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رئیسکل بانک مرکزی اعالم کرد :

واردات ۱۹میلیارد دالر کاالی اساسی
و حساس در ۶ماه اخیر

رئیــسکل بانــک مرکــزی
گفــت :در نیمــه نخســت ســال
جــاری علیرغــم تحریمهــای
بیســابقه دشــمنان ،بیــش از
۱۹میلیــارد دالر بهمنظــور
واردات کاالهــای اساســی و
ضــروری تولیــد و مصــرف
تأمیــن ارز انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی ،عبدالناصــر همتــی
در نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی منطقــه آزاد کیــش بــا اشــاره
بــه کاهــش درآمدهــای ارزی ناشــی از فــروش نفــت کشــور
در شــرایط تحریــم گفــت :خوشــبختانه دشــمنان بــه هــدف
اصلــی خــود یعنــی فروپاشــی اقتصــادی کشــور نرســیدند .وی
افــزود :در حــال حاضــر ثبــات بــر اقتصــاد کشــور حاکــم و
امــکان برنامهریــزی بــرای بهبــود شــرایط و رشــد و توســعه
اقتصــادی فراهــم شــده اســت.
همتــی تصریــح کــرد :در نیمــه اول ســال علیرغــم کاهــش
درآمدهــای نفتــی ،بهمنظــور واردات کاالهــا بــه کشــور ،بیــش
از  19میلیــارد دالر تأمیــن ارز انجــام شــده کــه از ایــن میــزان
حــدود  11میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات غیرنفتــی اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود :همچنیــن حــدود  8میلیــارد
دالر نیــز بــرای واردات دارو و کاالهــای اساســی توســط بانــک
مرکــزی تأمیــن شــده اســت .همتــی بــا اشــاره بــه مشــکالت
ایجادشــده بــرای طبقــات متوســط و ضعیــف جامعــه بــر اثــر
تحریــم گفــت :بانــک مرکــزی بهدنبــال ثبــات و برنامهریــزی
بــرای افزایــش رفــاه مــردم اســت .همتــی ادامــه داد :بــا توجــه
بــه حساســیت نــرخ ارز در کشــور اگــر نــرخ ارز کنتــرل نشــود
اقتصــاد کشــور نامتعــادل میشــود.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از
واحدهــای تولیــدی منطقــه آزاد کیــش گفــت :فعالیــت حــدود
 300واحــد تولیــدی در ایــن منطقــه نشــاندهنده زحمــات
صنعتگــران و تولیدکننــدگان منطقــه اســت و بحمــداهلل نســبت
بــه گذشــته تحــوالت مثبــت زیــادی در کیــش رخ داده اســت.
وی افــزود :تــا آنجــا کــه در تــوان بانــک مرکــزی اســت از
فعالیتهــای تولیــدی ،صنعتــی و تجــاری در مناطــق آزاد
حمایــت و تــاش میکنیــم در نیمــه دوم امســال ارز مــورد
نیــاز واحدهــای تولیــدی تجــاری مناطــق را تأمیــن کنیــم.

نماینده همدان در مجلس شورای اسالمی :

تشکیل وزارت بازرگانی مشکالت مردم را حل نمیکند
نماینــده همــدان در مجلــس بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی
تشــکیل وزارت بازرگانــی مشــکالت مــردم را حــل نمیکنــد،
گفــت :نبایــد مــردم را بــا آزمــون و خطــا ســردرگم ،بالتکلیــف
و متحمــل هزینههــای گــزاف کنیــم.
امیــر خجســته نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای
اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری
تســنیم ،بــا اشــاره بــه مصوبــه مجلــس دربــاره تشــکیل وزارت
بازرگانــی ،گفــت :پیــش از ایــن دالیــل مهمــی باعــث تصویــب
طــرح ادغــام وزارت بازرگانــی بــا وزارت صنعــت شــد کــه ایــن
دالیــل همچنــان مهــم و قابــل تامــل هســتند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن دالیــل ادامــه داد:ضــرورت فرماندهــی
واحــد در مدیریــت تولیــد و تجــارت و ایجــاد تعــادل و تعامــل
مثبــت میــان تولیــد و بــازار داخلــی مطابــق بــا سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی ،اعتراضــات گســترده بخــش تولیــد نســبت به
واردات بــی رویــه از ســوی وزارت بازرگانــی و یــا شــرکتهای
زیرمجموعــه ،انتقــادات گســترده مصرفکننــدگان نســبت
بــه کمبــود کاال و یــا پاییــن بــودن کیفیــت برخــی کاالهــا و
شــکلگیری انحصــارات و طوالنــی بــودن فرایندهــای صــدور
مجوزهــای کســب و کار بهدلیــل شــیوههای مختلــف کاری
در دو وزارتخانــه از جملــه ایــن دالیــل بــود .نایــب رئیــس
کمیســیون اصــل  90مجلــس در همیــن زمینــه اضافــه کــرد:
اختالفــات بســیار میــان دو وزارتخانــه و زیرمجموعههــای آنهــا
در مــورد تعرفههــای وارداتــی و عــوارض صادراتــی ،عــدم
پاســخگویی در مــورد مشــکالت تولیــد و تجــارت و متهــم
کــردن یکدیگــر در فضــای رســانهای ،تضــاد و ناســازگاری میــان
تصمیمــات و ســردرگمی فعــاالن بخــش خصوصــی و لــزوم
رعایــت قوانیــن اصــل  44قانــون اساســی و خــروج دولــت از
تصدیگــری نیــز از جملــه دالیــل دیگــر ایــن ادغــام بــود.

صنعت ،معدن و تجارت
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار :

زمینه بازگشت نیروی کار به کشور تسهیل شود
مدیــرکل هدایــت نیــروی کار و کاریابیهــای وزارت
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :در شــرایط موجــود نــه
تنهــا بایــد اعــزام نیــروی کار را ســاماندهی کنیــم بلکــه بایــد
زمینــه بازگشــت آنهــا بــه کشــور را تســهیل کنیــم.
مهاجــرت و اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور یکــی از
راهکارهــای حــل مشــکل افزایــش نــرخ بیــکاری اســت .در
شــرایط موجــود کــه تحریــم ظالمانــه آمریــکا موجــب رکــود
تولیــد شــده اســت ،بســیاری از کارشناســان و صاحبنظــران
اعــزام نیــرو را راهحــل مناســبی میداننــد بــه شــرطی کــه ســاز
و کار مناســبی وجــود داشــته باشــد و اجــازه ندهیــم نیــروی
انســانی کــه مهمتریــن ســرمایه هــر کشــور اســت ،بــا ســرمایه
نقــدی خــود خــارج شــود و ســرمایههای مــا هــدر رود.
مدیــر کل هدایــت نیــروی کار و کاریابــی هــای وزارت تعــاون،
کارو رفــاه اجتماعــی روز شــنبه در گفــت و گــو با ایرنــا در این
خصــوص ،اظهارداشــت :در اعــزام نیــرو بــه خــارج از کشــور
اولویــت بــا کشــورهای همســایه اســت چــرا کــه بعــد مســافت

کــم اســت و بــا توجــه بــه اینکــه افــراد بــه دنبــال اشــتغال
هســتند و تمایلــی بــه اقامــت ندارنــد ،بنابرایــن کشــورهای
همســایه انتخــاب مناســبی اســت.
«محمــد اکبرنیــا» بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا اعــزام نیــروی
کار بــه عــراق بیشــتر شــده اســت ،گفــت :هــم اکنــون
کاریابیهــا در زمینــه اعــزام نیــرو بــه عــراق فعالیــت
میکننــد امــا ایــن اعزامهــا هدفمنــد نیســت و ارتبــاط
افــراد بــا مرزنشــینان بــه صــورت خودجــوش اســت و بــا
توجــه بــه هزینــه بــاالی اقامــت در ایــن کشــور اعزامهــا بــه
صــورت قانونــی و رســمی نیســت و افــراد بــه واســطه ویــزای
توریســتی وارد عــراق میشــوند و شــروع بــهکار میکننــد.
وی افــزود :در ایــن خصــوص بــا وزارت امورخارجــه مکاتبــه و
مذاکراتــی انجــام شــد و از طریــق کنســولگری اربیــل عــراق
و ســفارت ایــران در ایــن کشــور پیگیــری میکنیــم تــا
تعدیلــی در هزینههــای مربــوط بــه اقامــت انجــام شــود و
بتوانیــم ایــن اعــزام نیــروی کار را بــه صــورت هدفمنــد و

سیســتماتیک انجــام دهیــم چــرا کــه ایــن اقــدام بــه نفــع هــر
دو کشــور اســت و کنتــرل الزم اتفــاق میافتــد؛ بــرای ایــن
منظــور تفاهمنامههایــی آمــاده شــده اســت.
اکبرنیــا دربــاره اعــزام بــه دیگــر کشــورهای منطقــه نیــز
گفــت :اعــزام نیــرو بــه قطــر و عمــان توســط کاریابیهــا بــه
صــورت محــدود انجــام میشــود ،البتــه مذاکراتــی نیــز بــا
مقامــات ایــن دو کشــور در حــال انجــام اســت ،تــا بتوانیــم
ایــن اعزامهــای محــدود را گســترش دهیــم.
مدیــرکل هدایــت نیــروی کار وزارت کار اظهــار داشــت:
کاریابیهــای زیــادی در زمینــه اعــزام نیــرو بــه کانــادا،
اســترالیا ،آلمــان و کشــورهای اروپایــی فعالیــت میکننــد،
امــا رونــد کنــد اســت.

با دستور رهبر معظم انقالب؛

نقشه راه تنظیم بازار کشور با اولویت معیشت عمومی تدوین شد
قائــم مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــا توجــه
بــه دســتور رهبــر معظــم انقــاب دربــاره تهیــه نقشــه راه بــرای
تنظیــم بــازار کشــور ایــن نقشــه بــا اولویــت توجــه بــه معیشــت
عمومــی تهیــه و بــه مقامــات ذیصــاح ارســال شــده اســت.
بــه گــزارش وزارت صنعت،معــدن و تجــارت« ،مــدرس
خیابانــی» در مــورد رویکردهــای ویــژه نقشــه راه تنظیــم بــازار
کشــور اظهــار داشــت :تامیــن بــه هنــگام کاالهــای اساســی
مــورد نیــاز ،حمایــت از تولیــد داخــل و افزایــش رقابــت
پذیــری تولیــدات ،کنتــرل و مدیریــت واردات ،گســترش
زیرســاختهای تجــاری و لجســتیکی همــگام بــا ظرفیتهــای
تولیــدی ،همگنســازی آمایــش تجــاری بــا آمایــش صنعتــی،
تامیــن حداکثــری کاالهــای اساســی از محــل تولیــدات داخلــی،
بهینهســازی الگــوی مصــرف و بهرهگیــری از ظرفیتهــای
تجــاری اســتانهای مــرزی از جملــه دســتور کار اجرایــی
مســئوالن اســت.
وی تمرکــز سیاســتگذاری در تنظیــم بــازار ،کنتــرل موجــودی
و قیمــت کاال بــه عنــوان  ۲شــاخص کلیــدی در تنظیــم بــازار،
تقویــت نقــش تشــکلهای بخــش خصوصــی و اتحادیههــای
تعاونــی و انجمنهــا هــم در تصمیــم ســازی و هــم در مراحــل
مختلــف اجــرا از جملــه اجــرای دقیــق امــور مربــوط بــه
ذخیرهســازی و بکارگیــری ابزارهــای تنظیــم بــازار کاالهــای
اســتراتژیک؛ را از دیگــر دســتور کار اجرایــی تعییــن شــده
مســئوالن عنــوان کــرد.

قائــم مقــام وزیــر صنعــت گفــت :همزمــان بــا جهــت گیــری
کاهشــی واردات کاالهــای غیرضــرور و کاالهایــی کــه تولیــد
مشــابه در کشــور دارنــد دربــاره کاالهــای اساســی ضمــن
رعایــت ایــن اصــل ،بــا اولویــت تامیــن کســری نیــاز کشــور
انجــام خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :جهــت گیــری مهــم دیگــر در ایــن نقشــه راه،
کاهــش هزینــه مبادلــه کاال و خدمــات بــا اصــاح و نوســازی
شــبکه توزیــع اســت و در ایــن راســتا ســامانههای مناســبی
طراحــی و عملیاتــی شــدهاند کــه اولویــت آنهــا حــذف
هزینههــا و نقــش واســطهها در رونــد توزیــع کاال در ســطح
کشــور اســت.
خیابانــی تصریــح کــرد :اســتفاده از ظرفیتهــای نویــن و نقــش
اســتارتآپ هــا در شــبکه توزیــع ،کاهــش تجــارت غیررســمی
و کاهــش قاچــاق کاال ،تقویــت و توســعه محصــوالت صادراتــی
بــا ارزش افــزوده بــاال ،تنــوع بخشــی در بازارهــا ،متنــوع ســازی
کاالهــای تولیــدی و تنــوع بخشــی در بنگاههــای تولیــدی
صادراتــی نیــز در ایــن نقشــه راه بــه صــورت پررنــگ دیــده
شــده اســت .وی خاطــر نشــان کــرد :توســعه صــادرات بخشــی
از نقشــه راه تنظیــم بــازار اســت چــرا کــه بــا فعــال ســازی
ظرفیتهــای خالــی واحدهــای تولیــدی و افزایــش تولیــد
بــه طــور قطــع قیمــت کاال نیــز کاهــش یافتــه و بــه نفــع
مصرفکننــده نهایــی خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :تقویــت برندهــای ایرانــی و ســاخت ایرانــی بــا

تغییــر نگــرش عمومــی بــه خصــوص در عوامــل توزیــع و عرضــه
کــه بــه نوعــی در ترویــج فرهنــگ اســتفاده از کاالی داخلــی
نقــش مؤثــری دارنــد نیــز از جهتگیریهــای نقشــه راه
تنظیــم بــازار کشــور اســت.
وی اظهــار داشــت :بهــره گیــری از تــوان علمــی دانشــگاه هــای
کشــور در اصــاح رونــد اجرایــی تنظیــم بــازار امــروز از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اهمیــت پیــش بینــی شــرایط فعلــی
و آینــده رونــد جــاری در بــازار گفــت :بســیاری از تالطمــات
بــازار ناشــی از تکانههــای شــاخصهای عمــده اقتصــادی
کشــور اســت کــه در ایــن برنامههــا اصــل فراوانــی کاال و مقــدم
بــر قیمــت ،در دســتور کار اســت.
وی افــزود :تنظیــم بــازار یــک ماموریــت کامــا فرابخشــی و
نیازمنــد همــه دســتگاههای ذیربــط در ایــن بخــش اســت.
قائــم مقــام وزیــر صنعــت خاطرنشــان کــرد :برنامههــای
عملیاتــی رویکردهــا و چشــم اندازهــای متصــور در ایــن نقشــه
راه بــا همــکاری همــه بخشهــای مســئول تدویــن و در حــال
اجــرا اســت تــا بــه عنــوان یــک الگــو و چارچــوب معیــن بــه
رونــد اصولــی تنظیــم بــازار در کشــور کمــک کنــد.

رئیس سازمان شیالت خبر داد:

تداوم ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری
رئیــس ســازمان شــیالت کشــور ،از تــداوم ممنوعیــت
برداشــت ماهیــان خاویــاری از دریــای خــزر خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،نبــیاهلل خــون میرزایــی،
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ،در رابطــه بــا ممنوعیــت
برداشــت ماهیــان خاویــاری از دریــای خــزر گفــت :بــا
بررسـیهای ســاالنه انجــام شــده از وضعیــت ذخایــر ماهیــان
خاویــاری دریــای خــزر ،دو کشــور شــرایط را نگــران کننــده
تبییــن کــرده انــد و بــه همیــن دلیــل ،موافقــت کردیــم تــا
ممنوعیــت برداشــت تجــاری ایــن ماهــی از دریــای خــزر،
همچنــان ادامــه داشــته باشــد .وی بــا بیــان اینکــه وضــع
ماهیــان خاویــاری در دریــای خــزر مناســب نیســت ،افــزود:

بــا امضــای تفاهــم نام ـهای میــان ســازمان شــیالت ایــران و
روســیه ،مقــرر شــده تــا ممنوعیــت صیــد تجــاری ماهیــان
خاویــاری از دریــای خــزر ادامــه یابــد .خونمیرزایــی ادامــه
داد :هــر ســاله شــرایط ماهیــان خاویــاری در دریــای خــزر
بررســی میشــود و تــا زمانیکــه میــزان ایــن ماهیــان بــه حــد
متناســب نرســد ممنوعیــت صیــد تجــاری ادامــه مییابــد.
خــون میرزایــی همچنیــن در خصــوص مفــاد دیگــر ســند
همــکاری کــه روز پنجشــنبه میــان ســازمان شــیالت ایــران
و روســیه بــه امضــا رســید ،اظهــار داشــت :موافقــت نامــه
همــکاری شــیالتی ایــران و روســیه در ســال  ۷۵بیــن دو
کشــور امضــا شــده و در ســال  ۷۶بــه تصویــب مجلــس

سخنگوی انجمن قطعهسازان:

اصالح قیمت در قراردادهای قطعهسازان کمککننده خواهد بود
طبــق اعــام ســخنگوی انجمــن قطعهســازان ،بــا توجــه بــه
اینکــه همچنــان سیاســت پرداخــت نقدینگــی بــه قطعهســازان
مشــخص نیســت ،بازنگــری و اصــاح قیمــت در قراردادهــای
قطعهســازان میتوانــد بســیار کمککننــده باشــد.
فرهــاد بهنیــا در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :چنــد
شــرکتی کــه نتوانســتهاند بــه تعهــدات خــود بــرای تحویــل

قطعــات عمــل کننــد ،صرفــا بــا مشــکل نقدینگــی روبــرو
هســتند .از ایــن جهــت بــا توجــه بــه اینکــه دو خودروســاز
بــزرگ ،طبــق نظــارت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تصمیــم
گرفتهانــد خودروهــای ناقــص را کاهــش دهنــد و تکمیــل و
روانــه بــازار کننــد؛ در ایــن راســتا ایرانخــودرو بــا برخــی
از ایــن شــرکتهای قطعهســاز جلســهای برگــزار کــرده تــا

شــورای اســامی رســیده اســت.
وی اظهــار داشــت :طبــق ایــن موافقــت نامــه بایــد ســاالنه
کمیســیون مشــترک شــیالتی دو بــار تشــکیل جلســه دهنــد
کــه از ســال  ۹۵ایــن جلســات بــه صــورت منظــم برگــزار
شــده و امســال جلســه دهــم برگــزار شــد؛ ضمــن اینکــه
روســیه بــا تیــم ایرانــی جلســات مختلفــی را داشــتند و
ظرفیتهــای دو کشــور را بــرای همکاریهــای مشــترک بــا
هــم بــه اشــتراک گذاشــتند.
ضمــن تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز آنهــا ،قطعــات ،تولیــد و
خودروهــا تکمیــل شــوند .در حــال حاضــر توانســتند تعــدادی از
خودروهــای کــف ایــن کارخانــه را از ایــن طریــق تکمیــل کننــد.
ســخنگوی انجمــن قطعهســازان بــا بیــان اینکــه نقدینگــی
حاصــل از تکمیــل خودروهــای ناقــص مجــدد بــه نقدینگــی
خودروســازان تزریــق خواهــد شــد ،گفــت :البتــه در حــال حاضــر
بــه ســبب تغییــرات انجــام شــده در شــرکتهای خودروســازی،
سیاســت پرداخــت مطالبــات قطعهســازان شــفاف نیســت
امــا رونــد بازگشــت نقدینگــی بــه خودروســازان میتوانــد
زمینهســاز پرداخــت بــه ســایر قطعهســازان را ایجــاد کنــد.

