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رئیــس اتاق بازرگانی با بیان اینکه مبــادالت تجاری ایران 
و فرانســه تا پایان ســال آینده به۴میلیــارد و۸۰۰ هزار دالر 
می رسد،گفت: سفرهای اکتشافی هیئتهای خارجی تمام شده 
و کار واردمرحله عملیاتی شــده است. غالمحسین شافعی در 
همایش ایران و فرانســه گفت: ایران و فرانسه از دیرباز دارای 
روابط اقتصادی ژرف و مســتحکمی بوده اند که طی سالهای 
اخیر تحت تاثیر عوامل سیاسی و موضوع هسته ای قرار گرفته 
است، اما با توجه به شرایط کنونی پیش آمده در اقتصاد ایران، 
این امیدواری به وجود آمده اســت که بتوان روابط دو کشور را 

توسعه داد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: 
با توجه به شرایط کنونی به وجود آمده در اقتصاد ایران از سال 
۲۰۱۵ میالدی، همکاریهای اقتصادی ایران و فرانســه مجدد 
افزایش پیدا کرده و همین امر ســبب شــده است که بتوانیم 
نســبت به آینده امیدوار باشیم. وی تصریح کرد: طی سالهای 
اخیر هیئتهای تجاری و اقتصادی بلندپایه میان دو کشور تبادل 
شده و تفاهم نامه های بسیاری میان بخش خصوصی و دولتی 
دو کشــور به امضا رسیده است که بخش عمده ای از آن ها به 
قراردادهای تعهدآور تبدیل شــده کــه از جمله آن می توان به 
تفاهم نامه خرید هواپیمای مســافربری ایرباس، خودروهای 
پژو و رنو با شرکت توتال فرانسه اشاره کرد. همچنین برگزاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه که تصمیم گیری 
برگزاری آن در ســفر رئیس جمهور ایران به این کشور انجام 

شده بود نیز برپا گردید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: 
از رویدادهای مهم اخیر دو کشور می توان به مواردی اشاره کرد 
که تاثیرگذاری بسیاری بر اقتصاد ایران داشته اند، در حالیکه باید 
توجه داشت ایران دارای موقعیت استراتژیکی است که می تواند 
به عنوان پل ارتباطی میان فرانسه و کشورهای آسیای میانه، 

قفقاز و خاورمیانه باشد. این در شرایطی است که ایران با تولید 
ناخالص ملی ۴۲۵ میلیارد دالر دومین اقتصاد بزرگ منطقه و 
دومین کشور به لحاظ جمعیت است و بنابراین کمترین ریسک 
سرمایه گذاری با بیشــترین بازدهی در منطقه را دارد که خود 
می تواند زمینه ساز تحوالت بسیار در روابط ایران و فرانسه شود. 
شافعی ادامه داد: امکانات مناسب برای توسعه سرمایه گذاریهای 
مشترک در بخشهای انرژی، ترابری، زیرساخت، محیط زیست، 
فناوری اطالعات، بهداشت و سالمت، کشاورزی، جهانگردی و 
خدمات بوده و سرمایه گذاری مشترک برای تولید برند واحد و 
صادرات آن به بازار ۴۵۰ میلیون نفری همسایه اهمیت بسیاری 
دارد. وی تصریح کرد: از سوی دیگر فرانسه با سطح مبادالت 
بیش از هزار میلیارد دالر در جهان در زمره قدرت مطرح اقتصاد 
جهان قرار گرفته و همواره یکی از منابع تامین کننده کاالهای 
عمده کشورمان بوده و در حال حاضر یکی از اهداف مشترک دو 
کشور ارتقای حجم مبادالت تجاری از سطح کنونی ۲ میلیارد 
و ۴۰۰ هزار دالری به حداقل دو برابر در ســال آینده است که 
امیدواریم این امر با تالش های بخش خصوصی کشور در آینده 

نزدیک محقق شود.
رئیــس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشــان کرد: پس از 
ســفرهای متعدد هیئت اقتصادی مدوف بین الملل به ایران و 
حضور هیئت تجاری اقتصادی ایران در پاریس به همراه رئیس 
جمهور، در حال حاضر سفرها حالت های اکتشافی را پشت سر 
گذاشــته و وارد مراحل عملیاتی شــده است که بر این اساس 
به نظر می رســد افزایش حجم مبادالت تجاری دو کشور رخ 
دهد. شافعی افزایش حجم مبادالت تجاری دو کشور را مستلزم 
رفع موانع بانکی، مشکالت گمرکی، ترانزیتی و ارائه تسهیالت 
پیرامون صدور روادید تجاری دانســت و ابرازامیدواری کرد در 
آینده نزدیک بتوان بستر مناسبی برای تعامل دو کشور و توسعه 

همکاریهای تجاری اقتصادی فیمابین رقم زد.
همچنین محمد شریتعمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در دیدار با دبیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا و هیئت همراه 
گفت: علیرغم همکاریهای خوب دو کشور ایران و فرانسه، پیش 
نیاز اصلی این همکاری ها نظام بانکی است که فرانسه در این 
زمینه چند قدم از ما عقب تر اســت و باید همکاری های بانکی 
که پایه روابط اقتصادی است به طور جدی گسترش یابد. وی 
اضافه کرد: چون همکاری های بزرگ اقتصادی نیازمند پشتوانه 
بانکی هستند و روابط کارگزاری حتی در انتقال وجوه بین بانکی 
در سطوح بســیار پایینی قراردارد نیاز به توسعه این همکاریها 
داریم. شریعتمداری با اشاره به حس نوستالژیک وروابط دیرینه 
ایران و فرانسه گفت : خوشحالیم که بعد از یک دوره نه چندان 
خوب  با دنیای غرب با امضای سند برجام امروز روند رو به رشد 

و ترقی درروابط حاکم است.
شریعتمداری گفت: خوشبختانه پس از برجام روابط ما رو به 
توسعه است و توتال مثل همیشه خط شکنی کرد و با دو قرارداد 
به ایران آمد و ما از حضور شــرکتهای فرانسوی در حوزه نفت 
و گاز و صنعت و همکارهای بانکی تجهیزات پزشکی و توسعه 

فعالیتهای صنعتی و معدنی ایران استقبال می کنیم. وی همکاری 
رنو ســیتروئن برای راه اندازی مدلهای جدید خودرو در ایران و 
صادرات مشترک را نمونه های خوب همکار دو کشور برشمرد 
و افزود : خرید هواپیما از شــرکتها ی فرانســوی و مشارکت 
شرکت فرانسوی در توسعه فرودگاههای مشهد و اصفهان  از 
نمونه های روابط اســت. شریعتمداری تاکید کرد : در این دوره 
توجه ویژه به معدن خواهیم  داشت و با توجه به آمادگی  سازمان 
زمین  شناسی و اکتشــافات معدنی برای همکاری مشترک ، 
 اکتشافات معدنی می تواند از زمینه های خوب همکاری دو کشور 

باشد.
همکاری در حوزه صنایع کوچک و متوسط، مسائل بانکی و 
تبدیل پســماند به انرژی و نیز بهره برداری از آب با استفاده از 
فناوریهای نو و آب شیرین کن و انتقال اب به مناطق مرکزی 
ازدیگر زمنیه ها ی همکاری ایران و فرانسه بود که شریتعمداری 
بدانها اشــاره کرد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشــاره به 
همکاریها ی خودرویی دو کشــور ایران و فرانسه یاد آور شد: 
باید از برند پژو در ایران حفاظت کنیم چرا که این برند با ایرانیان 
عجین شــده و نباید دچارافول شود. وی افزود : ارتقای نام پژو  
و برند رنو تنها در سایه سرمایه  گذاری مشترک و همکاریهای 
تکنولوئژیک و تنظیم قرارداد مناســب برای نو کردن پلت فرم 

امکان پذیر است.
شریعمتداری تصریح کرد : حوزه R&D در خودروسازی دو 
کشــورباید بیش از قبل جدی گرفته شود  و عبوراز دیوارموانع 
تعرفه ای و غیر تعرفه ای  در سایه سرمایه گذاری مشترک  بسیار 
سهل و آسان است وبازار ایران در اختیار شرکتهایی است که در 
سرمایه گذاری با ما همراه هستند. وی با اعالم حمایت صد در 
صدی از برندهایی مثل پژو گفت : سنگفرش خیابانهای ایران 
الماس اســت مشروط به اینکه با هم سرمایه گذاری مشترک 

داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: حضور شرکت مرسدس بنز در ایران گام مهمی برای تحقق هدف دولت تدبیر و امید مبنی بر خودروساز شدن ایران است. ابوالفضل خلخالی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: صنعت خودرو در دوره چهار ساله دولت 
یازدهم از رکود قبلی فاصله گرفته و با اجرایی شدن برجام توانست گام های موثری در راستای جهانی شدن بردارد. وی با بیان اینکه برای اتصال صنعت خودروی ایران به خودروسازان جهانی تاکنون چند قرارداد مهم در این رابطه منعقد شده است، خاطرنشان 

کرد: قرارداد با پژو، سیتروئن و همچنین قرارداد اخیر با شرکت مرسدس بنز مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه صنعت خودرو بوده است. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در قرارداد با مرسدس بنز موضوع همکاری مشترک ایران و آلمان برای طراحی و 
تولید خودروهای تجاری مورد توجه قرار گرفته که این موضوع باعث ارتقای تکنولوژی صنعت خودروی کشور در حوزه تولید خودروهای تجاری خواهد شد. خلخالی با بیان اینکه انتقال دانش فنی مرسدس بنز در حوزه طراحی و تولید خودرو باعث ارتقای صنعت 

خودروی کشور خواهد شد، تصریح کرد: خودروسازان داخلی باید از این فرصت حداکثر بهره را ببرند تا هدف دولت تدبیر و امید برای خودروساز شدن ایران محقق شود.

حضور بنز 
در راستای 

خودروساز شدن 
حاشیه بازارایران است

رخداد

خبر آخر

افزایش مبادالت ایران و فرانسه در سال۲۰۱۸
گرمای تابستان نتوانست
 به بازار خودرو جان دهد

کاالی بی کیفیت و رقابت داخلی؛
 آفت صادرات به عراق 

عرضه کننده باید قیمت کاالها را 
در معرض دید قرار دهد

بررســی آمارهای سازمان توسعه و تجارت نشان می دهد میزان صادرات کاال 
با احتســاب میعانات گازی کشــور در چهار ماه نخســت امسال 37 میلیون و 
637 هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 459 میلیون دالر بود که نسبت به مدت 
مشــابه پارســال 11.5 درصد از لحاظ وزن و 9.5 درصد از نظر ارزشی کاهش 
داشــت. سهم عراق از این میزان صادرات 2 میلیارد و 52 میلیون دالر بود که 
15.2 درصد ســهم ارزشی از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داد و در 
رتبــه دوم صادرات ایران، پس از چین قرار گرفت. عضو انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندســی می گوید: با ســاماندهی صادرات به عراق برای همه 
فضا پیدا می شــود اما عرضه کاالهای بی کیفیت و رقابت ایرانی ها با یکدیگر در 
این بازار به مبادالت بین 2 کشــور لطمه می زند. محسن حاجی بابا در گفتگو 
با ایرنا افزود: ظرفیت رســمی تولید کشور ما 2برابر میزان کنونی است، اما اگر 
حتی رکود برطرف شــود بازار ایران کشش این حجم تولید را ندارد و برای بقا 
باید به دنبال صادرات باشــیم.  وی عراق را دروازه ای برای صادرات دانســت و 
ادامه داد: بخش خصوصی باید به این باور برســد که با ساماندهی مناسب وارد 
عمل شــود و منتظر بخش دولتی نباشد؛ سپس می تواند از دولت برای اجرای 

طرح ها یاری بخواهد. 
عضــو انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی اضافــه کرد: برای 
صادرات به عراق باید شــرکتی بدون مشــارکت صادراتی ایجاد شــود که از 
صادرات صحیــح کاالهای ایرانی حمایت کند و با اعطای نمایندگی و نشــان 
تجــاری مانع رقابت تولیدات ایرانی در عراق و دیگر کشــورها شــود. حاجی 
بابا اضافه کرد: اتاق بازرگانی ایران و عراق به منظور تســهیل تجارت شــرکت 
خدماتی صادراتــی ایجاد کرده که وظیفه آن، بازاریابــی برای تولیدکنندگان 
ایرانی در عراق اســت. وی توضیح داد: قرار اســت این شرکت کانال ارتباطی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با خریداران و بازرگانان عراقی باشــد و 
وظیفه انعقاد قرارداد و ایجاد نمایندگی برعهده این شرکت قرار می گیرد. وی با 
تاکید براینکه اطالعات، سرمایه و قدرت اصلی در تجارت است، گفت: اطالعات 
دسته بندی شده ای از حجم مصرف و کاالهای مورد نیاز بازار عراق نداریم؛ زیرا 
شــرکت ها نمایندگان خود را برای مدت کوتاهی به عراق می فرستند. بنابراین 
نماینده دایمی در آن کشــور وجود ندارد که از کم و کیف بازار عراق اطالعات 
کاملی در اختیار ما قرار دهد. حاجی بابا گفت: اتاق بازرگانی ایران و عراق تالش 
کرده است از صادرات پراکنده کاال جلوگیری کند و از تجربیاتی که از بازارهای 
آسیای میانه در زمینه صادرات به دست آورده است در این بازار استفاده کند. 
عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی گفت: سیستم صادرات 
کشورمان به روز نیست و بسیاری از کاالهای خود را به بازرگانان دسته چهارم 
و پنجم عراقی می فروشــیم که آن ها نیز در قبال مشــکالت پیش آمده در آن 
کشور مسئولیتی برعهده نمی گیرند. وی تصریح کرد: با پایان جنگ داخلی در 
عراق و برقراری ثبات در این منطقه، مسئوالن این کشور به دنبال سازماندهی 
بخش های مختلف خواهند بود که کشــور ما با این شــیوه صادراتی پراکنده و 
در صورت اســتفاده نکردن از فرصت ها، با مشکالت زیادی روبرو می شود. این 
فعال اقتصادی تاکید کرد: باید شرکت های واسطه ای تاسیس شود که قسمت 
حقوقــی، فاینانس، مالی، بازاریابی و تبلیغات کاالهای تولید کشــور را برعهده 
بگیــرد و با بازرگانان و دولت مردان ذی نفع در تجارت عراق ارتباط برقرار کند. 
وی ادامه داد: بار همه مشــکالت پیش آمــده در عراق بر دوش تولیدکننده و 
صادرکننده ایرانی است؛ در حالی که در همه کشورها، نمایندگی ها باید پیگیر 
مســائل و مشکالت باشند و با ایجاد این شــرکت خدماتی صادراتی امیدواریم 

این موضوع نیز برطرف شود.

در حالی ۴ روز بیشــتر از تابســتان باقی نمانده که گزارش ها نشان می دهد گرمای 
تابستان نتوانست به بازار خودرو جان دهد. به گزارش خبرآنالین، بررسی های میدانی 
خبرنگار ما حاکی از آن است که از ابتدای تابستان بازار خودرو با کاهش تقاضا روبه رو 
بوده و در حال حاضر نیز چنین شــرایطی بر بازار حکمرانی می کند. نمایشــگاه داران 
عنوان می کنند که فضــا به گونه ای که به هیچ وجه جریان تقاضا برایمان دلچســب 
نیســت. اما کاهش تقاضا در حالی در بازار خودرو مشــاهده می دهد که در هفته های 
گذشــته در بازار قیمت ها پرنوســان بوده؛ اما با این حال، در بازار خودروهای داخلی 
شاهد تغییر قیمتی زیادی نبودیم. حتی در این خصوص، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
گفته اســت که به دلیل کاهش تقاضایی که وجود داشته، بازار خودرو با ثبات قیمت ها 
مواجه شده اســت. به این ترتیب، گزارش های میدانی حاکی از آن است که پژو۴۰۵ 
دوگانه ســوز در حال حاضر در بازار 33 میلیون تومان قیمت دارد؛ این قیمت نشــان 
می دهد که این خودرو نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. از سوی دیگر، 
پژو۲۰6 تیپ۲ در بازار با افزایش ۱۰۰هزار تومانی قیمت مواجه شــده و هم اکنون با 
قیمــت 3۴ میلیون تومان به فروش می رود. پژو۲۰7 نیز هم اکنون در بازار ۵۱میلیون 
و 3۰۰هــزار تومان قیمت دارد. در همین حال، پژو۲۰6 مدلV8 با قیمت 39میلیون 
و ۵۰۰هــزار تومان به فروش می رود. پژوGLX ۴۰۵ نیز در بازار با قیمت ۲9میلیون 
و 9۵۰هزار تومان، تندر E2 با قیمت 39میلیون و ۸۰۰هزار تومان، تندرپالس اتومات 
با قیمت ۵۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رود. این خودروها نسبت به هفته 

گذشته تغییر آن چنانی در قیمت ها نداشته اند. 

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان در گفتگو با ایلنا در خصوص حذف 
الزام تولیدکنندگان نسبت به درج قیمت بر روی محصوالت سلولزی، بیسکویت و 
شکالت اظهار داشت: برابر ماده ۵ قانون حمایت از مصرف کننده، عرضه کنندگان 
کاال و خدمات موظف به درج قیمت و قرار دادن آن در معرض دید عموم هستند. 
مسیح انصاری ادامه داد: در تبصره یک این ماده قانونی عرضه کننده شامل تولید 
کننده، عمده فروش و خرده فروش تعریف شده است پس هر کدام از این دسته ها 
موظف هســتند قیمت کاال را در معرض دید عموم قرار دهند. مهم نیست که چه 
کســی قیمت را بر روی کاال درج  کند بلکه مهم این اســت قیمت برای مصرف 
کننده قبل از خرید مشخص باشد. وی ادامه داد: کاالهایی که در بخشنامه وزارت 
صنعت از قیمت گذاری توســط تولید کننده خارج شده جزو کاالهایی هستند که 
دولت در قیمت گذاری آن ها دخالت نداشــت که االن انتظار داشته باشیم در مورد 
قیمت آن ها ورود کند. طبق تصمیم وزارت صنعت، درج قیمت از سوی تولید کننده 
دیگــر صورت نمی گیرد ولی مطابق قانون بایــد  عرضه کننده نهایی قیمت را در 
محلی که در دید باشد برای مصرف کننده قرار دهد. انصاری تصریح کرد: در این 
بین نقش مصرف کننده اهمیت به ســزایی دارد و آن ها هستند که می توانند با هر 
تخلفی برخورد کنند ما نباید انتظار داشــته باشیم که دولت در همه زمینه ها ورود 
کند. وی در پایان اظهار داشــت: از مصرف کنندگان انتظار داریم که اقالم خود را 
از واحدهایــی تهیه کنند کــه کاال را به پایین ترین قیمت عرضه کنند و قیمت آن 

را مشخص کرده باشند.

توسعه روابط اقتصادی و صنعتی با فرانسه در گرو همکاری های بانکی

اعزام
 نیروی کار ایرانی

 به انگلیس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعامالت 
سیاسی مهمترین مانع پیش روی اعزام نیروی کار به خارج 
از کشور بوده است گفت: به هر حال آموزش و اعزام نیروی 
کار باید ســازماندهی شده باشــد و با تضامین آموزش های 
فنی و حرفه ای به خارج از کشــور اعزام شــوند. به گزارش 
تسنیم، علی ربیعی در حاشیه نشست مشترک با کارآفرینان 
و صاحبان صنایع کشور آلمان درباره آخرین وضعیت اعزام 
نیروی کار به خارج از کشــور گفت: مقوله اعزام نیروی کار 
را از ســال 93 آغاز کردیم اما واقعیت این است که شرایط 
سیاســی به گونه ای نبود که بتوانیم در این زمینه پیشرفت 
حاصــل کنیم. وی ادامــه داد: در زمینه اعزام نیروی کار به 
خارج از کشــور با کشورهایی مانند اســترالیا، کره، قطر و 
امارات به طور مســتقیم و با برخی کشورها مانند کانادا به 
طور غیرمستقیم مذاکره داشتم و تالش کردیم این مقوله را 
در دســتور کار قرار دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه اخیراً یک ســری آشپز به عنوان نیروی کار به 
کشــور انگلیس اعزام کردیم افزود: حتی با کشورهایی که 
از گذشــته به طور سنتی نیروی کار ایرانی در این کشورها 
فعالیت می کنند مذاکراتی داشتم به طوریکه در کشور قطر 
برای حفظ ســطح این نیروهای کار مذاکره کردم اما به هر 

حال موانع سیاسی یکی از موانع پیش روی ما بود.

جزئیات جلسه سیف با شریعتمداری و ربیعی

رونق تولید شتاب می گیرد
جلســه هم اندیشی و سرعت بخشــیدن به تخصیص ۵۰ 
هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در سال جاری با توجه به 
تجربه موفق سال گذشته با حضور رییس کل بانک مرکزی، 
وزرای صنعــت، تعاون و کار برگزار شــد. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی در این جلســه جمعی از مدیران عامل 
بانک ها و اعضای هیئت مدیره نیز حضور داشــتند و مباحثی 
درخصوص تســریع در روند پرداخت تسهیالت مطرح شد. 
رییس کل بانک مرکزی درخصــوص نحوه صحیح اجرای 
طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیالت با توجه به بررسی 
کارشناســی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که 
اقدام شبکه بانکی منجر به اســتفاده از ظرفیت کامل واحد 
تولیدی شود. سیف با تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به 
بنگاه های کوچک و متوسط قاعدتا در صالحیت کمیته های 
اســتانی است، گفت: با توجه به ســقف منابع اعطایی برای 
هرکدام از بنگاه هــای کوچک و متوســط، کمیته اعتباری 

منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب کنند.
رییس شــورای پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتریان 
از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود معرفی شــوند تا بر این 
اســاس فرآیند اعطای تســهیالت به آن ها به دلیل شناخت 
کافی در بانک تســهیل شود. ســیف با بیان اینکه در طرح 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط، موضوع اشــتغال 

نیز مــورد توجه قرار دارد، تصریح کــرد: با توجه به اهمیت 
فعالیت این بنگاه ها، بحث محدودیت منابع در استان ها باید 
از طریق ادارات مرکزی تامین شود. رییس کل بانک مرکزی 
با اشــاره به برآورد میزان تسهیالت اعطایی شبکه بانکی به 
بخش های اقتصادی در طول ســال ۱396 ، گفت: براساس 
پیش بینی ما در سال جاری، شــبکه بانکی می تواند بالغ بر 
67۱ هزارمیلیارد تومان تســهیالت اعطا کند ،این در حالی 
است که در سال گذشته این میزان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان 
بوده است. رییس شــورای پول واعتبار درخصوص عملکرد 
شبکه بانکی در اعطای تســهیالت به بنگاه های کوچک و 
متوسط در سال گذشته گفت: در سال ۱39۵ بیش از ۱6 هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان تســهیالت برای ۲۴ هزار و ۲3۲ واحد 
تخصیص پیدا کرد. رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از 
آقایان شریعتمداری و ربیعی وزرای صنعت، معدن و تجارت 
و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر نگاه واقع بینانه نسبت 
به مســائل نظام بانکی و حمایت های ایشــان، گفت: ایشان 
همــواره حامی نظام بانکی بوده اند. در این مســیر دولت در 
تالش است اتکای بودجه به منابع بانکی را به حداقل ممکن 
برســاند و این موضوع امروز در جلسه بررسی کلیات الیحه 

بودجه سال ۱397 بحث و بررسی شد.
ســیف یکی از وظایف کارگروه های تسهیل و رفع موانع 

تولید را جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی دانســت و گفت: 
بانک ها در کشور به عنوان نهادهای تامین کننده تسهیالت 
بــرای رونق تولید تالش می کننــد. بنابراین کارگروه ها باید 
به دقت متقاضیان را مورد بررســی قــرار داده و به بانک ها 
معرفی کنند. همچنین در وصول مطالبات بانک ها مساعدت 
الزم را به عمل آورند. ســیف خاطرنشان کرد: امیدواریم این 
جلســه، زمینه ای برای هماهنگی بیشتر بین شبکه بانکی و 
وزارتخانه هــای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی باشــد. وزیر صنعت، معدن و تجــارت نیز در این 
جلســه با تشکر از حمایت های مداوم نظام بانکی از تولید در 
کشور، گفت: در سال ۱39۵ بالغ بر ۲3۰ هزار میلیارد تومان 
منابع توســط نظام بانکی برای بخش های صنایع، معادن و 
بازرگانی تزریق شــده است. محمد شریعتمداری خاطرنشان 
کرد: نظام بانکی در حال حاضر با محدودیت هایی روبروست 
اما انتظار ما این است که در طرح حمایت از رونق اقتصادی 
مانند سال گذشته، ما را یاری کند تا بتوانیم عملکرد مثبت در 
طول شش ماهه دوم داشته باشیم. وی ابراز امیدواری کرد با 
تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط شبکه بانکی 
برای نوســازی خطوط تولیدی بنگاه های کوچک و متوسط، 

تحولی در تکنولوژی تولید ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید 

بر اینکه آینده اشــتغال ایران در بنگاه های کوچک و متوسط 
است، گفت: براســاس مطالعات کارشناسان ما در وزارتخانه 
۸۵ درصد اشــتغال کشــور در بنگاه های کوچک و متوسوط 
اســت. ضمن آنکه 96 درصد بنگاه های تولیدی کشــور زیر 
۱۰ نفر پرســنل دارند. وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
کشورهای دنیا به سمت بنگاه های کوچک و متوسط گرایش 
بیشــتری یافته اند، گفت: اقدام نظام بانکــی در این زمینه 

می تواند منشا تحول شود و نتایج پرباری را به بار آورد.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاه داران ســوخت 
گفت: دو سال است که با وجود افزایش هزینه های 
جایگاه ها، نرخ کارمزدها ثابت بوده و این موضوع 
 برخــی جایگاه هــا را به ورطه تعطیلی کشــانده 

است. 
ناصر رئیسی فر در گفتگو با مهر ضمن گله مندی 
نسبت به ثابت بودن کارمزد جایگاه داران سوخت 
طی دو ســال گذشــته، گفت: با وجــود افزایش 
هزینه جایگاه داران طی دو سال گذشته همچنان 
کارمزد ان ها ثابت است و بسیاری از این جایگاه ها 

در شرف تعطیلی هستند.
 البته این تعطیلی به خواست آن ها نیست بلکه 
به دلیل هزینه های باال و معوق شدن بازپرداخت 
تســهیالتی اســت که برخی از آن هــا از بانک ها 

گرفته اند و ناگزیر به تعطیلی هستند.
 وی همچنین با اشاره به زیاد بودن گاز موجود 
در بنزین نسبت به حد معمول و مجاز ادامه داد: 
تبخیر فرآورده در فصول گرم سال باالتر از فصول 
سرد اســت که امری طبیعی به شــمار می رود، 
ایــن در حالی اســت که بعضــی از جایگاه ها به 

بهانه تبخیر غیرمجاز جریمه می شوند آن هم در 
شرایطی که هزینه های خود را به زحمت مدیریت 

می کنند.
 این مقام مســوول حداقــل کارمزد را 17ریال 
و حداکثــر آن را 35ریال اعالم کرد و افزود: این 
میزان بسته به مشخصه های جایگاه متفاوت است 

که آن را با 2٠ تا 25 روز تاخیر می پردازند.
 بر اســاس گفته های رییس کانون انجمن های 
صنفی جایگاه های اختصاصی کشور نرخ سوخت 

در نهایت باید شناور شود.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره 
به زیان هنگفت شــرکت های واردکننده و همچنین 
مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات 
اخیر دولت گفــت: انگیزه های پشــت پرده اصالح 
قانون واردات خــودرو در عمل به گرانی خودروها و 

همچنین انحصار در بازار دامن می زند.
 میثم رضایی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به تداوم 
بســته ماندن سایت ثبت ســفارش برای شرکت ها، 
اظهار داشت: باید این سوال را مطرح کرد که چطور 
بعد از گذشــت 8 ســال از تصویب قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان که در آبان ماه ســال 88 به 
تصویب رسید، اکنون مسئوالن به فکر تغییر در مواد 

این قانون افتاده اند. 
در حالــی که دولــت دهم و یازدهــم بدون هیچ 
مشکلی بر مبنای همان قانون قبلی مشغول مدیریت 
واردات بودند. وی افزود: انگیزه های پشت پرده اصالح 
دوباره این قانون کــه در عمل به گرانی خودروهای 
خارجی و همچنین انحصار در بــازار واردات منجر 
شده است بدون شک انگیزه های سودجویانه ای است 

که در آخر به زیان حقوق مشتریان منجر می شود.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره 
بــه اینکه در اصالحیه جدید دســتورالعمل واردات 
محل های ایراد بســیاری وجود دارد که در جلسات 
متعدد به اطالع مســئوالن وزارت صنعت رســیده 
اســت، تصریح کرد: به عنوان نمونه واردات به ازای 
تولید و صادرات به نوعی شرکت ها و فعاالن بازار را به 
سمت تقلب سوق داده و موجب می شود سایت های 
خودروسازی صوری تاسیس شود تا پشت ویترینی 
 از تولید مشــغول واردات آنهم در فضایی انحصاری 

شوند.
 رضایی تأکید کرد: بدون شــک انگیزه هایی که از 
بدنه قدیم وزارت صنعت نشات می گیرد کار را برای 
وزیر جدید نیز ســخت کرده و موجب خواهد شد تا 
اصالحات به درستی در مســیر واردات خودروهای 

خارجی نیز شکل نگیرد. 
حال آنکه حذف گــری مارکت )بــازار موازی( از 
جمله همین اتفاقات اســت که با وجود اثبات فواید 
حضور اینگونه شرکت ها در تمامی بازارها، همچنان 

مشــاهده می کنیم که اهرم های قدرت در پی حذف 
این شرکت ها هستند.

رئیس انجمــن صنفی واردکنندگان با اشــاره به 
عامالن این تصمیمات در بازار خودروهای خارجی، 
گفت: شــکی نیست که مافیای واردات خودرو که از 
دیرباز ســهم باالیی در ورود محصوالت خارجی به 
کشورمان داشــته با همکاری افرادی از بدنه وزارت 
صنعــت در حــال هدایت این جریان هســتند تا با 
ســختگیری ها و البته مذموم جلوه دادن امر واردات 
خودرو، سکان واردات انحصاری خودرو را در دست 
بگیرند. وی با اشــاره به زیان هنگفت شــرکت های 
واردکننده و همچنین مشــتریان بــازار خودروهای 
خارجی در پی تصمیمــات اخیر دولت، افزود: رفتار 
اخیر مسئوالن در قبال واردات خودرو مصداق قانون 

شکنی است. 
رویکردی که موجب بی اعتمادی بیشــتر مردم و 
فعاالن اقتصادی به مسئوالن خواهد شد و نیاز است 
تا هرچه سریع تر نسبت به حل و رفع موانع آن اقدام 

شود.

برخی جایگاه های سوخت در شرف تعطیلی

پشت پرده تغییر قوانین واردات خودرو پس از ۸ سال


