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رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد؛

تسهیل صدور گواهی انطباق استاندارد
برای کاالهای اساسی وارداتی

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت:
صدورگواهــی انطبــاق اســتاندارد بــرای
کاالهــای اساســی وارداتــی تســهیل
شــده و یــک بــار آزمایــش و یــک
نمونــه بــرداری انجــام مــی شــودکه
نتیجــه آن بــرای همــه دســتگاهها قابــل قبــول خواهــد بــود.
بــه گــزارش مهــر ،نیــره پیــروز بخــت در حاشــیه بازدیــد
از واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک ســرمایه گــذاری
خارجــی آذربایجــان شــرقی در جمــع خبرنــگاران از تســهیل
شــرایط ترخیــص کاالهــای اساســی ،بنــادر و گمــرکات خبــر داد
و گفــت :براســاس هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده از ســوی
ســازمان اســتاندارد و وزارت صمــت مقــرر شــده تــا نمونــه
بــرداری کاالهــای اساســی ،تنهــا یــک بــار و بــه صــورت یــک
نمونــه مــورد آزمایــش از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
قــرار گیــرد و نتیجــه آزمایــش بــرای تمامــی دســتگاه هــا قابــل
قبــول باشــد .رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد افــزود :تمامــی
ایــن فرآینــد بــه ایــن مظنــور طراحــی شــده کــه فراینــد صــدور
گواهــی انطبــاق کاالیــی در اســتانداردهای اجبــاری تســهیل
شــود و اثــرات ایــن تفاهــم هــا ایــن اســت کــه در فضــای کســب
و کار مــی توانــد اثرگــذار باشــد.وی تصریــح کــرد :بــر اســاس
ارزیابیهــای بانــک جهانــی حــدود دو ســال قبــل رتبــه ایــران
در تجــارت فرامــرزی  ۱۶۱بــود کــه اکنــون بــه دلیــل هماهنگــی
بیشــتر  ۳۲دســتگاه اجرایــی دخیــل در امــر تجــارت فرامــرزی
ایــن رتبــه بــه  ۱۱۶رســیده اســت کــه  ۴۵رتبــه ارتقــاء را نشــان
مــی دهــد.
پیروزبخــت تصریــح کــرد :البتــه برخــی مشــکالت همچنــان در
خصــوص اتصــال ســامانه هــای میــان دســتگاهی وجــود دارد و
قــرار اســت ســامانه هــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز
تکمیــل شــده و بــا ســامانه هــای ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال
و ارز و نیــز گمــرک جمهــوری اســامی ایــران ،لینــک گــردد تــا
فعالیــت هــا از ابتــدا تــا انتهــا بــا ســرعت بیشــتری ادامــه یابــد.

فعال صنفی حمل و نقل دریایی مطرح کرد؛

انتقاد رئیس اتحادیه تعاونیهای
حمل دریایی از فرسودگی ناوگان فله
عضــو هیــات رییســه اتــاق تعــاون ایــران بــر حضــور پُررنــگ
بخــش تعــاون در حــوزه حمــل و نقــل تاکیــد کــرد و گفــت:
جابــه جایــی حجــم عمــده کاالهــای فل ـهای دریایــی از طریــق
بخــش تعــاون صــورت میگیــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پژوهشــکده پولــی و
بانکــی ،احمــد هاشــمی دربــاره وضعیــت خدمــات رســانی بخش
تعــاون در حــوزه حمــل و نقــل عمومــی ،اظهــار داشــت :اتــاق
تعــاون متشــکل از اتحادیههــا و اتــاق هــای اســتانی اســت و در
حــوزه اتحادیــه هــا بخــش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه یکــی
از ایــن بخــش هــا حمــل و نقــل اســت .وی افــزود :اتــاق تعــاون
 ۷اتحادیــه سراســری در کشــور دارد کــه بــه جــز نــاوگان حمــل
و نقــل ریلــی و هوایــی در ســایر حــوزه هــای حمــل و نقــل نیــز
فعالیــت دارد و حــوزه تعــاون از ســهم بــه ســزایی در بخــش
حمــل و نقــل عمومــی برخــوردار اســت .عضــو هیــات رییســه
اتــاق تعــاون ایــران ،ادامــه داد :در حــوزه حمــل و نقــل مســافری
دریایــی بیشــترین ســهم را بخــش تعــاون دارد .حجــم عمــده ای
از کاالهــای فلــه ای کــه از طریــق نــاوگان دریایــی حمــل و نقــل
مــی شــود ،از طریــق بخــش تعــاون اســت .هاشــمی بــا تاکیــد
بــر اینکــه بخــش تعــاون در حــوزه حمــل و نقــل نقــش بســزایی
دارد ،گفــت :البتــه مشــکالت و معضالتــی در ایــن مســیر وجــود
دارد کــه یکــی از ایــن مــوارد فرســودگی ایــن نــاوگان اســت.
بــه گفتــه وی ،در بخــش ترانزیــت کاالیــی بــا توجــه بــه
موقعیــت اســتراتژیک کشــور ظرفیــت خوبــی وجــود دارد ،امــا
معضلــی کــه اســت بخــش حمــل و نقــل مــا امــکان ســفر بــه
کشــورهای همســایه را بــه دلیــل فرســودگی ایــن نــاوگان نــدارد
و ایــن موضــوع خــود عاملــی بــرای عــدم ارز آوری از ایــن طریــق
بــه کشــور اســت.

صنعت ،معدن و تجارت
معاون امور روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

دولت آیین نامه تعیین سقف سه ساله قراردادهای موقت را بررسی میکند
معــاون امــور روابــط کار وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گفــت :براســاس تصویــب آئیــن نامــه اجرایــی امنیــت شــغلی
کارگــران شــاغل در مشــاغل غیرمســتمر ســقف زمانــی (ســه
ســاله) بــرای انعقــاد قــرارداد موقــت بــا کارگــران در کارهــای
غیرمســتمر تعییــن میشــود و کارفرمــا مکلــف بــه انعقــاد
قــرارداد بــا کارگــر تــا پایــان کار اســت .حاتــم شــاکرمی در
خصــوص تعییــن تکلیــف قراردادهــای موقــت کاربــه خبرنــگار
ایرنــا ،گفــت :برابــر قانــون کار دو نــوع قــرارداد وجــود دارد،
دائــم و موقــت .در ســال  ۱۳۷۲بخشــنامهای صــادر شــده و
قراردادهــای موقــت بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
امــروز در کنــار معیشــت ،امنیــت شــغلی همــواره از
دغدغههــای کارگــران اســت .برایــن اســاس در شــهریورماه
ســال « ۱۳۹۵علــی ربیعــی» وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
وقــت در بخشــنامه  ۱۱بنــدی امنیــت شــغلی همــراه بــا امنیــت

ســرمایهگذاری و تولیــد را ابــاغ کــرد ،بخشــنامهای کــه
مشــخص ســاخت ســطح بهــره وری نیــروی کار بــا شــکنندگی
قراردادهــای کار و فقــدان امنیــت شــغلی کاهــش مییابــد.
موضــوع ســاماندهی قــرار دادهــای موقــت در بنــد  ۱۰ایــن
بخشــنامه تصریــح شــده کــه در مشــاغلی بــا ماهیــت مســتمر
یــاد شــده و همچنیــن ضابطهمنــد کــردن قراردادهــای کار
پــاره وقــت تاکیــد شــده بــود.
تبصــره یــک مــاده هفــت قانــون کار بــه ســاماندهی قراردادهــای
موقــت کارگــران مشــاغل غیرمســتمر مربــوط میشــود و
ایــن مــاده قانــون تیرمــاه ســال گذشــت پــس از  ۲۸ســال از
زمــان تصویــب قانــون کار بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید
تــا امنیــت شــغلی کارگــران شــاغل در پروژههــای عمرانــی،
سدســازی و مشــاغلی کــه اجــرای آنهــا یــک دوره زمانــی
خــاص دارنــد و تحــت عنــوان مشــاغل غیرمســتمر شــناخته

میشــوند ،برقــرار کنــد .براســاس آخریــن اخبــار پیــش نویــس
ایــن آئیــن نامــه بــه دولــت ارائــه شــده اســت و کارگــران و
فعــاالن ایــن حــوزه همــواره خواهــان تعییــن تکلیــف خــود در
ایــن زمینــه هســتند « .شــاکرمی» اظهارداشــت :کاری کــه بایــد
انجــام مـ ی گرفــت ،تاکنــون انجــام نشــده ،بحــث تعییــن ســقف
زمانــی قــرارداد در مشــاغل غیرمســتمر اســت .مشــاغلی وجــود
دارد کــه مســتمر اســت و در ایــن مشــاغل قانــون بــه صراحــت
تبییــن شــده کــه چنانچــه در قــرارداد ســقف زمانــی قید نشــود،
قــرارداد دائــم میشــود و مخالــف آن اینکــه قــرارداد موقــت
هــم میتوانــد باشــد ،بنابرایــن در حــوزه کارهــای بــا ماهیــت
مســتمر مــی توانــد دائــم و موقــت باشــد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت :

برندسازی در ایران جدی گرفته نشد
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه در آینــده
نزدیــک انجمــن ملــی برنــد در ایــران آغــاز بــه کار خواهــد
کــرد ،گفــت :بایــد برندهایــی را ایجــاد کنیــم کــه امــکان کنــار
گذاشتنشــان بــا تحریــم یــا ســایر محدودیتهــا وجــود
نداشــته باشــد.
محمدرضــا مــودودی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :یکــی
از مســائلی کــه در اقتصــاد ایــران مغفــول مانــده و همین مســاله
هزینههایــی را بــرای کشــور ایجــاد کــرده ،نداشــتن برندهــای
بــزرگ اقتصــادی در فضــای بینالمللــی اســت.
بــه گفتــه وی ،امــروز در جهــان برندهایــی فعــال هســتند کــه
نــه تنهــا بــه انــدازه نــام کشورشــان شــهرت دارنــد ،کــه حتــی
در بســیاری از مــوارد بیشــتر از ایــن نــام شــهرت داشــته و در
بســیاری از نقــاط دنیــا معــرف کشورشــان هســتند.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه مــا در
ایــران هرگــز شــرایط را بــرای فعالیــت چنیــن برندهایــی فراهــم
نکردهایــم ،توضیــح داد :بــا پیگیریهــای انجــام شــده انجمــن
ملــی برنــد راهانــدازی میشــود کــه تــاش میکنیــم پیگیــری
سیاس ـتهای آن بیشــتر در اختیــار بخــش خصوصــی باشــد و

دولــت تنهــا در حــوزه فراهــم کــردن زیرســاختها و طراحــی
سیاس ـتهای کالن بــه اجــرای ایــن طــرح کمــک کنــد.
مــودودی ادامــه داد :امــروز جهــان حــول برندهــای بــزرگ
میچرخــد .اگــر زمانــی امپراطوریهــای بــزرگ و قدرتهــای
نظامــی مطــرح بودنــد و در دهههــای قبــل میــزان دسترســی
بــه طــا یــا راهانــدازی زیرســاختهای تولیــدی اهمیــت
داشــت ،امــروز برندهــا هســتند کــه میتواننــد نــام یــک
کشــور را مطــرح کننــد.
وی بــا اشــاره بــه میــزان اهمیــت جایــگاه برنــدی همچــون بنــز
در اقتصــاد جهــان ،توضیــح داد :فــارغ از آنکــه وضعیــت آلمــان
چگونــه باشــد یــا یــک کشــور چــه ارتباطاتــی بــا دولــت آلمــان
برقــرار کنــد ،برنــد بنــز توانســته جایــگاه خــود را در حــوزه
کیفیــت کاالهــا بــه اثبــات برســاند .در چنیــن شــرایطی ایــن
بنــز اســت کــه تعییــن میکنــد اســتانداردها در حــوزه خــودرو
بایــد چگونــه باشــد و چــه تعریفــی از بــازار ارائــه خواهــد شــد.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بــه برخــی نمونههــای
داخلــی در اقتصــاد ایــران اشــاره کــرد و گفــت :وقتی اعالم شــد
کــه کارخانــه ارج ورشکســته شــده ،ایــن موضــوع تعجببرانگیــز

مدیرعامل گروه پتروپارس :

متولی راهاندازی و بهرهبرداری فاز  ۱۴پارس جنوبی مشخص شد
مدیرعامــل گــروه پتروپــارس گفــت :شــرکت بهرهبــرداری
و مدیریــت پتروپــارس ( )POMCبرنــده مناقصــه عملیــات
راهانــدازی و بهرهبــرداری فــاز  ۱۴پــارس جنوبــی شــد.
بــر اســاس اعــام شــرکت ملــی نفــت ایــران ،حمیدرضــا
مســعودی افــزود :شــرح کار ایــن پــروژه شــامل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶراهاﻧﺪازی ،اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت راهاﻧﺪازی ،اﺳﺘﺎرتآپ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ

زودﻫﻨﮕﺎم ( )First productionمیشــود.
وی افــزود :امــروز مهمتریــن دغدغــه شــرکت  POMCحفــظ
نیــروی انســانی متخصــص و بــا تجربــه اســت ،بنابرایــن ضمــن
شــرکت در مناقصــه و بررســی همهجانبــه اســناد و مــدارک و
برنــده شــدن در مناقصــه ،بســیار تــاش کردیــم زمینــه ادامــه
همــکاری نیروهایــی کــه بــه علــت اتمــام کار در ســایر پروژههــا
در شــرف قطــع همــکاری هســتند فراهــم شــود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

قطعه سازان  ۲۲هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مدعــی شــد :کل
مطالبــات زنجیــره تامیــن داخلــی از خودروســازان بــه بیــش
از  ۲۲هــزار میلیــارد تومــان بالــغ شــده و مطالبــات معــوق بــه
بیــش از  ۹هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران ،محمدرضــا نجفیمنــش افــزود :بــرای
کاهــش رقــم مطالبــات قطعــه ســازان ،انجمــن همگــن
قطعهســازان کشــور کــه متشــکل از  ۱۳انجمــن اســتانی
اســت ،در نشســتی بــا وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
گــزارش مفصلــی از قطعهســازی ،مشــکالت و راهکارهــا
ارائــه دادنــد و در ایــن نشســت مقــرر شــد جلســهای بــا
حضــور همــه قطعهســازان و وزیــر صنعــت ،معــدن و

تجــارت در شــهریور مــاه برگــزار شــود .وی افــزود :بزرگتریــن
مســاله قطعهســازان ،کمبــود نقدینگــی اســت و یکــی از
پیشــنهاداتی کــه در نشســت بــا وزیــر صنعــت مطــرح شــد،
اینکــه خودروســازان امــوال مــازاد خــود را بفروشــند و بابــت
بدهیهــای خــود بــه قطعهســازان بپردازنــد ،درعیــن حــال
بســیاری از تعدیــل قیمتهــای قطعــات ســال  ۹۸محاســبه
نشــده و در حســابهای دو طــرف لحــاظ نشــده اســت.
بــه گفتــه نجفــی منــش ،یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی
ایــن بــود کــه فراینــد واگــذاری شــرکتهای خودروســازی بــا
ســرعت انجــام گیــرد و در فرآینــد ایــن واگــذاری الزم اســت
ســازمان خصوصیســازی ،زیانهــای انباشــته خودروســازان
را متقبــل شــود و ســپس ایــن بنگاههــا واگــذار شــوند تــا

بــود ،زیــرا ارج بیــش از آنکــه یــک کارخانــه یــا خــط تولیــد
باشــد ،توانســته خــود را در بــازار ایــران ثابــت کنــد ،از ای ـنرو
حتــی اگــر یــک کارخانــه یــا یــک خــط تولیــد نیــز متوقــف
شــود ،ایــن برنــد میتوانــد در نقطــهای دیگــر کار خــود را
ادامــه دهــد و همچنــان ســودآور باشــد.
مــودودی بــا بیــان اینکــه بایــد زیرســاختهای قانونــی و
چارچوبهــای فرهنگــی بــرای گســترش نفــوذ برندهــا در
ایــران تغییــر کنــد ،خاطرنشــان کــرد :اینکــه مــا در ایــران
یــک کارخانــه را بــه عنــوان وثیقــه بانکــی میپذیریــم امــا
ارزش یــک برنــد را قبــول نداریــم ،نشــاندهنده لــزوم ایجــاد
تغییــرات کالن در نــگاه بــه ایــن مقولــه اســت .امــروز بــرای
توســعه بازارهــای صادراتــی و افزایــش نفــوذ بایــد تــاش کــرد
برندهایــی را ایجــاد کنیــم کــه در ســطح جهــان مطــرح باشــند
و بــه ایــن ترتیــب امــکان کنــار گذاشتنشــان بــا تحریــم یــا
ســایر محدودیتهــا وجــود نداشــته باشــد.
پیــش از ایــن شــرکت  POMCپروژههــای راهانــدازی ،اســتارتآپ،
بهرهبــرداری و خدمــات صنعتــی فــاز ( ۱۲پاالیشــگاه نهــم)،
تعمیــرات ،نگهــداری و بهرهبــرداری فــاز ( ۱۹پاالیشــگاه دهــم) در
منطقــه پــارس جنوبــی و عملیــات بهرهبــرداری پاالیشــگاه گازی
شــهید هاشــمینژاد (خانگیــران) را بهعهــده داشــته اســت .در
ایــن شــرایط تنهــا فــاز پــارس جنوبــی کــه همچنــان توســعه آن
در هال ـهای از ابهــام وجــود دارد ،فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی اســت.
ایــن فــاز قــرار بــود توســط کنسرســیومی متشــکل از شــرکت
توتال،ســی ان پــی ســی چیــن و پتروپــارس توســعه پیــدا کنــد
امــا بازگشــت تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران باعــث خــروج
توتــال و مســکوت مانــدن قــرارداد شــده اســت.
خریــداران نســبت بــه خریــد آنهــا ترغیــب شــوندو ایــن راهکار
را میتــوان بــه همــه واحدهــای تولیــدی دولتــی تعمیــم
داد .وی یکــی از راهکارهــای اساســی بــرای توســعه صنعــت
قطعــه و خــودرو و جلوگیــری از بــروز مشــکالت بعــدی را
واقعیســازی قیمتهــا دانســت و گفــت :بایــد بــه ســمت و
ســویی رفــت کــه خودروســاز و قطعهســاز تولیــدات خــود را
بــا زیــان نفروشــند و حــال آنکــه بــه دلیــل برخــی سیاسـتها،
خودروســازان ،خودروهــای تولیــد شــده را بــا زیــان فروختنــد
و ایــن زیــان ســبب شــد کــه ایــن صنایــع ،تــوان مالــی خــود
را از دســت بدهنــد .رئیــس کمیســیون بهبــود محیــط کســب
و کار اتــاق تهــران پیرامــون برخــی پیشــنهادات ارائــه شــده
بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار داشــت :اصــاح
فــوری و شــناور شــدن قیمــت قطعــات از ســوی خودروســازان
بــر اســاس نــرخ واقعــی نهادههــای تولیــد ،بــه نحــوی کــه در
صــورت تغییــر  ۱۰درصــد نــرخ نهادههــای تولیــد ،قیمتهــا
بالفاصلــه اصــاح شــوند ،یکــی از پیشــنهادات اســت.

