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پورابراهیمی:

فرآیند صدور اسناد تجاری با تصویب «الیحه تجارت» استاندارد می شود

راهاندازی  175هزار کارگاه و
کسبوکار خانگی توسط بسیج

رئیس س��ازمان بس��یج س��ازندگی کشور از
راهاندازی  175هزار کارگاه و کس��ب و کار
خُ رد خانگی در کش��ور طی  6س��ال گذشته
خبر داد .به گزارش ف��ارس ،محمد زهرایی
در می��ز تعمیق س��اخت داخ��ل در صنعت
مخاب��رات اظهار داش��ت :ب��رای حمایت از
تولید داخل باید ثبات قدم داشته باشیم و کار
جهشی صورت گیرد.وی تصریح کرد :بسیج
سازندگی ،دستگاه اجرایی کوچکی است که
اعتبار کمی میگیرد ولی دارای مزیت رقابتی
نیروی انسانی است ،به طوری که طی شش
سال گذشته  175هزار کارگاه و کسب و کار
خُ رد خانگی در کش��ور راهاندازی شده است
و س��عی کردیم تأمین و تولی��د ،برند و بازار
را در ای��ن بخ��ش مدیریت کنی��م .به گفته
زهرایی  258ماش��ین آالت و صنایع تبدیلی
کوچک توسط مخترعینی که به بدنه بسیج
وصل بودهاند در کشور ایجاد شده است .وی
با بیان اینکه اس��تفاده از ش��بکه مخترعین
بسیج در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور
هزینههای تولی��د را کاهش میدهد ،گفت:
در جریان سیل  6هزار و  200گروه جهادی
بدون دریافت کوچکترین مبلغ به حل بحران
ایجاد شده کمک کردند.
رودست برزیل به آمریکا
در تامین غله چین

طی هفته گذشته شرکتهای چینی حداقل
 20محمول��ه دانه س��ویا از برزیل خریداری
کردهان��د که دلی��ل آن ابهام��ات موجود در
تجارت با آمریکا اعالم شده است .به گزارش
فارس به نقل از راشاتودی ،شرکتهای وارد
کننده چینی طی هفته گذش��ته حداقل 20
محموله س��ویا از برزیل خریداری کردند که
دلیل آن بیثباتی در تجارت با آمریکاس��ت.
کارگزاران محصوالت کش��اورزی میگویند
قرار اس��ت این محمولهها اوایل سال آینده
می�لادی و پس از پایان فصل برداش��ت به
چین برس��ند.یک کارگزار گفت :البته چین
محمولههای��ی را نی��ز از آرژانتی��ن و آمریکا
خری��داری ک��رده اس��ت.دارین فردری��ک،
کارش��ناس ارش��د حوزه کاالهای اساس��ی
مؤسسه کارگزاری اف سی استون ،میگوید:
رفتن به سمت خرید از برزیل احتماال گزینه
خوبی در شرایط کنونی است چرا که ابهامات
زیادی در زمین��ه توافق تجاری بین چین و
آمریکا وج��ود دارد و عقل حکم میکند که
برای اطمین��ان محمولههایی از برزیل رزرو
ش��وند.چین بزرگترین وارد کننده و مصرف
کننده دانههای س��ویا در جهان اس��ت و تا
پیش از باال گرفتن اختالفات تجاری بین این
کشور و آمریکا بیش از نیمی از صادرات دانه
سویای آمریکا را به خود اختصاص میداد.در
ماه س��پتامبر واردات سویای چین از آمریکا
80درصد سقوط کرد.عدم اطمینان نسبت به
امضای فاز نخست توافق تجاری بین چین و
آمریکا که قرار بود ماه نوامبر انجام شود ولی
دو کش��ور هنوز درگیر مذاکره با آن هستند،
باعث ش��ده که ش��رکتهای چین��ی برای
واردات خود در ابهام قرار بگیرند.
محاسبه تعرفه واردات تجهیزات
صنعتی با ارز  4200تومانی رانت است

معاون وزیر دفاع گفت :محاسبه تعرفه واردات
تجهیزاتمخابراتیوصنعتیمشابهتولیدداخل
با ارز  4200تومانی ،رانت برای واردکنندگان
است .به گزارش فارس ،مجید هدایت در میز
تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات که
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد،
اظهار داشت :تعرفه واردات برخی کاالها که
در داخ��ل نیز تولید دارند ،بر مبنای ارز 4200
تومانی محاس��به میشود که یک رانت برای
واردات است و باید از آن جلوگیری شود .وی
با اش��اره به ایجاد مجموعه بزرگ تحقیقاتی
و دانشبنی��ان در وزارت دفاع ،گفت :در این
بخش از فعاالن بخش خصوصی نیز استفاده
میشود و آمادهایم تا گرههای کور صنعت را با
کمک آنها برطرف کنیم .هدایت با بیان اینکه
اصالح تعرفهها میتواند ساخت داخل را رونق
دهد ،گفت :در حوزه محصوالت مخابراتی و
صنعتی بی��ش از  200نوع گروه متنوع وجود
دارد ک��ه می ت��وان برای داخلیس��ازی این
محص��والت برنامهریزی ک��رد .وی با بیان
اینک��ه نباید اجازه صادرات کنس��انتره و مواد
اولیه معدنی در پیک مصرف داده شود ،گفت:
در صنعت مخابرات و الکترونیک از این مواد
استفاده میشود که میتوان با توسعه صنایع
داخل ،ارزش افزوده بیش��تری در این بخش
ایجاد کرد .معاون وزیر دفاع با انتقاد از سازمان
ام��ور مالیاتی گفت :این س��ازمان در بعضی
موارد هزینههای تحقیقاتی را قبول نمیکند
که این مشکل باید برطرف شود .وی با تأکید
بر لزوم پیگیری نظامهای طراحی و نوآوری
برای داخلیسازی در کشور ،گفت :باید برای
حل مشکل تأمین مالی واحدهای صنعتی و
همچنین واردات تجهیزات مشابه تولید داخل
با تعرفههای پایین ،راه حلی پیدا شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با
تصویب الیحه تجارت ،فرآیند صدور اسناد
تجاری برای تاج��ران و فعاالن اقتصادی
کشورمان استاندارد می شود .محمدرضا پور
ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی

مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت،
با اشاره به بررسی الیحه تجارت در صحن
علنی مجلس گفت :قان��ون قبلی تجارت
مصوب سال  1311است ،از این رو اصالح
و بازنگری این قانون بسیار ضروری بود .از
دوره هشتم مجلس ،بررسی الیحه اصالح
قانون تجارت در دس��تور کار پارلمان قرار
گرفت اما به دلیل باال بودن محورها ،مفاد
و حجم الیحه ،این موضوع در س��ه دوره

مجلس بررسی شد.نماینده مردم کرمان و
راور در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در
هفته اخیر ،مجلس الیحه تجارت را مورد
بررس��ی قرار داد و در شرایط کنونی ،باب
دوم این الیحه مربوطه به اسناد تجاری در
حال رسیدگی بوده و این باب شامل بخش
های س��فته ،برات و چک است.وی گفت:
مواد در حال بررس��ی الیحه تجارت چند
ویژگی برای اقتصاد کش��ور به دنبال دارد،

نخس��ت اینکه فرآیند صدور اسناد تجاری
برای تاجران و فعاالن اقتصادی کشورمان
اس��تاندارد می ش��ود ،همچنین بر اساس
این قانون ،صدور تمام اس��ناد و تبادالت،
الکترونیکی خواهد ش��د که از این طریق
زمینه بروز تخلفات اقتصادی کاهش یافته
و ش��فافیت اقتصادی ایجاد می ش��ود.وی
با بیان اینکه حذف اس��ناد تجاری در وجه
حامل در الیحه تجارت ،تحولی بزرگی در

حوزه شفافیت اطالعات و بانکداری است،
گفت :کاهش هزینه ،کاهش زمان مصرفی
برای صدور اس��ناد و تبادل و حذف اسناد
تجاری در وجه حامل از دیگر ابعاد تصویب
ب��اب دوم الیحه تجارت اس��ت ،از این رو
در الیحه جدید ،کلیه اسناد از جمله سفته،
چک و برات باید به اسم طرف مقابل باشد
و دیگر اس��ناد در وجه حام��ل صادر نمی
شود.

شاخصهای حذف ثروتمندان رنگ عوض کرد

رکورد شناسایی  7دهک مشمول یارانه بنزین در یک هفته

گروه اقتصادی :مس��ئوالن دولتی ک��ه در مقدمه چینی و
اطالع رسانی طرحهای بزرگ نظیر سه برابر کردن قیمت
بنزین ،صاحب سبک و در نوع خود کم نظیر هستند رکورد
شناسایی  7دهک مش��مول یارانه بنزین در یک هفته را
ب��ه نام خود ثبت کردند .با واریز آخرین مرحله معیش��ت
بنزینی وضعیت خانوارهایی که این یارانه را دریافت کردند
یا نکردند ،مشخص شد.به گفته محمد باقر نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور در اولین مرحله  ۱۷میلیون و
 ۷۰۰هزار خانوار مشمول یارانه بنزین شدهاند .در این میان
بسیاری از افرادی که خود را واجد شرایط می دانند از این
حمایت محروم شدند و باید در سامانه مربوطه اطالعات
خ��ود را ثبت کنند.این مس��ئله موجب طرح س��واالت و
ابهاماتی در مورد چگونگی و نحوه اجرای پرداختها و نحوه
اطالع رس��انی شده اس��ت .برای ارزیابی دقیق نیاز است
ابعاد این موضوع از هفتههای گذشته بررسی شود .ماجرا
از آن ج��ا آب می خورد که طرح اصالح قیمت بنزین که
از مدتها قبل توسط دستگاههای متولی از جمله سازمان
برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود و در هیات وزیران جمع
بندی و مصوب ش��ده بود و پس تصویب مجدد در سران
قوا به ش��کلی غافلگیرکننده و یکب��اره که تا پیش از آن
هرگونه افزایش قیمت و زمان اجرا توسط مسئوالن نفی
میش��د به اجرا درآمد .حاال بماند که اگر دولت از اجرای
ای��ن طرح نفعی نمیبرد با کدام انگیزه و هدفی عملیاتی
کرده است؟! به گزارش فارس ،مقدمه چینی دولت مردان
برای اجرای طرحهای بزرگ در نوع خود کم نظیر ،شوکه
کننده اس��ت .هفته گذش��ته رئیس جمهور در جمع مردم
ی��زد و کرمان گوش��های از تصمیم دول��ت را به صورت
قطره چکانی به س��مع و نظر مردم رس��انده بود.روحانی
گفته بود« :طبق محاس��بات ما تقریبا در کش��ور حدود 7
میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و  18میلیون
خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارد».این گزاره بازهم به
بازار داغ تحلیلها و س��واالت دامن زد .گرانی و سه برابر
ش��دن قیمت بنزین از یک سو و  48ساعت پرالتهاب که
خسارتهای چند هزار میلیاردی به جای گذاشت در کنار
حذف  3دهک باالی درآمدی جامعه به س��رخط اخبار و
وقایع کشور درآمد.حذف  24میلیون نفر از جمعیت کشور
( با احتس��اب جمعیت  84میلیون نفر جمعیت کش��ور به
نس��بت طرح پرداخت یارانه بنزین ب��ه  60میلیون نفر) و
ی��ا به عبارت دیگر حذف حدود  18میلی��ون نفر از یارانه

دونفرهای که طبق اطالعات یارانه نقدی هر ماه به میزان
دو سهم از یارانه برخوردار است اما در طرح یارانه پنج نفره
بنزینی دریافت کرده است.در صورتی که خوب نگریسته
ش��ود به وضوح روشن اس��ت که چرا بدیهی ترین اقدام
یعنی اطالعات یارانه نقدی سازمان هدفمندسازی یارانه
ها با اطالعات پایگاه ایرانیان در طرح معیشت تطبیق داده
نشده تا چوب حراج به بیت المال نخورد؟ این اتفاق موارد
مشابه دیگری نیز دارد.
شاخصهای حذف ثروتمندان رنگ عوض کرد


بگیران ک��ه در حال حاضر  78میلی��ون نفر یارانه نقدی
دریافت میکنند ارقام قابل توجهای است که کار حذف را
با پیچیدگی ،حساسیت و ظرافت خاص همراه میکند.
مدل منطقی و عاقالنهای که ادامه نیافت


آی��ا وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماع��ی از بنیه و توان و
پتانسیل اطالعاتی باال برای حذف دقیق این تعداد خانوار
یا به عبارتی شناس��ایی خانوارهای  ۷دهک پایین جامعه
است یا خیر؟مردم خوب به یاد دارند که طی  ۶سال اخیر
علیرغم مصوبات و قانون گذاری مجلس به منظور حذف
یارانه بگیران غیرنیازمند در این س��الها بندهای مختلف
از اجرای این کار س��ر ب��از زده و دالیل آن را عمدهترین
مسائل و مالحظات سیاسی ،اجتماعی و فقدان پایگاههای
اطالعات مستدل و دقیق از ش��هروندان عنوان میکرد.
با این اوصاف از تابس��تان امس��ال آنهم به دلیل کمبود و
مضیقه ش��دید مناب��ع و درآمدها ،وزارت رف��اه دور جدید
غربالگ��ری یارانه بگیران ثروتمن��د را از محل تبصره 14
قانون بودجه س��ال  ۹۸شروع کرد .در این مدل که شیوه
تدریجی و در سطحی محدود انجام شد به گفته سخنگوی
ستاد اجرایی تبصره  14نتایج قابل قبول با ضریب خطای
پایین داشت.
حذف سراسیمه  18میلیون نفر با دستور و قید فوریت


کار آنجای��ی ب��ا س��واالت و ابهامات فراوان روبرو ش��د
که دس��تور رس��ید با قید فوریت باید یارانه بنزین بنا به

مالحظاتی زودتر از موعد به حساب  60میلیون نفر واریز
شود .این به معنای حذف سراسیمه  18میلیون یارانهبگیر
اس��ت .که در حال حاضر عملکرد مسئوالن وزارت رفاه
نشان میدهد مرز بین دهکهای درآمدی جابه جا شده
و ضعیف و غنی در حذفیات در هم آمیخته ش دهاند.پیش
در یک مقام مطلع به فارس گفته بود :وزارت رفاه پرونده
ح��ذف  ۳تا  ۴میلیون نفر از دهکهای باالی درآمدی را
به هیئت وزیران پیشنهاد داده است.این اظهارات و قطعه
های پازل طرح معیشت نشان میدهد اگر چه روی کاغذ
پیش��نهاداتی وجود داش��ت اما به صورت عملیاتی نبوده
اس��ت و حداقل به زمانبندی مناس��ب نیاز داشته اما با
هدف گذاری رئیس جمهور انهم با قید فوریت در دستور
کار قرار گرفت.
کاری که  6سال نشد در یک هفته به اتمام رسید!


مسئوالن دولتی در حال حاضر رکورد شناسایی  7دهک
مش��مول یارانه بنزین را به نام خود ثبت کردند.س��والی
که اینجا مطرح می ش��ود این اس��ت ک��ه چگونه امکان
غربالگری  7دهک نیازمند یا به عبارت دقیق حذف س��ه
دهک ثروتمند جامعه برای یارانه بنزین در یک هفته وجود
داشت ولی دولت در  6سال اخیر برای حذف یارانه بگیران
غیرنیازمند از اجرای آن استنکاف کرد؟ اوج ضعف برنامه
ریزی و اختالل در س��امانه ها و اطالعات در همین یک
هفته منتهی به پرداخت یارانه بنزین مشهود است .خانوار

افتتاح 3طرح اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در استان مرکزی

رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام از ایجاد  120هزار
ش��غل تا پایان امس��ال و برنامه ری��زی برای ایجاد
150هزار شغل در سال  99خبرداد.آیین بهره برداری
همزمان از فاز سوم طرح توسعه گلخانه  ۵۰هکتاری
هیدروپونی��ک زرندی��ه و طرح های توانمندس��ازی
ذوب روی ایج��رود در آش��تیان و زرین
اقتص��ادی ِ
شیشه اراک با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) ،س��یدعلی آقازاده اس��تاندار
استان مرکزی ،ائمه جمعه زرندیه و مأمونیه و جمعی
از مس��ئوالن اس��تانی صبح امروز در زرندیه برگزار
شد.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) در این مراسم ضمن گرامیداشت روز بسیج
و یاد و خاطره شهدای انقالب گفت :در حال حاضر
تنها راه تقابل با دشمنان این انقالب و تحریمها این
است که به لحاظ قدرت و امکانات به نقطهای برسیم
که بازدارنده باشد.وی افزود :امروز میتوان ادعا نمود
که مجموعه س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
ب��ه برکت رهنمودها و تدابیر و دس��توراتی که رهبر
معظم انقالب به این س��تاد داده اند به یک قرارگاه
پشتیبانی تس��هیلگری و فرماندهی جهت مقابله با
بخشی از تحریمها تبدیل شده است.وی با اشاره به
طرحهای اشتغالزایی ستاد افزود :برنامهریزی ما برای

در تازه ترین اظهارنظر احمد میدری معاون وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی درباره ش��اخصهای پرداخت نکردن
یارانه معیشتی گفته اس��ت خودروی باالی  250میلیون
تومان ،منزل مسکونی  1میلیارد و  200میلیون تومان به
باال و احکام حقوقی باالی  5میلیون تومان مبنای حذف
افراد و خانوارها است.این شاخصها با آنچه در مورد حذف
س��ه دهک باالی درامدی که در تبص��ره  14برای یارانه
بگیران در نظر گرفته شده متفاوت بوده و از دستورالعمل
واحدی تبعیت نمیکند هرچند که باید مش��موالن و غیر
مش��موالن آن را در یک راس��تا تلقی کرد.پیشتر حسین
میرزایی س��خنگوی س��تاد اجرایی تبصره  14بودجه به
ف��ارس گفته بود برای ح��ذف ثروتمندان و س��ه دهک
باالی درآمدی به درآمدها کاری نداریم و هزینهها مالک
است .گفتیم درآمد را کاری نداریم ،روی هزینهها متمرکز
هس��تیم .امکان دارد درآمد پسانداز شود و به هر نحوی،
هزینه نشود .امکان دارد قسط ،کارت به کارت و کارهای
دیگری انجام دهید که برای ما مهم نیست .پرداختهایی
که از طریق دس��تگاههای کارتخوان (پوز) و درگاههای
پرداخت اینترنتی وج��ود دارد را مبنا قرار میدهیم.براین
اس��اس خانواده  2نفره  5میلیون تومان خانوار  3نفره 6
میلیون و  500هزار تومان ،خانوار  4نفره  7میلیون و 700
ه��زار تومان ،خانوار  5نفره  8میلیون و  500هزار تومان،
خانوار  6نفره و بیش��تر ب��ه ازای هر نفر  500هزار تومان
در نظ��ر گرفتیم.در حال حاضر ش��اخص هزینه به درآمد
تغییر کرده و قیمت منزل مس��کونی و خ��ودرو نیز برای
همه در طرح معیش��ت ،یکسان در نظر گرفته شده است.
رنگ عوض کردن شاخصهای حذف دهکهای باالی
درآمدی یا به عبارتی ثروتمندان نش��ان میدهد که این
ش��اخص ها تا چه میزان از دقت ،صحت سنجی و ثبات
اجرایی برخوردار است.

ضرورتخصوصیکردنصنعتخودرو

س��ال  98ایجاد  100هزار شغل بود که به لطف خدا
و همکاری مردم این رقم را پش��ت سر گذاشتهایم و
تا پایان سال این رقم ازطریق 40هزار طرح کوچک
و خانگی به 120هزار شغل خواهد رسید.مخبر خاطر
نش��ان کرد :برنامهریزی ما برای س��ال آینده ایجاد
۱۵۰هزار ش��غل ازطریق راه ان��دازی ۵۰هزار طرح
کوچ��ک ،خانگی و دانش بنی��ان در مناطق محروم
کش��ور اس��ت.رئیس س��تاد اجرایی فرم��ان امام به
مش��اغل ایجاد شده در اس��تان مرکزی اشاره کرد و
گفت :امس��ال با حجم سرمایهگذاری  ۱۰۰۰میلیارد
تومانی در این اس��تان ۸۶۰۰ ،شغل تا کنون در این
اس��تان ایجاد شده که انشاءاهلل برنامهریزی کردهایم
تا پایان سال آینده به  ۱۲۷۰۰شغل برسیم.در ادامه،
منصوری نماینده س��اوه و زرندیه در مجلس شورای
اس�لامی با اشاره به درس��ت مصرف کردن آب در
کش��ور و محدودی��ت آب در زرندیه تأکی��د کرد :با
توجه به معضل کم آبی در کش��ور و به خصوص در
شهرستان زرندیه تکنولوژی استفاده شده در گلخانه
هیدروپونیک زرندیه ک��ه باعث کاهش مصرف آب
در تولید صیفیجات می ش��ود میتواند الگوی بسیار
موفقی جهت اجرا در سراسر کشور در زمینه تولیدات
محصوالت کشاورزی شود.

به گزارش خط ب��ازار رهبر انقالب چند روز پیش در
جمع تولیدکنن��دگان ،کارآفرینان و فعاالن اقتصادی
ن��کات مهم��ی را درخص��وص چارچ��وب رفتاری
اقتص��ادی دول��ت و نقشده��ی بیش��تر به بخش
خصوصی بیان داش��تند .محور اساس��ی این بیانات
تأکی��د بر تقویت تولید ملی با تکی��ه بر توان داخلی
ب��ود؛ چراکه این موض��وع نهتنها منج��ر به بهبود
ش��اخصهای اساس��ی اقتصاد ایران میشود ،بلکه
بهترین راهبرد برای مصونس��ازی اقتصاد در مقابل
تحریمها است.ایشان با تأکید بر اجرای سیاستهای
اص��ل  ۴۴تصری��ح فرمودند که برخ��ی واگذاریها
غل��ط نباید فض��ا را برای فعالیت فعاالن پرش��مار و
س��الم بخش خصوصی نامس��اعد کند .مقام معظم
رهبری در اینب��اره فرمودند« :اگر بخش خصوصی
میتواند کاری را انجام دهد ،بخش دولتی و نهادهای
عموم��ی غیردولتی خ��ود را رقیب بخش خصوصی
ندانن��د و ب��ه آن کار ورود نکنند و اگ��ر هم فعالیت
دارند کنار بکشند»ترسیم چنین خط قرمزی بهترین
راهنما ب��رای تعیین حدود فعالیتهای بخش دولتی
و بخش خصوصی و به عبارت بهتر مردمیس��ازی
اقتصاد است .هرجا که کار به دست بخش خصوصی
قابل انجام اس��ت ،ورود بخش دولتی ممنوع اس��ت،

به ویژه در بخشهای صنعتی و غیرعمومی!این نگاه
رهبر انق�لاب از منظر تجربیات داخلی و جهانی نیز
کام ً
ال با علم اقتصاد ونظر کارشناس��ان منطبق است
به نحوی که هر جا امکان فعالیت بخش خصوصی
وج��ود دارد و دولت در آن دخالت نکرده در کمترین
اث��رات و برکاتش بازدهی باالت��ر بنگاه ،پایین بودن
قیمت تمام ش��ده و در نهایت رفاه کلی جامعه را به
همراه داشته است .بنابراین بیانات اخیر ایشان دردیدار
با فع��االن و کارآفرینان اقتصادی به نوعی حجت را
بر بسیاری از مخالفین خصوصیسازی در بخشهای
مختلف از جمله صنعت خودرو تمام میکند.متأسفانه
طی سالهای متمادی گذشته به دلیل سایه دولت بر
صنعت خودرو ،این صنعت نتوانسته آن طور که باید
و شاید ظرفیتهای بالقوه خود را بهالفعل تبدیل کند.
مدیریت ناکارآمد دولت بر شرکتهای خودروسازی،
جز زیان انباش��ته ،تولی��د خودروهای قدیمی و بعض ًا
بیکیفیت ،انحراف منابع بر بخشهای غیرمرتبط ،جز
خودروهای با تکنولوژی تاریخ گذشته و با قیمتهای
تمام شده زیاد و شرکت زیانده نتیجهای نداشتهاست.
ساختار غلطی که شرکتهای خودروسازی را به حیاط
خلوت سیاسیون تبدیل کرده و ترکیب برخی از اعضا
هیئتمدیره به خوبی بیانگر این موضوع میباشد.

رحمانی:

بومی سازی بیش از  ۵۰۰میلیارد دالر اقالم وارداتی برقی تا ۱۴۰۰

وزیر صمت گفت :مقرر ش��د تا افق  ۱۴۰۰حدود  ۵۰۰میلیون دالر از واردات
در حوزه برق و الکترونیک و مخابرات اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراس��م میز تخصصی
تعمیق س��اخت داخل در صنعت برق ،الکترونیک و مخابرات ،اظهار کرد :ایام
اهلل هفته بس��یج ،روزهایی پرافتخار برای ملت است.همه کسانی که دور این
میز ساخت داخل نشسته اند ،رزمندگان جبهه اقتصادی و بسیجی هستند ،مقام
معظم رهبری تولید را امری جهادی و کار مقدس��ی دانس��ته اند.او بیان کرد:
امنیت کش��ورمان ارزان به دست نیامده است و نباید این موضوع را فراموش
کنیم ،برگزاری این میز س��اخت داخل در  ۵آذر و در ایام اهلل بس��یج یک پیام
ن میز تعمیق
و جهت گی��ری دارد.رحمانی تصریح کرد :حس من امروز در ای 
س��اخت داخل ،حس غرور و افتخار است ،امروز یک روز تاریخی و استثنایی
است و جمع شدیم تا در واقع یک عملیات دیگر ساخت داخل را که یک جبهه
جدید است ،شروع کنیم.وی افزود ۲۶ :شرکت داخلی امروز در این میز سازنده
هستند و قرارداد و تفاهم نامه برای ساخت داخل می بندند.باید از شرکتهایی

که داخلی سازی دارند به نحو شایسته ای تقدیر کنیم.وزیر صمت با اشاره به
اینکه از ابتدای مسئولیتم در وزارت صمت ،مقام معظم رهبری بر روی ساخت
داخل تاکید داشته اند ،بیان کرد :مقام معظم رهبری راهبرد و راهکار اساسی
حل مش��کالتی مانند تورم و بیکاری و .. .را رونق تولید دانسته اند ،در وزارت
صمت با برنامه ریزی به این حوزه وارد ش��دیم و برنامه داریم که  ۱۰میلیارد
دالر واردات را تا افق  ۱۴۰۰س��اخت داخل کنیم که  ۵۰۰میلیون دالر آن در
حوزه برق و الکترونیک و مخابرات اس��ت.او تاکی��د کرد :یک میلیارد و ۴۰۰
میلیون دالر آن در حوزه قطعات و خودرو اس��ت و تا کنون  ۴۰۰میلیون دالر
آن را انجام دادیم و تا پایان س��ال به  ۵۰۰میلیون دالر هم خواهیم رسید۱۷.
درصد از دانشجویان در رشته های برق و الکترونیک و مخابرات و  ITهستند،
این ظرفیت خوبی است.رحمانی افزود :موضوع صادرات با اولویت به  ۱۵کشور
همس��ایه ،از محورهای  ۷گانه وزارت صمت برای امسال است ۲ ،برابر شدن
صادرات به کشور های همسایه تا  ۱۴۰۰را دنبال می کنیم.وزیر صمت بیان
کرد :اگر کار داخلی س��ازی  ۱۰میلیارد دالر واردات تمام ش��د ،سریعا داخلی

سازی  ۱۰میلیارد دالر بعدی را در دستور کار قرار می دهیم.برنامه های ساخت
داخل امسال را به مقام معظم رهبری ،روسای قوا و مجلس ارائه دادیم و همه
حمایت کردند.این مقام مسئول ادامه داد :در حوزه های خودرو و پتروشیمی و
لوازم خانگی ظرفیت های خوبی داریم.در نمایشگاه واردات چین شرکت کردم،
این کشور  ۲۰۰۰میلیارد دالر پارسال واردات داشت ،چینی ها گفتند ایران ۷۰۰
میلی��ارد دالر از این  ۲۰۰۰میلیارد دالر را م��ی تواند برای ما تامین کند.وزیر
صمت تاکید کرد :این مرحله نخس��ت ساخت داخل است و حفظ و شکوفایی
و پایداری آن منوط به صادرات است.س��امانه توانیران برای ارایه نیازمندیها و
توانمندی ها را تا آخر ماه عملیاتی می کنیم ،این یکنمایشگاه دائمی و از نوع
الکترونیکی اس��ت که در جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
او در پایان گفت :تجمیع تقاضاها برای توجیه پذیری بیش��تر ضروری است،
انجمن ها باید پای کار بیایند ،از ظرفیت بسیج هم باید استفاده کنیم.از ظرفیت
بسیج اصناف هم برای کنترل و نظارت بر بازار استفاده کردیم.وزارت دفاع و
سپاه در موضوع قطعات و تجهیزات هم به ما کمک کرده اند.
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اخبار
گالیه همتی از تعلل صادرکنندگان در
عرضه ارز

رئیس کل بانک مرکزی به نوس��ان یک هفته
گذش��ته بازار ارز واکنش نش��ان داد .به گزارش
رواب��ط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی
در یادداش��تی نوش��ت :آنچه که ای��ن روزها در
بازار ارز می بینیم عمدت ًا ناش��ی از نحوه عملکرد
برخی از صادرکنندگانی اس��ت که به سبب جو
روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد
از آن و شروع تسویه حسابهای تجار با خارجیان
در پایان سال میالدی ،تالش می کنند با تعلل،
ارزهای صادراتی خود را با نرخ هایی باالتر عرضه
نماین��د .به همین دلیل به خاطر اعالم نرخهای
غیر واقعی ،تقاضای زیادی حتی برای نرخ های
کمتر از آن وجود ندارد.رئیس کل بانک مرکزی
تأکید کرد :بانک مرکزی در این مواقع همانگونه
که درحال حاضر درحال انجام اس��ت ،با حضور
پرقدرت در ب��ازار حواله ای ارز ،عدم تعادل های
مقطعی را مرتفع و تع��ادل مبتنی بر متغیرهای
واقعی را همانند بازار اس��کناس به بازار حواله بر
م��ی گرداند.همتی افزود :بارها تأکید کرده ام که
بانک مرکزی به تدوام ثبات نسبی بازار ارز اهمیت
ویژه ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و
به تبع آن در سایر بازارها ،توجه به بنیان های بازار
در کنار حضور پرقدرت بازارساز برای جلوگیری از
سفته بازی و نوسان گیری در این بازار است و این
بار نیز با اقداماتی که در جریان اقدام دارد کما فی
السابق بازار را مدیریت خواهد کرد.
مصرف روزانه بنزین به زیر  ۸۰میلیون
لیتر رسید

به اطالع میرساند متوسط مصرف بنزین کشور
از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف س��وخت،
 ۹۸،۸.۲۴ت��ا پای��ان روز  ،۹۸.۰۹.۰۳ح��دود ۷۹
میلیون لیتر در روز بوده است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران دقایقی پیش ،هفتمین اطالعیه خود
را با موضوع سهمیه بندی بنزین منتشر شد.متن
این اطالعیه بدین ش��رح اس��ت« :ب��ه اطالع
میرس��اند متوسط مصرف بنزین کشور از زمان
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت۹۸,۸.۲۴ ،
تا پای��ان روز  ،۹۸.۰۹.۰۳حدود  ۷۹میلیون لیتر
در روز بوده اس��ت .این در حالیست که متوسط
مص��رف بنزین از ابتدای امس��ال ت��ا پایان روز
( ۹۸.۰۸.۲۳قب��ل از اجرای این طرح) حدود ۹۸
میلیون لیتر در روز بوده است.بدینوسیله شرکت
ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران با توجه به
آمارهای غیررسمی که در برخی از جراید منتشر
شده اس��ت ،ضمن رد آمارهای مذکور ،متوسط
میزان مصرف بنزین کش��ور را در روز سوم آذر
امسال ۷۵ ،میلیون لیتر اعالم میکنند.
فرآیند صدور اسناد تجاری با تصویب
«الیحه تجارت» استاندارد می شود

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت :با
تصوی��ب الیحه تجارت ،فرآیند صدور اس��ناد
تج��اری ب��رای تاج��ران و فع��االن اقتصادی
کشورمان استاندارد می ش��ود .محمدرضا پور
ابراهیمی داورانی عضو کمیس��یون اقتصادی
مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به
بررسی الیحه تجارت در صحن علنی مجلس
گفت :قانون قبلی تجارت مصوب سال 1311
اس��ت ،از این رو اصالح و بازنگری این قانون
بس��یار ضروری بود .از دوره هش��تم مجلس،
بررسی الیحه اصالح قانون تجارت در دستور
کار پارلمان قرار گرف��ت اما به دلیل باال بودن
محورها ،مف��اد و حجم الیحه ،این موضوع در
س��ه دوره مجلس بررسی ش��د.نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :در هفته اخیر ،مجلس الیحه تجارت را مورد
بررس��ی قرار داد و در ش��رایط کنونی ،باب دوم
این الیحه مربوطه به اس��ناد تج��اری در حال
رس��یدگی بوده و این باب ش��امل بخش های
سفته ،برات و چک است.وی گفت :مواد در حال
بررسی الیحه تجارت چند ویژگی برای اقتصاد
کشور به دنبال دارد ،نخست اینکه فرآیند صدور
اس��ناد تجاری برای تاجران و فعاالن اقتصادی
کش��ورمان اس��تاندارد می ش��ود ،همچنین بر
اساس این قانون ،صدور تمام اسناد و تبادالت،
الکترونیکی خواهد شد که از این طریق زمینه
بروز تخلفات اقتصادی کاهش یافته و شفافیت
اقتصادی ایجاد می شود.وی با بیان اینکه حذف
اسناد تجاری در وجه حامل در الیحه تجارت،
تحول��ی بزرگی در حوزه ش��فافیت اطالعات و
بانکداری اس��ت ،گفت :کاهش هزینه ،کاهش
زم��ان مصرفی ب��رای صدور اس��ناد و تبادل و
حذف اسناد تجاری در وجه حامل از دیگر ابعاد
تصویب باب دوم الیحه تجارت است ،از این رو
در الیحه جدید ،کلیه اسناد از جمله سفته ،چک
و برات باید به اس��م طرف مقابل باشد و دیگر
اسناد در وجه حامل صادر نمی شود.

