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عکس:

سیاس��تهای موکد رهبر معظم انقالب کنترل
ت��ورم و نقدینگی ،تقوی��ت ارزش پول ملی و توجه
به معیش��ت م��ردم اس��ت و متعاق��ب آن نظرات
رئیسجمه��وری در کنترل و نظ��ارت بر قیمت و
عرضه کاال و تنظیم بازار ،پرهیز از هرگونه افزایش
قیم��ت کاال و خدمات بوده اس��ت و خط قرمز قرار
گرفتن سیاستهایی که منجر به افزایش نرخ تورم
میش��ود ،باید در سیاس��تهای ابالغی بودجه نیز
مدنظ��ر ق��رار گیرد .افزایش مس��تمر قیمت کاال و
خدمات در  3س��ال گذش��ته بهویژه در یک س��ال
اخیر هرگز در راس��تای سیاس��تهای تثبیت نبود
و ش��باهتی ب��ه سیاس��تهای دس��توری تعیین
ت ک��ه از تریب��ون برخی گروهه��ا خطاب به
قیم�� 
رئیسجمهوری توصیه میشود ،نداشت .این طیف
از رئیسجمه��وری خواس��تهاند از قیمتگ��ذاری
دس��توری که از سیاس��تهای دول��ت قبلی بود و
اقتص��اد را به وضعیت فعلی رس��انده ،پرهیز کند.
اتفاق��ا اگ��ر دولت قبلی نظ��ارت و کنترل و تنظیم
بازار را در دستور کار خود داشت ،در حالحاضر به
این وضعیت بد اقتصادی که نرخ تورم را به باالترین
نرخ رش��د بعد از انقالب اس�لامی رس��انده ،دچار
نمیش��دیم .افزایش بیرویه و  ۵تا  ۶برابری قیمت
کااله��ا و خدمات که فقط در دو س��ال اخیر اتفاق
افت��اده ،نتیجه اجرای سیاس��تهای قیمتگذاری
دس��توری بود یا رهاسازی بیقید و شرط قیمتها
که در سایه آن گروههای منفعتطلب و سودجو از
این بازار آشفته سودهای کالن به جیب زده و باعث
حذف طبقه متوسط جامعه شدند و بر جمعیت فقرا
و کمبرخوردار افزودند .باید به این حجم عوامفریبی
ک��ه باره��ا با جهش یکب��اره قیم��ت ارز و افزایش
داراییها برای عدهای فراهم ش��د ،پایان داد .اگر با
عرق ملی شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کنیم
متوجه میشویم که سیاستهای باز بازار و اقتصاد
لیبرالی چه مصیبتی بر سر مردم زجرکشیده آورده
و چگونه آرمانهای آنها برای یک زندگی آس��وده
پ��س از جن��گ تحمیلی که آرزوی آن را داش��تند
به س��رابی تبدیل ش��ده و آنها را دچار دغدغههای
همیش��گی ب��رای تامین مایحتاج ض��روری روزانه
کرده ،هرگز این سیاس��تهای ویرانگر را پیشنهاد
نمیکردن��د .مظلومنمای��ی مرفهه��ای بیدرد که
ب��دون کمترین زحمت به ثروتهای کالن دس��ت
یافتهاند ،نه مالیات حقه دولت را پرداخت کردهاند
و نه س��رمایهگذاری از ثروتهای بهدس��ت آورده
خ��ود را در افزایش ظرفیته��ای تولیدی اقتصاد
کش��ور مص��روف کردهاند نیز باید پای��ان یابد .آنها
فق��ط س��رمایه ب��ادآورده خ��ود را در تجارتهای
سوداگرانه و خرید خانه و کاشانه و کاالهای لوکس
در داخل و خارج کش��ور بهکار میگیرند .حال در
پ��ی فریب دولت نوپای فعلی ،خ��ود را خادم ملت
میداند و عدالتمحوری را س��رلوحه کار خود قرار
داده ،میخواهن��د ب��ا همان ش��گردها ،برنامههای
س��وداگرانه خ��ود را دنب��ال کنند .ام��ا این گروه
نمیتوانن��د با جوس��ازیهای به ظاهر مش��فقانه و
مصلحتخواهانه ،خیلی اهداف خود را دنبال کنند.
یک��ی از مهمترین الزاماتی که دولت س��یزدهم
بای��د برای تحقق سیاس��تهای اعالمی خود اجرا
کن��د ،عدمافزایش ن��رخ ارز و اجتناب از تکنرخی
ک��ردن ارز حداق��ل در یک برنامه یک س��اله برای
ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد اس��ت .در غیر این
ص��ورت هر برنامهای که ب��رای مهار تورم و کنترل
قیمت کاال و تنظیم بازار ،با نوس��انات قیمت ارز در
پ��ی روند افزایش آن بر ب��اد خواهد رفت .اما اینکه
چ��را دولت قبلی ب��ا وجود اختص��اص ارز ۴۲۰۰
تومانی به کاالهای اساس��ی و ض��روری نظیر دارو
نتوانس��ت به اهداف تثبیت قیمت کاالهای اساسی
و ض��روری مردم فائق آید ،ریش��ه در تخصیص ارز
ن��دارد ،بلکه آش��فتگی و التهابات ب��ازار به همراه
عدمنظ��ارت دول��ت در توزیع کاالهای اساس��ی با
قیم��ت ارز  ۴۲۰۰تومان��ی منجر به س��یر افزایش
قیم��ت کاالهای اساس��ی به مواد غذایی ش��د که
نهاده��ای متولی و نظارتی هیچ اش��راف و کنترل
جدی بر توزی��ع این کاالها به مصرفکننده نهایی
نداشتند .این نظارت از مرحله واردات کاال تا مرحله
عرضه به کلی رها ش��ده بود .س��لطه اربابان ثروت،
زر و زور با تبانی برخی از مدیران فاس��د ش��اید هم
ناآگاه ،این فرصت طالیی را برای گروهی مالاندوز
فراه��م کنند ،تمام��ی مراحل اخ��ذ ارز ترجیحی
ب��رای واردات کاالهای اساس��ی ،بارگیری در بنادر
و ترخی��ص از گمرک را به صورت ویژه دنبال کرده
و در انبارهای خصوصی نگهداری و به قیمتی خود
تعیی��ن میکنند ب��ه مصرفکنن��ده نهایی عرضه
کنند .در نوش��تار بعدی درباره مراحل شکلگیری
و تخصی��ص ارز  ۴۲۰۰تومانی کاالهای اساس��ی و
ضروری که در بودجه س��ال ۱۴۰۰گنجانده ش��ده
اشاراتی خواهم داشت.

چکشکاری طرح
اصالح قانون
بیمه شخص ثالث

س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی گفت :کلیات
طرح اصالح قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان وس��یله نقلیه
موتوری زمینی در مقابل ش��خص ثالث مصوبه س��ال  ۹۵بررس��ی و مقرر
ش��د دو کارگروه در اینباره تش��کیل شود .غالمرضا مرحبا در گفتوگو با
خانه ملت ،گفت :دستورکار اول کمیسیون اقتصادی بررسی الیحه اصالح
ماده( )۸قانون بیمه اجباری خس��ارات واردش��ده به ش��خص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه ارجاعی بهمنظور رفع ابهامات بود .او با اشاره

به اینکه الیحه یادشده بدون تغییرات در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب
قرار گرفت و از سوی این کمیسیون ابهامی تشخیص داده نشد ،ادامه داد:
براس��اس الیحه اصالح ماده( )۸قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به
شخص ثالث در پرداخت خسارت خودرو متعارف و غیرمتعارف مورد توجه
قرار نمیگیرد و تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه خسارت پرداخت و
خسارت بیش از سقف وارد تعریف خودرو متعارف و غیرمتعارف میشود.
مرحبا با اشاره به اینکه دستور کار دوم نشست کمیسیون بررسی کلیات

طرح اصالح قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان وس��یله نقلیه
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوبه سال  ۹۵بود که مقرر شد دو
کارگروه در اینباره تشکیل شود ،ادامه داد :کارگروه اول در بیمه مرکزی
تشکیل میشود تا نظر سندیکاها را اخذ و بهعنوان پیشنهادات مورد تایید
بیمه مرکزی ارائه کند .کارگروه دیگری نیز به ریاس��ت موس��ویالرگانی
پیشنهادات مرکز پژوهشها و سایر نهادهای ذیربط را دریافت میکند و
در نشست بعدی این پیشنهادات بررسی میشوند.

این روزها رایزنیها و مذاکراتی برای حل مس�ائل بینالمللی و امکان مبادالت مالی و پولی در حال
انجام اس�ت .در اینباره ایران و روس�یه مذاکراتی داشتهاند و اخباری مبنی بر امکان گشایش السی
بین این دو کش�ور وجود دارد .یک بانک روس و یک بانک ایرانی سیس�تم تس�ویه ارزی دوجانبهای
شبیه سوئیفت راهاندازی کردهاند که مهمترین فاکتور در آن غیر از انتقال ارز ،بحث گشایش السی
است .این امر چقدر به صنایع ایران از جمله صنعت خودرو برای واردات مواد اولیه موردنیاز و قطعات
منفصل�ه زنجیره تامین کمک میکند؟ این گش�ایش بینالمللی چقدر میتوان�د در حوزه صادرات و
واردات برای صنعتگران حوزه خودرویی این دو کشور مفید باشد؟

همکاری ایران و روسیه در صنعت خودرو میتواند منجربه
طراحی و تولید محصول مش��ترک جدیدی ش��ود که برای هر
دو طرف مفید است

فاصله صنعت خودرو روسیه با جهان

رضا رضایی:
صنعت خودرو
روسیه بهلحاظ
دانش فنی
نمیتواند به ما
کمک کند

رضا رضایی ،رئیس پیش��ین انجمن سازندگان قطعات
و مجموعهه��ای خودرو درباره توافقات ایران و روس��یه و
کمکی که گش��ایش الس��ی برای صنعت خودرو کش��ور
دارد ب��ه
گفت :به ای��ن زودی نمیتوان اظهارنظر
ک��رد ،زیرا صنعت خودرو روس��یه جزو خودروس��ازیها
رتبه نخس��ت نب��وده و حتی در رده دوم ه��م قرار ندارد.
شرایط خاص آبوهوایی این کشور سبب شده محصوالت
خاص ش��رایط اقلیمی خود تولید کنند .او ادامه داد :پس
از محدودیته��ای بینالملل��ی که برای ایران پیش آمد و
شرکتهای خارجی همکاری خود را با ایران قطع کردند
برخی از آنها به س��وی بازار روس��یه حرکت کردند .از آن
جمله ش��رکت رنو حجم مبادالت خود را با روسیه بیشتر
کرد.وی افزود :اگر قرار باش��د خودروسازان و قطعهسازان
از توافقات بینالمللی بهرهبرداری کنند باید این همکاری
با کش��ورهایی باش��د که در این صنعت بنام هس��تند.این
فعال صنعت خودرو با اش��اره ب��ه دانش و تکنولوژیهای
روز صنع��ت خ��ودرو جهان گفت :با توجه به پیش��ینهای
که صنعت خودرو کش��ور دارد کشورهایی میتوانند به ما
کم��ک کنند که در حوزه دانش ،فناوری ،بهرهوری و ...در
جهان برند باشند.

 روسیه بازار مناسبی برای صادرات

محمود
نجفیسهی:
اگر روسیه
بتواند یک
سلسله از
محدودیتها را
دور بزند یا مجاز
به کنار گذاشتن
آنها باشد ،به ما
کمک میکند

رضای��ی ب��ا بی��ان اینکه صنع��ت خودرو روس��یه جزو
پیشکس��وتهای جه��ان نیس��ت ،عنوان ک��رد :معتقدم
توافقه��ای بین این دو کش��ور در ح��وزه صنعت بهویژه
صنعت خ��ودرو باید بهگونهای باش��د که خودروس��ازان
و قطعهس��ازان ایرانی امکان صادرات داش��ته باش��ند و به
لحاظ دانش و فناوری به صنعتگران روس��ی کمک کنند.
در نتیجه صنعت خودرو روس��یه بهلحاظ توانمندی دانش
فنی نمیتواند به ما کمکی کند.
این عضو هیاتمدی��ره انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور در ادامه سخنان
خود گفت :این همکاری بیشتر به حوزه اقتصاد دو کشور

برمیگردد .روس��یه یک ب��ازار مصرف بزرگی
است که اگر دولتها اگر واقعا به توافق برسند،
صادرات خودرو و قطعه میتواند بخشی از این
توافقات تجاری باش��د .این کارشناس صنعت
خودرو افزود :در این همکاری تفاوتی نمیکند
محصوالت از ایران به روس��یه صادر ش��ود یا
صنعت خودرو کشور با راهاندازی واحد تولیدی
در این کشور محصوالت را اعم از خودرو و قطعه مشارکتی
برای بازار روسیه و سایر بازارهای جهانی به تولید برساند.
وی تصری��ح ک��رد :در این همکاری و مش��ارکت میتوان
خودرو جدیدی طراحی کرد و به تولید انبوه رساند .تحقق
این اتفاقها حالت خوشبینانه این توافقات است .او یادآور
ش��د :تا امروز توافقهای کالن اقتصادی دو کشور ایران و
روسیه خیلی پررنگ نبوده است.

 ترکیه سهم ایران را ازآن خود کرد

رضایی در ادامه ظرفیت بازار روسیه برای خودروسازان
و قطعهس��ازان ایرانی عن��وان کرد :ام��روز ترکیه یکی از
طرفه��ای تجاری غربی روسها ب��وده و حجم مبادالت
آنه��ا چندین برابر ایران اس��ت .در حال��ی که اگر فقط در
یکی از استانهای کشور درست مهندسی کند این استان
در حوزه صادرات س��بزیجات به روس��یه میتواند نیمی از
بودجه کش��ور را تامین کند.این فعال صنعت قطعه افزود:
ای��ن امر محقق نش��ده ،زیرا هماهنگ��ی و همت این کار
وج��ود نداش��ت و بهراحتی ترکیه این ب��ازار را ازآن خود
ک��رد و امروز ب��ا تمام اختالفاتی که این دو کش��ور با هم
داش��تند ،ترکیه حضور پررنگی در بازار روس��یه دارد.وی
ادامه داد :ضعفهایی در حوزه صادرات کش��ور وجود دارد
که در ظاهر دیده نمیشود .بهعنوان مثال از ایران به این
کش��ور میوه صادر شد اما بس��تهبندی بهقدری نامناسب
بود که برچس��بها و مارک جدا ش��ده و برخی از بستهها
پاره ش��ده بودند .ای��ن عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور با

بیان اینکه این مس��ائل به مدیریت داخل کشور
برمیگردد و نمیتوان مس��ائل بینالمللی را در
آن دخیل دانست ،گفت :اگر این امور در دست
بخش خصوصی باش��د بهت��ر میتواند مدیریت
کند .درحالحاضر دولت باید به نوعی انجام امور
را به بخش خصوصی واگذار کند و دستکم ۶۰
درصد امور از سوی فعاالن این بخش انجام شود.
او گفت :در حوزه خودرو هم این مس��ئله بس��یار مهم
اس��ت .دائما عنوان میش��ود حضور  ۱۰۰درصدی دولت
در صنعت خودرو وضعیت فعلی را برای آن رقم زده است.
رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای
خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو جزو اس��تراتژیکترین
صنایع بهش��مار میرود ،گفت :خودروس��ازی بیش از ۶۰
صنعت دیگر را به همراه خود دارد و پیشرفت و حضور آن
در بازارهای بینالمللی بس��تر را برای س��ایر صنایع فراهم
میکند.

 صادرات قطعه

رضایی با بیان اینکه توسعه ارتباطات ایران و روسیه در
سطح کالن اقتصاد مفید است ،گفت :به هر حال تبادالت
امکانات بالقوه اقتصادی بین دو کش��ور میتواند رقمهای
بزرگی باشد ،زیرا بازار روسیه بازار بسیار گسترده و بزرگی
اس��ت .اما در حوزه انتقال دانش فنی برای صنعت خودرو
کشور ،روسیه کشور توانمندی نیست.
این فعال صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که در
گشایش السی این توافقات چقدر میتواند به صنعتگران
کش��ور از جمله خودروس��ازان و قطعهسازان کمک کند،
گف��ت :بین ایران و روس��یه برای تبادالت مالی مش��کلی
وجود ندارد .موانع سرراه صنعتگران کشور بیشتر در قبال
س��ایر کشورهاست .بنابراین ش��اید در این باره همکاری
موجود راهحلی برای مس��ائل پی��شروی صنعت خودرو
ب��رای نقلوانتق��ال پولی ارائه دهد یعنی در واقع روس��یه
یا بانکهای روسی نمیتوانند کریدوری برای نقلوانتقال

ارزی باش��ند .او افزود :در میان کشورهای همپیمان مانند
اوراس��یا تاثیر دارد که درحالحاضر ایران بهطور مستقیم
با این کشورها همکاری داشته و مشکلی ندارد.
رضایی در ادامه با اش��اره به صادرات قطعه به روس��یه
اظهارکرد :پیشتر قطعات ایرانی به روس��یه صادر میشد.
برای از سرگیری توسعه مبادالت تجاری از جمله صادرات
خودرو و قطعه باید بین دولتها توافقاتی انجام شود.
او تاکید کرد :روس��یه بازار بسیار مطلوبی برای قطعات
ایرانی اس��ت .در دورهای ایران ،پیکان به این کشور صادر
میکرد و روسها از این خودرو اس��تقبال خوبی داشتند.
این امر امروز هم میتواند تکرار شود.

 تولید محصول مشترک

حدود دو س��ال قبل صحبت ش��ده بود برای نوس��ازی
ناوگان حملونقل در بخش تاکس��یها از روس��یه خودرو
وارد ش��ود(الدا) .رضایی در اینب��اره گفت :همانطور که
گفت��م پس از تعلی��ق همکاری رنو با ایران ،این ش��رکت
همکاری خود را با روسها آغاز کرد .اما مش��خص نیست
کیفی��ت این خودرو ام��روز با همکاری رنو ارتقا پیدا کرده
باش��د .ای��ن خودرو ب��ا فناوری روز حرک��ت رو به جلویی
نداش��ته و ب��ا آب و هوای ایران همخوانی ن��دارد ،زیرا در
دورهای وارد ش��د .عالوهبر اینکه تیراژ خودرو در روس��یه
خیلی باال نیس��ت .اما در ارتباطات حملونقل تجاری این
همکاری میتواند برای دو طرف راهگشا باشد.
این عضو هیاتمدی��ره انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کش��ور در پایان گفت:
از کاره��ای خوبی که میتواند بی��ن صنعت خودرو ایران
و روس��یه رخ ده��د ،تولید محصول مش��ترک و همکاری
زنجیره تامین ایران و روسهاس��ت .قطعهسازان آمادگی
تامین قطعه برای خودروسازان روسی را دارند ،زیرا صنعت
قطعه ایران بهلحاظ دانش فنی پیش��تازتر از قطعهس��ازی
روس��یه اس��ت .حتی این همکاری میتواند عامل توسعه
دو طرف باشد.

همکاری ،صنعتگر ایرانی را تنبل نکند
در ادام��ه محم��ود نجفیس��هی از دیگ��ر فعاالن
صنعت خ��ودرو درباره همکاری ایران و روس��یه در
ح��وزه اقتص��اد و صنعت به
گفت :اگر در این
همکاری ،روسیه آن چیزی که ما نداریم به ما بدهد
یا اجازه داده ش��ود نیازمندی بازار روس��یه با کاالی
ایرانی پوشش داده شود ،این همکاری برای دو طرف
مفید خواهد بود .اگر در این همکاری بهعنوان مثال
ما س��نگآهن به آنها بدهیم و آهن تحویل بگیریم بهطور قطع
مطلوب نخواهد بود .وی افزود :مس��ئوالن دولتی برای بس��تن
قرارداده��ای همکاری باید به این موضوعها توجه ویژه داش��ته
باش��د .او ادامه داد :در صنعت خودرو ،روسیه حرفی برای گفتن
ندارد که تصور شود مشکلی از ما حل شود.
این عضو س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولی��د تاکید کرد :اگر
برنامهریزی خوبی در حوزه تولید داشته باشیم ،کیفیت خودرو
و قطع��ات ایران��ی بهمراتب از محصوالت روس��یه باالتر خواهد

بود .البته اینگونه نیس��ت که تمام صنایع روسیه در
رتبهای پایین قرار داش��ته باش��ند .برخی صنایع این
کشور اتفاقا میتوانند کمککننده باشند.
او ادام��ه داد :در این همکاری نباید بهگونهای عمل
ش��ود که در صنعتی که م��ا خودمان میتوانیم تولید
داشته باشیم با ورود کاالهای روسی ،بازار تولیدکننده
داخلی تهدید ش��ود ،چراک��ه ورود برخی محصوالت
شاید منجر به تنبلی صنعتگر داخلی شود.
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه توافقات اولیه بسیار
مهم اس��ت ،گفت :باید دید توافقات بر چه مبنایی ش��کل گرفته
است.

 نگرانی برای مبادالت مالی

نجفیسهی در پاسخ به این پرسش که گشایش السی چقدر
برای صنعت خودرو کشور راهگشاست ،گفت :این موضوع به این
برمیگردد که مراودات مالی جهانی چقدر به روسیه این اجازه را

سخن پایانی
میدهد .به این موضوع خوشبین نیستم ،زیرا این نگرانی وجود
دارد که در آیندهای نهچندان دور جابهجایی پول برای ما حتی
س��ختتر هم بش��ود .او عنوان کرد :اتفاقها حاکی از این نیست
که مش��کالت و محدودیتها کمتر ش��ود .اگر روسیه بتواند یک
سلسله از محدودیتها را دور بزند یا مجاز به کنار گذاشتن آنها
باشد ،به ما کمک میکند.
نجفیس��هی درب��اره مب��ادالت بانک��ی دو کش��ور هم گفت:
همکاری مالی و مبادالت بانکی کش��ورها با طرف ایرانی زمینه
تحریم آنها را هم فراهم میکند .اگر تبادالت مالی و بانکی فقط
بین ایران و روس��یه باشد شاید مشکلی پیش نیاید اما اگر بانک
روسی واسطی بین طرف ایرانی و سایر کشورها باشد بهطور قطع
نمیتواند از تهدیدهای بینالمللی در امان باشد .حتی با تحریم
بانک روسی پول صنعتگر ایرانی در روسیه باقی میماند .در این
راس��تا نه تنها مش��کلی حل نمیشود ،بلکه مسئلهای جدید هم
دامنگیر صنعتگر ایرانی میشود.

بنابر این گ��زارش توافقهای ایران و
روسیه برای صنعت خودرو در صورتی
مفی��د خواهد بود ک��ه صنعتگران این
حوزه با مش��ارکت یکدیگر محصوالت
جدی��د را طراح��ی و تولی��د کنند .اما
فعاالن صنعت خودرو کش��ور معتقدند
صنعت خودرو روسیه حتی در رده دوم
جهانی هم قرار ندارد؛ بنابراین بهلحاظ
دان��ش فن��ی و تکنول��وژی نمیتواند
کمککنن��ده باش��د .اما اگر بس��تری
فراهم شود که نیازمندیهای این بازار
بهوس��یله تولیدات و محصوالت ایرانی
پوش��ش داده ش��ود در حوزه ارزآوری
ب��رای صنع��ت و اقتصاد کش��ور مفید
خواهد بود.

تولیدکنندگان ،مقررات ثبت اطالعات را جدی بگیرند
جلسه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان تهران در
شهرس��تان مالرد با حضور مس��ئوالن نهادهای اجرایی استان
و شهرس��تان و تع��دادی از صاحبان صنای��ع و تولید در محل
فرمانداری شهرستان برگزار شد.
بهگ��زارش
به نقل از روابطعمومی س��ازمان صنعت،
معدن و تجارت استان تهران ،یداله صادقی ،رئیس سازمان در
این جلسه گفت :براساس قوانین و مقررات وضع شده ،گردش
کاال اعم از مواد اولیه و کاالی ساخته شده باید در سامانههایی
که طراحی ش��ده توسط واحد تولیدی درج و بارگذاری شوند.
از سامانه جامع انبارها گرفته که تمامی کاالهای ساخته شده

که مواد اولیه آن درج میش��ود تا آمار تولید که در
سامانه بهینیاب ارائه میشود و سامانه جامع تجارت
که تمام فرآیندها و عوامل اقتصادی موظف به ثبت
در آن هستند.
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
تهران تصریح کرد :این س��امانهها از سال ۹۲تاکنون
بهتدری��ج عملیات��ی ش��ده و ع��دم ثب��ت اطالعات
موردنیاز از قانونگذار به منزله تخلف است که همه
ای��ن مقررات ،قوانی��ن ،بایدها و نبایدها از طریق تش��کلها و
ادارات شهرس��تانها به واحدهای تولیدی اطالعرس��انی شده

است.
بر این اس��اس همه تولیدکنن��دگان باید مقررات
ثبت اطالعات در سامانهها را جدی تلقی کنند.
صادقی با اش��اره ب��ه تخلف برخ��ی از واحدهای
تولی��دی در نگهداری مواد اولی��ه تولید در انبارهای
تحتنظر خود در خارج از محل شرکت و شهرستان
افزود :تعدادی از واحدهای تولیدی بهویژه واحدهایی
که مواد اولیه پتروش��یمی استفاده میکنند ،انبار و
محل نگهداری کاال در س��ایر شهرس��تانها دارن��د که تاکید
کردهایم ای��ن واحدها باید کاالی واحد تولی��دی و مواد اولیه

خود را در انبار محل کارخانه یا حداقل در س��طح شهرس��تان
واح��د تولیدی نگه��داری کنند .در غیر این ص��ورت ،مراجع
قضای��ی و تعزیرات حکومت��ی با این انبارها ب��ه عنوان کاالی
قاچاق برخورد خواهند کرد.
وی تاکید کرد :تولید و ایجاد ارزشافزوده برای تولیدکننده
س��ودآور اس��ت و عرضه مواد اولیه خارج از شبکه تولید برای
تولیدکننده ضرر و زیان بهدنبال دارد.
گفتنی اس��ت در این جلسه ۱۲ ،واحد تولیدی و صنعتی به
بیان مس��ائل و مشکالت خود پرداختند که مصوبات آن جهت
اجرا ابالغ شد.

