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 ضرورت ابالغ آیین نامه
 واردات خودرو تا آخر این هفته

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آیین نامه 
واردات خ��ودرو بای��د ت��ا آخر هفته ابالغ ش��ود گف��ت: البته ما 
پیش نویس آیین نامه را دیدیم و اش��کاالتی هم به آن داش��تیم 
ک��ه ب��ه وزارت صمت یادآوری کردیم. لطف اهلل س��یاهکلی در 
گفتگو با تسنیم درباره زمان ارائه آیین نامه واردات خودروهای 
خارجی از س��وی وزارت صمت اظهار داش��ت: براساس برنامه  
زمان بندی آیین نامه واردات خودرو باید تا آخر هفته ابالغ شود. 
البته ما پیش نویس آیین نامه را دیدیم و اش��کاالتی هم به آن 
داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم. وی محدود کردن 
واردات خودرو تا س��طح خودروهای با حجم ۱000 سی س��ی را 
بی احترامی به خواسته مردم دانست و اضافه کرد: واردات خودرو 
نباید محدود به قیمت خاصی باشد. ماشین با قیمت زیر ۱0 هزار 
دالر قش��ر خاصی از مردم اس��تفاده می کنند. در مجموع مردم 
ماشین خوب می خواهند و می خواهند وقتی خانواده شان سوار 
ماشین می شود، تأمین جانی و رفاه داشته باشد. از طرفی دوام 
خودرو مهم اس��ت و مردم ما دنبال خودرویی هس��تند که کمتر 
تعمیرگاه برود و کمتر هزینه روی دستش��ان بگذارد. وی ادامه 
داد: بنابراین درباره تدوین و اصالح آیین نامه موارد یادش��ده را 
در نظر خواهیم گرفت و پیگیر اصالح آیین نامه هستیم. به هر 
حال کار برای اصالح صنعت خودرو سخت است و کسانی که 
س��ال ها از صنعت خودرو س��ودهای کالن بردند، به این راحتی 

این صنعت را رها نمی کنند که این صنعت درست شود. 

 مردم مجبورند برای خرید
 لوازم خانگی وام بگیرند

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی اظهار داش��ت: مردم 
دیگر نمی توانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم 
زندگی مورد نیازشان از بانک وام بگیرند. بانک به جای اینکه 
سرمایه های مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم 
وام های کوچک با بهره های باال می دهد و قس��طی فروش��ی را 
باب می کند. اکبر پازوکی در گفتگو با ایلنا، در واکنش به وجود 
نابس��امانی در ب��ازار ل��وازم خانگی گفت: مطمئن باش��ید تمام 
فروشگاه هایی که مشتریان خود را مجبور به خرید اقالم دیگر 
لوازم خانگی در ازای خرید یخچال و ماشین لباسشویی می کنند 
جواز کسب ندارند. به گفته وی اکثریت کسبه و توزیع کنندگان 
ام��کان عرض��ه هم��ه اقالم لوازم خانگی را به طور یکجا ندارند 
چ��ون مغازه ه��ا معمواًل 20 تا 50 متری اس��ت و قاعدتًا امکان 
عرضه همه اقالم لوازم خانگی را ندارند، اگر فروشگاهی چنین 
محدویتی برای مشتری ها قائل می شود قطعًا تولید کننده است 
و با این اقدام در پی منفعت طلبی هستند. فروشگاه های بزرگ 
که در دست تولید کننده های بزرگ هستند به دو صورت فروش 
دارند نقد یا اقساط که تکلیفش مشخص است اما اگر مشتری با 
کارت خرید به فروشگاهی خاص مراجعه می کند فقط می تواند 

از آن فروشگاه خرید کند والغیر. 

 ثبات بخشی به مقررات
شاه بیت اقدامات وزارت صمت

مع��اون هماهنگ��ی و امور کس��ب وکار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: سیاس��ت اصلی وزارت صمت ثبات بخش��ی به 
مقررات در راس��تای ثبات کسب وکارهاس��ت. به گزارش ایرنا، 
س��ید مه��دی نی��ازی اف��زود: تاکید وزیر صم��ت جلوگیری از 
صدور بخش��نامه های مکرر در همه حوزه ها اس��ت. وی بیان 
داش��ت: اکنون صدور بخش��نامه ها در معاونت هماهنگی و امور 
کسب وکار وزارتخانه تجمیع شده است تا در صورتی که نیاز به 
اعمال تغییرات داش��ت نیز از طریق همین معاونت اقدام ش��ود. 
مع��اون هماهنگ��ی و امور کس��ب وکار وزارت صمت همچنین 
یکی از سیاس��ت های اصلی دولت و وزارتخانه را جلوگیری از 
خام فروشی برشمرد و گفت: در این راستا و همچنین به منظور 
تامین مواد اولیه و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی پایین دست، 
وضع عوارض صادراتی پیش بینی شده است. وی گفت: اکنون 
در قان��ون وض��ع عوارض صادراتی ب��رای مواد خام و نیمه خام 
در ح��وزه محص��والت پایه نفت��ی، مواد معدن��ی و محصوالت 
پایه فلزی پیش بینی ش��ده اس��ت و به زودی فهرست آنها ابالغ 
می ش��ود. نیازی در ادامه با اش��اره به اختالف نظرها در زنجیره 
فوالد، تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون فوالد و محصوالت 
فوالدی می تواند به تعامل بیش��تر در زنجیره فوالد و اجماع و 
یکپارچه س��ازی نظرات بیانجامد. وی خاطرنشان کرد: وزارت 
صمت از اجماع و یکپارچه س��ازی زنجیره فوالد از باالدس��ت تا 

پایین دست استقبال می کند.

 رشد ۵۱ درصدی کشف قاچاق 
با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۱4 
ه��زار فق��ره پرونده مربوط به قاچاق کاال با ارزش��ی بیش از ۱00 
میلیون تومان کشف شده است که 5۱ درصد رشد را نشان می دهد. 
به گزارش ایرنا، عبدالمجید اجتهادی با بیان وظیفه سازمان اموال 
تملیکی نگهداری و تعیین تکلیف کاالهای متروکه و قاچاق است، 
اظهار کرد: اموال متروکه دوسوم کاالها را تشکیل می دهد، اما در 
هر دو بخش اقدامات خوبی انجام ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه 
وضعی��ت کنت��رل قاچاق با هم��کاری نهادها بهبود پیدا می کند، 
افزود: بیش��ترین ریس��ک قاچاق در سطح عرضه است که اگر آن 
را برای متخلفان ناامن کنیم، واردات غیرمجاز نیز کنترل خواهد 
شد. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی با بیان اینکه رویکرد س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و وزارت صمت کنترل سطح عرضه است، خاطرنشان کرد: با 
فراهم کردن ابزار می توانیم بیشترین جواب دهی را در این بخش 
به دست بیاوریم. اجتهادی با بیان اینکه در سال جاری ۱00 هزار 
پرونده وارد ش��عب س��ازمان تعزیرات حکومتی شده است، گفت: 
این میزان حاکی از رشد 2۳ درصد دارد که البته ارزش آن به دلیل 

شرایط اقتصادی کشور ۱00 درصد رشد داشته است.

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

پیشنهادات وزارت صمت برای کاهش مصرف سوخت خودروهاتامین نقدینگی قطعه سازان با خرید اعتباری مواد اولیه
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان عنوان کرد: 
با خرید اعتباری مواد اولیه داخلی و گش��ایش اعتبار از طریق بانک ها حدود ۳0 
هزار میلیارد تومان از نقدینگی قطعه سازان تامین خواهد شد. محمدرضا نجفی 
منش در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه افزایش هزینه های تولید، تنوع س��بد 
محصوالت خودروسازان و رشد تیراژ تولید در سال جاری نیاز به نقدینگی قطعه 
سازان را دو چندان کرده، اظهار داشت: اگر نقدینگی مورد نیاز زنجیره تامین در 
س��ال گذش��ته 200 هزار میلیارد تومان بود برای تولید یک میلیون و 500 هزار 

دستگاه خودرو در سال جاری نیازمند حدود 5۶0 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. وی با اشاره به خرید اعتباری 
مواد اولیه به عنوان یکی از روش های تامین نقدینگی قطعه س��ازان، افزود: در حال حاضر تنها از فوالد مبارکه 
خرید اعتباری داریم و سایر تامین کنندگان مواد اولیه داخلی به فروش نقدی روی آورده اند و این موضوع فشار 
زیادی به قطعه س��ازان وارد کرده اس��ت. رئیس انجمن تخصصی قطعه س��ازان با بیان اینکه با خرید اعتباری مواد 
اولیه داخلی در بازه زمانی ۶ تا ۹ ماه و گشایش اعتبار از طریق بانک ها حدود ۳0 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 
قطعه س��ازان تامین خواهد ش��د، افزود: از وزارت صمت تقاضا داریم که زمینه خرید اعتباری مواد اولیه داخلی را 

برای تامین بخشی از نقدینگی قطعه سازان فراهم کند.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: باید به سمت تولید موتورهای کم 
مصرف پیش رویم و حرکت به س��مت تولید خودروهای دوگانه برقی و گازی و 
برقی سازی خودروها از دیگر راهکارهای کاهش مصرف سوخت خودروها است. 
به گزارش ایکوپرس، منوچهر منطقی با بیان اینکه در سیاست گذاری های صورت 
گرفته، دوباره به سمت استفاده از سوخت گاز می رویم، اظهار کرد: برای رفتن به 
سمت استفاده از خودروهای گازسوز، چند راه حل بسیار مهم وجود دارد که باید بر 
روی آن ها سرمایه گذاری کنیم. وی افزود: با توجه به زیرساخت های موجود در 

گاز طبیعی فشرده، یکی از بهترین سوخت ها برای استفاده، سوخت گاز است. باید به سمت تولید موتورهای کم 
مصرف پیش رویم و حرکت به سمت تولید خودروهای دوگانه برقی و گازی و برقی سازی خودروها نیز از دیگر 
راهکارهای مدنظر اس��ت. وی با بیان این که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، برقی س��ازی از اتوبوس 
ش��روع خواهد ش��د، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت کش��ور و ش��هرداری برنامه بس��یار خوبی در این زمینه دارند 
که یک گام رو به جلو در جهت کاهش آالیندگی محس��وب می ش��ود. این مقام مس��ئول همچنین با بیان این که 
بخشی از واردات خودرو به نوسازی ناوگان اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: در صورت افزایش تولید خودرو 

در داخل کشور، مازاد تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده خواهد شد.

گ�روه صنع�ت و تجارت: س��ال هاس��ت که فع��االن اقتصادی و 
تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش گالیه می 
کنند. آخرین بررس��ی ها نیز نش��ان می دهد که کمبود نقدینگی 
و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین 
مواد اولیه هنوز هم مهمترین مشکالت واحدهای تولیدی است. 
از طرف دیگر افزایش قیمت دالر در سال گذشته موجب شده تا 
همزمان با کاهش ارزش ریال، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی 

نسبت به سال گذشته بیشتر شود.
در این میان بانک ها باید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق 
دهند و این حالی است که بانک ها نیز با مشکالتی مواجه هستند، 
اما دولت و مجلس در کنار یکدیگر سعی می کنند با تدوین قوانین 
و آئین نامه های اجرایی مناسب رابطه بین بانک ها و صنعتگران را 
تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تأمین نقدینگی مورد نیاز خود 
از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ کنند و برای تکمیل واحدهای 

نیمه تمام نیز اقدام کنند.
مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت 
و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در 
جهت هماهنگ کردن خود با تحوالت اقتصادی از جمله هماهنگی 
با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است. سیاست های 
آزاد س��ازی نرخ ارز و فش��ارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز 
واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند 
برابر ساخته است بنابراین مساله اصلی و عاجل صنعت و معدن 
کش��ور، مس��اله تامین نقدینگی بخش تولید اس��ت. در این میان 
برخی کارشناس��ان معتقدند در ش��رایط فعلی که دولت و مجلس 
بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مس��ئله حمایت از تولید 
ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد 
بود و در سیاس��ت حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل 

آن نخواهد بود.
با این حال شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کالن اقتصادی در 
دهه های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت های مستقیم 
دولت در بازار روند رش��د س��رمایه گذاری را منفی کرده اس��ت به 
طوری که متاسفانه وجود تحریم های ظالمانه نیز سرمایه گذاری 
را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل 
تولید و دارایی ثابت رو به افول اس��ت. فعاالن بخش خصوصی 
اقتصاد ایران معتقدند که آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی 

کشور نیازمند آن است، یک صدایی و همراهی همه دستگاه های 
اجرایی مملکت است و این درحالی است که برای حل عارضه ها 
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک ها انجام نشود و 
یا حتی ش��رکت ش��هرک های صنعتی به بهانه واهی از مصوبات 

کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 
اتاق ایران گفت: شرکت های تولیدی برای تامین مواد اولیه الزم 
نیاز به س��رمایه در گردش باالیی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در 
ش��رایط تورمی بیش��تر ش��ده است و برای تامین آن به روش های 
مختلفی چون عرضه شرکت ها در بورس متوسل می شوند. جلیل 
کاربخش راوری در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی و 
شرکت ها بیش از 70 درصد از سهم مالیات ها در کشور را پرداخت 
می کند، گفت: ش��رکت ها برخالف اصناف، اعتراضی نس��بت به 
کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که آنها جمعیت 
کمتری نسبت به اصناف هستند اما از سوی دیگر سهم بیشتری 
از مالیات را پرداخت می کنند.   این فعال اقتصادی بیشترین سهم 

اصناف در پرداخت مالیات را حدود ۶ درصد دانست و افزود: روش 
محاسبه مالیات در سنوات گذشته تغییر کرده است و سازمان امور 
مالیاتی مس��تندات الزم درخصوص اش��خاص حقیقی مشاغل و 
شرکت ها را دارد. بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل 
داش��ت این س��ازمان تخفیف های برای آنها درنظر گرفت اما این 

تخفیف ها مشمول شرکت ها نشد.  
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با 
بیان اینکه بخشی از درآمد شرکت ها حاصل از تورم است، افزود: 
درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی را نمی توان به عنوان عایدی 
شرکت ها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای حسابرسی 
و حسابداری تورمی نداریم. تورم سال گذشته حدود 50 درصد بود 
اگر این تورم از درآمد کس��ر می ش��د می توانستیم مالیات واقعی را 
محاسبه و آن را پرداخت کنیم. کاربخش تاکید کرد: تورم از درآمد 
کسر نمی شود و یک چهارم این عدد مشمول مالیات می شود که 
شرکت ها باید پرداخت کنند. به نظر می رسد این ظلم بزرگی است 
که به شرکت ها تحمیل می شود. همچنین افزایش سهم مالیات 

شرکت ها در الیحه بودجه ۱40۱ نسبت به سال گذشته رشد ۶0 
درصدی داشت و این آسیب جدی به شرکت ها وارد کرد.

عضو اتاق بازرگانی در پاس��خ به این پرس��ش که در ماه اخیر تورم 
نقطه به نقطه به 52,5 درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت 
را برای شرکت ها وخیم تر می کند؟ بیان کرد: شرکت های تولیدی 
برای تامین مواد اولیه الزم نیاز به سرمایه در گردش باالیی دارند؛ 
این نیاز به نقدینگی در ش��رایط تورمی بیش��تر ش��ده است و برای 
تامین آن به روش های مختلفی چون عرضه شرکت ها در بورس 
متوسل می شوند. وی ادامه داد: بخش بزرگی از فعاالن اقتصادی 
حقوقی در بورس ش��رکت نکرده اند از این رو ناچارند برای تامین 
نیاز به بانک ها مراجعه کنند. در بسته سیاستی که هر ساله بانک 
مرکزی به بانک ها ابالغ می کند کمک ویژه و خاصی به بنگاه های 
تولیدی تخصیص داده نمی ش��ود. کاربخش با اش��اره به اقدامات 
دولت برای کنترل بازار، افزود: تنظیم بازار در شرایطی که شاهد 
افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت به زیان شرکت ها ختم 
می شود. شرکت ها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش 
ب��ه ب��ازار غیربانکی مراجعه کنن��د عدد گران تری از بانک ها برای 
شرکت ها تمام خواهد شد این در حالیست که دولت سیاست های 
کنترلی را دنبال می کند از این رو در نهایت بنگاه ها به دنبال کاهش 

تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی رانت و فساد ایجاد 
شده را از بین می برد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و 
نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش می دهد. درست است 
که دولت تعرفه های گمرکی را کاهش داده اما از قیمت حامل های 
انرژی، دستمزد و .... افزایش پیدا کرده اند و همین مسئله درنهایت 
باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت می شود. وی با بیان 
اینکه زیان ش��رکت ها در س��ال جاری افزایش پیدا می کند، گفت: 
دولت در سال جاری باید به استمداد شرکت ها بیایید چرا که نیاز 
به سرمایه در گردش آنها حداقل ۳ برابر افزایش پیدا می کند. در 
حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هس��تند و 
چک برگشتی دارند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این رو 
در سامانه بانک  مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی می شوند 
و بانک ه��ا نمی توان��د به آنها تس��هیالت بدهد به همین دلیل در 
کارگروه های رفع موانع تولید و ستاد تسهیل مشکالت آنها را باید 

حل کرد تا روند تولید ادامه داشته باشد.

بررسی های تجارت نشان می دهد: نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی ۳ برابر شد

تولید در تنگنای سرمایه در گردش

گ�روه صنع�ت و تج�ارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، 
بلکه باید در سطح کاال فراتر رفته و به سمت سرمایه 
گذاری های مش��ترک حرکت کنی��م، بنابراین در این 
مدت ۱۹ دیدار با هیئت های تجاری کشورهای مختلف 
داشتیم. به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین، افزود: 
در بحث صادرات تنها مبلغ مهم نیس��ت، بلکه میزان 
صادرات فناوری و میزان اش��تغال نیز اهمیت فراوانی 
دارد و ه��ردوی ای��ن موارد بای��د موردتوجه قرار گیرد. 
وی تصریح کرد: در صادرات حتی باید مشخص شود 
ک��ه کاالی��ی که صادر می کنیم با چه میزان اش��تغال 
ایجادش��ده اس��ت، بنابراین عالوه بر ت��راز مالی، تراز 
فناوری و س��رمایه گذاری، آب، انرژی و اش��تغال نیز 
ش��ایان توجه اس��ت. وزیر صمت عنوان کرد: باید به 
سمت ارتقا کیفیت صادرات حرکت کرده و صادرکننده 
کاالهای دارای فناوری و اشتغال باال و همراه با مصرف 
آب کمتر باشیم و همین مسائل معیار ما برای رتبه بندی 
صادرکنن��دگان خواه��د بود. فاطمی امین توضیح داد: 

برای صادرات پایدار باید ارتباط بین کسب وکار برقرار 
شود و در این زمینه دولت ایران با بسیاری از دولت ها از 
روابط سیاسی خوبی برخوردار است، اما روابط اقتصادی 
ما با این کش��ورها پایین تر از حد مورد انتظار بوده زیرا 
ارتباط بین کس��ب وکارها ایجاد نش��ده است، بنابراین 
در ای��ن بخ��ش اقداماتی بین مراک��ز تجاری یا ارتباط 
بین اس��تان های کش��ور با اس��تان های سایر کشورها 
آغازش��ده اس��ت؛ برای مثال ارتباط اس��تان اصفهان 
با یک اس��تان در س��ن پترزبورگ روس��یه یا استانی در 
چین برقرارشده است. وی تأکید کرد: باید ارتباط بین 
کس��ب وکارها برقرار ش��ود نه میان دولت ها تا هنگام 
تغییر دولت ها روابط اقتصادی با آس��یب روبه رو نشود. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران باید در 
جای مناس��بی در زنجیره ه��ای تأمین بین المللی قرار 
گیرد، نباید در تجارت خارجی تنها دو جانبه فکر کنیم، 
بلکه باید در سطح کاال فراتر رفته و به سمت سرمایه 
گذاری های مشترک حرکت کنیم. فاطمی امین عنوان 
کرد: نخس��تین ش��اخص و موفقیت در کشور، ثبات در 
اقتصاد اس��ت و تحقق آن رش��د و پیشرفت را به دنبال 
خواهد داش��ت؛ امیدواریم با همکاری صادرکنندگان 
جهش��ی در حوزه صادرات داش��ته باش��یم زیرا آمار و 
ارقام نویدبخش این موضوع اس��ت و در بهار امس��ال 
نس��بت به سال گذشته جهش چشم گیری داشته ایم و 
امس��ال نیز شاهد عددهای به نسبت باالتری خواهیم 
ب��ود، ضم��ن این که در کیفیت صادرات نیز می توان به 

موفقیت های بیشتری دست پیدا کرد.

گروه صنعت و تجارت: نایب رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و مدیریت واردات با استقبال از تشکیل وزارت 
بازرگان��ی گفت: با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، 
می ت��وان در عی��ن حمایت از صنعت و تولید، حمایت از 
فعالیت های تخصصی بازرگانی قوت خواهد گرفت که 
ای��ن ام��ر در نهایت به نفع تولید خواهد بود. محمدرضا 
فاروقی در گفتگو با اتاق ایران آنالین ادامه داد: در این 
سال ها گردانندگان امر، صنعت و تجارت را با هم تلفیق 
کرده و انتظار داشتند صنعتگران ما به سمت بازرگانی و 
تجارت خارجی روی بیاورند. در حالی که در حال حاضر 
اشخاصی وجود دارند که شغلشان تجارت است اما به 
دلیل سیطره بخش صنعت بر بخش بازرگانی در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، تسهیالت خاصی به آنها داده 
نشده و بخش تجارت مغفول مانده است. او ادامه داد: 
در حال��ی ک��ه باید برای فعالیت های تجارت خارجی از 
جمله بازرگانی، حق العمل کاری و ش��رکت های فعال 
این حوزه تسهیالتی قائل شد اما چندین سال است که 
تمامی امکانات به تولید اختصاص یافته است. اگرچه 
باید از تولید حمایت کرد اما نباید از توس��عه بازرگانی 
غافل ش��د. فاروقی تأکید کرد: با توجه به اینکه کش��ور 
در ش��رایط خاصی قرار دارد الزمه اس��ت که اشخاص 
متخص��ص عه��ده دار مباحث تخصص��ی بازرگانی و 
تج��ارت خارج��ی ش��وند و ی��ک وزارتخانه به صورت 
جداگان��ه ب��ر روی این موضوع در س��طح بین المللی و 
داخلی و در حوزه رصد بازارها و نیازهای بازار و... متمرکز 
ش��ود. او افزود: با تش��کیل وزارت بازرگانی برای آن 

تکالیفی مقرر خواهد شد. در نتیجه اگر بازرگانان و تجار 
با مشکلی مواجه شوند می دانند به کجا مراجعه کنند. 
در ش��رایط فعلی تجارت خارجی ما به دلیل پراکندگی 
مقررات و دستورالعمل های متفاوت متولی مشخصی 
ن��دارد. اینک��ه وزارتخانه ای به صورت مس��تقل بتواند 
روی موضوعات مختلف بازرگانی داخلی و خارجی و... 
تمرک��ز کن��د برطرف کننده موانع خواهد بود و این امر 
قطع��ًا ب��ه صنعت ما کمک خواهد کرد. فاروقی با بیان 
اینک��ه صنعت و بازرگانی دو فعالیت جداگانه هس��تند 
و نمی ت��وان توقع داش��ت صنعتگر به موضوع تجارت 
خارجی و گمرکی و... تسلط یابد بیان کرد: نمایندگان 
بخ��ش خصوص��ی باید تکلیف خودمان را بدانیم که در 
خیلی از چالش هایی که با آن مواجه می شویم باید به 
کدام قس��مت مراجعه کنیم؛ وقتی موضوع مربوط به 
موانع بازرگانی اس��ت میگویند در راس��تای حمایت از 
صنعت اس��ت وقتی به بخش صنعت مراجعه می کنیم 
می گویند موضوع بازرگانی اس��ت و به دوایر مربوطه 

مراجعه کنید.

کمک تشکيل وزارت بازرگانی به توسعه تجارت خارجینوید جهش صادراتی در کشور

عرضه خودرو در بورس کاال، راه رفع مشکل خودروسازان
 گروه صنعت و تجارت: عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجل��س گف��ت: راه حلی جز عرضه خودرو در بورس کاال 
وجود ندارد، چرا که هم به نفع مردم، دولت و خودروس��از اس��ت و 
هم اینکه ش��فافیت ایجاد می کند. روح اهلل ایزدخواه در گفتگو با 
ایسنا درخصوص درخواست اخیر خودروسازان کشور برای افزایش 
قیمت محصوالتش��ان، بیان کرد: من این بحث را که همچنان 
خودروس��ازان می گویند ما در حال زیان هس��تیم و قیمت ها باید 
افزایش پیدا کند به حساب استیصال دولت می گذارم، چراکه ما از 
روز اول در مجلس یازدهم فعال برخورد کرده و در این خصوص 
تصمیم س��ازی کردیم. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: جلس��ات 
متعددی را در کمیته خودرو کمیس��یون صنایع تش��کیل دادیم و 
همه عوامل خودروس��ازان، قطعه س��ازان و انجمن ها را آوردیم و 

آنجا به این راه حل رسیدیم که در زمانی که 
عرضه خودرو کمتر از تقاضا اس��ت، بهترین 
روش عرضه این است که خودروی صفر در 
بورس کاال عرضه شود و قیمت پایه عرضه 
همان قیمت تمام شده باشد و مابقی را به بازار 
هدفمند و کنترل شده بورس کاال بسپاریم تا 
قیمت نهایی از آنجا در بیاید. البته این به معنای 

رهاش��دگی بازار نیس��ت بلکه می شود تنظیم گری کرد و کسانی 
را که می خواهند از بازار بورس خرید کنند اولویت بندی کرد تا در 
آنجا شفاف شود که چقدر عرضه شده، چقدر فروش رفته و به چه 
قیمتی به فروش رفته است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس یازدهم افزود: با این کار ضمن اینکه خودروساز 

به پول واقعی خود می رسد، محلی هم برای 
تامین منابع مالی خواهد بود که در آینده از مابه 
التفاوت ایجاد شده در بورس کاال بتوانیم برای 
اهداف توسعه ای در این صنعت استفاده کنیم. 
ایزدخواه با اش��اره به اینکه این طرح با دقت 
نوشته و ساعت ها و ماه ها روی آن کار شد، 
تصریح کرد: تقریبا نظر همه عوامل را گرفتیم، 
اما مصادف شد با تغییر دولت که ما گفتیم به سمت قانونگذاری 
نرویم و اجازه دهیم دولت خودش به این تشخیص برسد و این کار 
را پیش ببرد. االن هم بعد از گذشت حدود یک سال از شروع به کار 
دولت مشخص شد که هیچ کدام از روش های گذشته جواب نداد 
و دولت همه تالش خود را کرد ولی به جواب نرسید. حال به نظر 

می رسد که دیگر باید بپذیرند راه حلی جز عرضه خودرو در بورس 
کاال وجود ندارد، چرا که هم به نفع مردم و دولت اس��ت و هم به 
نفع خودروساز است و همچنین ایجاد شفافیت می کند. وی یادآور 
شد: آقایان به ما می گفتند هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه 
نمی شود، بله؛ هیچ جای دنیا هم خودرو از یکی دو سال قبل پیش 
فروش نمی شود و هیچ جای دنیا هم قیمت های خودرو اینقدر مبهم 
و غیر شفاف نیست. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با تاکید بر اینکه معتقدم بهترین راه حل برای تعیین قیمت 
عادالنه خودرو عرضه در بورس کاالست، گفت: ما با بورس هم 
صحبت کردیم و آنها هم از لحاظ اجرایی و فنی نگاهشان مثبت 
است و می گویند این کار شدنی است و قطعا باعث ایجاد اعتدال 

بهتری در بازار خواهد شد.


