده  که در سامانه رفع آن 
با ایجاد ارتباط میان دستگاه های متولی در دستورکار است. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر این که روند احیای واحدهای صنعتی در دولت سیزدهم سرعت یافته است، گفت: ۱۲هزار و 6۷ واحد 
صنعتی غیرفعال در کشللور وجود دارد که از این میان واحدهایی که در تملک بانک باشللد خیلی زیاد نیسللت، ولی 

واحدهای فعالی نیز وجود دارد که در تملک بانک ها است.

عرضه هفتگی یک میلیون تن سیمان در بورس
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، ثبات در قیمت ها و تعادل 
پایدار بازار سیمان در عین نوسانات ارزی اخیر را نشانه تحقق 
راهبرد مقاوم سللازی اقتصاد و خنثی سللازی تحریم ها در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد. سیف اهلل امیری در گفتگو 
با فارس،  با تشللریح شللرایط حاکم بر بازار سللیمان در خرداد و 
تیرماه سال جاری، گفت: از سال گذشته تولیدکنندگان سیمان 
همواره از پایین بودن قیمت مصوب گایه داشللتند تا اینکه با 
بروز مشللکاتی در حوزه تأمین برق و انرژی، تصمیم به ورود 
سللیمان به بورس اتخاذ شللد. وی افزود: در ابتدا از ۷۷ کارخانه 
فعال کشور، تنها ۱0 کارخانه محصوالت خود را در بورس عرضه 
کردند که با عنایت به مقدار بسیار پایین عرضه نسبت به تقاضا، 

افزایش قیمت و نوسانات بازار را شاهد بودیم. 
مدیللرکل صنایللع معدنللی وزارت صنعت، معللدن و تجارت با 
بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخسللتین روزهای 
حضللور در وزارت خانلله )ابتدای شللهریور ماه( اداره کل صنایع 

معدنی را مسللئول تنظیم بازار سیمان 
کرد و دستور ورود تمامی محصوالت 
کارخانجات تولیدی سیمان به بورس 
را صادر کرد، اظهار داشت: وزیر صمت 
در اجرای نخستین برنامه های تحولی 
خللود مهلللت 3 هفته ای جهت حضور 
تمامللی تولیدکننللدگان سللیمان در 
بللورس کاال و شکسللتن قیمت ها به 
نفع مصرف کننده واقعی را صادر کرد؛ 

این دستور در حالی صادر شد که قیمت هر پاکت سیمان درب 
کارخانلله بیللن ۲۷ تللا 30 هللزار تومان و در بللازار آزاد بین ۷0 تا 
۱۱0 هزار تومان نوسللان داشللت. وی افزود: طرح ورود سیمان 
به بورس کاال به عنوان یکی از نخستین طرح ها و برنامه های 
تحولی وزارت صمت را با فراخوان بیش از 3۱ هزار عامل توزیع 
سیمان در سراسر کشور با همراهی سازمان های صمت استانی 

و مرکز اصناف سللابق وزارت صمت 
آغللاز کرده و اعام کردیم که تمامی 
عوامللل بایللد اطاعات خود به همراه 
کلیه  معامات و فاکتورها را در سامانه 

جامع تجارت ثبت کنند.
مدیللرکل صنایللع معدنی بللا تأکید بر 
حمایللت و پیگیری هللای وزیر صمت 
و همچنیللن انجمللن ها، تشللکل ها 
و سللندیکاهای بخللش خصوصللی، 
تصریح کرد: با تاش بسللیار، نیمه های شللهریور ماه شللاهد 
حضللور 4۵ کارخانلله و در مراحل بعد تا پایان شللهریور، تمامی 
کارخانجات تولید سیمان به استثنای بدهکاران سیستم بانکی 
در بللورس کاال بودنللد.  امیللری با بیان اینکه در همان روزهای 
اول عرضه سیمان در بورس، کاهش قیمت ها تا ۲۵ هزار تومان 
در هر پاکت ۵0 کیلویی و 36 هزار تومان سیمان فله در هر تن 

را تجربلله کردیم، گفللت: برای تمامی کارخانجات کف عرضه 
تعیین شللد و ضمن برنامه ریزی جهت امکان تداوم صادرات 
این محصول به طور میانگین هر هفته شللاهد عرضه بیش از 
یک میلیون تن سیمان در بورس بودیم که حدود 900 هزار تن 
آن به فروش رسللیده و مابقی در صورت عدم صادرات مجددا 

در هفته بعد به بورس عرضه می شود. 
وی با تشللریح وضعیت فعلی تنظیم بازار سللیمان در کشللور 
گفت: در همین هفته گذشللته ۱0 میلیون و 334 هزار و 4۱6 
تن سیمان در بورس عرضه شده است که ۷4۷ هزار و  ۲3 تن 
آن خریداری شده و روند افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر 
به ثبات، تعادل و پایداری در بازار سیمان شده است؛ همچنین 
قیمللت هر پاکت سللیمان در بللورس کاال زیر ۲۵ هزار تومان و 
قیمت در بازار آزاد بین 30 تا 3۷ هزار تومان اسللت که ناشللی 
از ۱0 درصللد مالیللات بر ارزش افللزوده و هزینه  های مربوط به 

حمل و نقل است. 

سللخنگوی کمیسللیون اصل نود گفت: طرح »حمایت 
از کارخانجللات و واحدهای صنعتی و تولیدی« موجب 
می شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع 
قضایللی توسللط طلبللکار به حداقل برسللد و در نتیجه 
موجبللات هللرج و مللرج جامعه به وجللود بیاید. در این 
صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش هایی 
نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب 
دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به 
صورت چشمگیری رشد خواهد کرد. علی خضریان  در 
گفتگو با خانه ملت، درباره طرح »حمایت از کارخانجات 
و واحدهللای صنعتللی و تولیدی« گفت: این طرح برای 
بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می کند تا تسهیات 
خود را بازپرداخت نکنند و بنابراین مطالبات غیرجاری 
بانک ها را افزایش و توان حمایت بانک ها از تولید را به 
شدت کاهش می دهد. وی ادامه داد: با اجرای این طرح 
بانک ها حاضر نخواهند بود به تولیدکنندگان واقعی وام 
و تسللهیات ارائه کنند.  عضو هیات رییسلله کمیسیون 

اصل نود اظهار داشللت: با این طرح مسللیر اخال گران 
اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه 
تسهیات کان بانکی دریافت می کردند و به واسطه 
تاش های قوه قضاییه دستشان از بیت المال کوتاه شده 
بود مجددا باز می شود. خضریان تاکید کرد: دیگر اشکال 
اساسی این طرح این است که اجازه امضاهای طایی 
تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه ها می دهد 
که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی 
کشللور خواهللد. در نتیجه این امر بللا افزایش موقعیت 
تعارض منافع، فسللاد تشللدید شللده و البته و ظاهری 
قانونی به آن بخشیده می شود. وی افزود: تصویب طرح 
»حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی« 
موجب می شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از 
مراجع قضایی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه 

موجبات هرج و مرج جامعه به وجود بیاید. 
در ایللن صورت طلبللکاران برای وصول بدهی خود به 
روش هایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به 
این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک 
میان مردم به صورت چشللمگیری رشللد خواهد کرد. 
این نماینده مجلس عنوان کرد: ارجاع تصمیم گیری ها 
به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونه ای که در این 
طرح آمده اسللت، موجب اطاله دادرسللی بیش از پیش 
پرونده های قضایی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف 
برشللمرده بللرای ایللن طرح در جهللت حمایت از تولید 

کنندگان خواهد بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشللترک ایران و روسللیه 
گفللت: یکی از مزایای سللفر رییللس جمهوری به این 
کشور و مذاکره در این سطح، گسترش روابط تجاری 
میان دو کشللور و بررسللی ایجاد پیمان پولی دو جانبه 
بین دو کشللور اسللت. کامبیز میرکریمی در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشللت: سللفر رئیس جمهوری به روسللیه 
بسللیار مهم اسللت زیرا مذاکرات در این سطح از قدرت 
می تواند در پیشبرد اهداف دو کشور برای توسعه روابط 
اقتصادی مؤثر واقع شللود. وی افزود: در کشللورهایی 
که دولت ها نقش اساسللی در توسللعه دارند، مذاکرات 
دوجانبه روسللای جمهوری، گسللترش روابط را در پی 
دارد که یکی از مزایای آن افزایش صادرات و واردات 
خواهللد بللود. میرکریمی با بیان اینکه ایران با روسللیه 
موقعیت جغرافیایی مناسللبی به عنوان همسللایه دارد، 
تصریح کرد: این کشللور با وسللعت بسیار، بازار بزرگی 
را در اختیار دارد اما طی سللال های گذشللته به لحاظ 
تجاری و افزایش سللهم صادراتی برای ایران مغفول 
مانده است. وی با اشاره به توافقنامه تجارت ترجیحی 
ایران با اوراسللیا، خاطرنشللان کرد: کاهش تعرفه های 
گمرکی و صفر کردن برخی از آنها از مواردی است که 
به افزایش صادرات و واردات کشور بسیار کمک کرد. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسللیه تاکید کرد: 
برای این موافقت نامه امتیازات بر اساس مزیت سنجی 
میان دو کشللور ایجاد شللد که برای توسللعه تجارت 
دو کشللور مناسللب بود اما نیاز به گسللترش بیشللتر و 

حل مشللکات زیرسللاختی نیز وجود دارد. وی با بیان 
اینکه تک نرخی شللدن ارز و رفع موانع بانکی موجود 
از مهم ترین اقداماتی است که می تواند روابط تجاری 
دو کشللور را در مسللیر صعودی قرار دهد، تصریح کرد: 
در حال حاضر سهم ما از بازار روسیه در بخش لبنیات 
از مهم ترین اقام صادراتی کشللور محسوب می شود 
در بیشللترین میزان به چهار درصد می رسللد که بسیار 
اندک است. میرکریمی درخصوص پیمان پولی میان 
دو کشللور، اظهار داشللت: در حال حاضر با وجود اینکه 
قراردادهای تجاری بر اساس دالر یا یورو امضا می شود 
اما در بسیاری موارد مبادالت با پول ملی دو کشور انجام 
می شللود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: 
به دلیل نوسللانات نرخ پول ملی ایران و روسللیه برای 
اجرای پیمان پولی نیاز به ایجاد صندوقی جهت پوشش 
ریسک های تجاری وجود دارد و از سوی دیگر در تراز 
قرار گرفتن حجم تجارت، خدمات و سرمایه گذاری دو 

کشور به انجام این توافق کمک خواهد کرد.

بررسی ايجاد پيمان پولی دوجانبه ميان ايران و روسيهطرح حمايت از كارخانجات بر ضد خود عمل خواهد كرد


