
واریز به حساب هالل احمر نزد بانک 
صادرات برای کمک  به سیل زدگان 

هموطنان خیرخواه و نوع دوس��ت کشور می توانند 
وجوه نقدی خود را برای کمک به آس��یب دیدگان 
سیل استان سیستان و بلوچستان، از طریق مراجعه 
حضوری به ش��عب بانک صادرات ایران، به ش��ماره 
حس��اب ٩٩٩٩٩ به نام جمعیت ه��ال احمر نزد 
این بانک واریز کنند.س��ازمان هال احمر به منظور 
بهره مندی هرچه بیشتر از خدمات و مشارکت های 
داوطلبان��ه و نیکوکارانه مردم به نفع س��یل زدگان 
مناط��ق جنوب و جنوب ش��رقی کش��ور ب��ه ویژه 
استان سیستان و بلوچس��تان، اقدام به جمع آوری 
کمک ه��ای نقدی مردم از طریق ش��ماره حس��اب 
اختصاصی ٩٩٩٩٩ به نام جمعیت هال احمر نزد 
بانک ص��ادرات ای��ران می کند.همچنین هموطنان 
عزی��ز می توانند به منظ��ور صرفه جویی در وقت و 
عدم مراجعه به ش��عب، کمک های خود را از طریق 
حساب سپهری به ش��ماره ٠٢٩٩٩٩٩٩٩٩٠٠٤ و 
ی��ا ش��ماره کارت ٦٠٣٧٦٩١٩٩٠٣١١٠٧٨ به نام 
جمعی��ت هال احمر جمهوری اس��امی نزد بانک 

صادرات ایران واریز کنند.

دکتر حسین امامی رییس انجمن 
متخصصان روابط عمومی شد

با تصمیم هیئت مدی��ره انجمن متخصصان روابط 
عمومی، دکتر حس��ین امامی و دکتر سعید معادی 
ب��ه ترتیب ب��ه عنوان رییس و نای��ب رییس جدید 
این انجمن انتخاب و معرفی شدند.به گزارش روابط 
عمومی بانک توس��عه صادرات ای��ران، این انجمن 
نهاد تخصصی، غیر سیاس��ی و غیر انتفاعی اس��ت 
که توسط جمعی از استادان، مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی تاسیس ش��ده و با مجوز کمیسیون 
م��اده ١٠ احزاب فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت.
بر اساس مصوبه انجمن متخصصان روابط عمومی، 
ب��ه منظ��ور بهره گی��ری حداکث��ری از توانمندی  
مدیریتی اعضاء هیات مدیره در س��ه س��ال کاری، 
 هر س��ال یک نفر به عنوان ریی��س و نایب رییس 
جدید انتخاب می شود.حسین امامی دارای مدرک 
دکترای ارتباطات، مدیر روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات و مدرس روابط عمومی است.سعید معادی 
نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات، مدیر 
روابط عمومی بانک توس��عه تعاون و مدرس روابط 
عمومی اس��ت.الزم به ذکر است، به منظور ارتقای 
جای��گاه علم��ی روابط عمومی های کش��ور، انجمن 
متخصص��ان رواب��ط عموم��ی در خرداد ماه س��ال 

١٣٧٨ تشکیل شد.

امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك بانک 
صنعت و معدن و گروه سایپا

با امض��اي تفاهمنامه همکاري بی��ن بانک صنعت 
و معدن و ش��رکت ایراني تولید اتومبیل س��ایپا در 
راس��تاي حمایت از تولیدات ملي، این بانک اعطاي 
تس��هیات س��رمایه در گردش و گش��ایش اعتبار 

اسنادي گروه سایپا را به انجام مي رساند.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن، دکتر حس��ین مهري مدیرعام��ل بانک یاد 
ش��ده ضمن اعام ای��ن خبر افزود: بر اس��اس این 
تفاهمنام��ه همکاري اعطاي مبل��غ ٤ هزار میلیارد 
ریال تس��هیات س��رمایه در گردش در دستور کار 

این بانک قرار گرفت.
مدی��ر عام��ل بانک صنع��ت و معدن بیان داش��ت: 
همچنین مطابق توافق یاد شده، این بانک گشایش 
اعتبارات اسنادي براي شرکت سایپا به مبلغ ٢ هزار 
میلی��ارد ریال را بر عهده خواهد داش��ت.مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن یادآور ش��د: تمرکز و گردش 
حساب هاي ش��رکت ایراني تولید اتومبیل سایپا و 
ش��رکت هاي تابعه آن در بان��ک صنعت و معدن و 
تشکیل کارگروه مش��ترک بین بانک و گروه سایپا 
ب��راي تعریف خدمات و محص��والت جدید از دیگر 
مفاد این تفاهمنامه است.وي گفت: تنوع و نوآوري 
اي که این شرکت با وجود محدودیت هاي اقتصادي 
و فني ناش��ي از تحریم هاي ظالمانه، در محصوالت 

خود ایجاد کرده بسیار درخور توجه است.
دکتر مهري خاطرنشان کرد: تحلیل نیاز مشتریان 
در توس��عه بازار امر مهمي اس��ت و اقدامات انجام 
ش��ده توسط این شرکت در بخش تحقیق و توسعه 
حاکي از نگاه بلند مدت س��ایپا به صنعت اتومبیل 

کشور مي باشد.

ارسال کمک های غیرنقدی بانک ملت 
برای سیل زدگان 

با دس��تور مدیرعامل، بانک ملت در راستای ایفای 
مس��وولیت های اجتماعی، کمک ه��ای غیرنقدی 
خ��ود را ب��رای س��یل زدگان اس��تان سیس��تان و 

بلوچستان ارسال کرد.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملت، در پی وقوع 
س��یل در استان سیستان و بلوچستان که خسارات 
سنگینی را به زیرساخت ها، اماکن مسکونی، باغات 
و مزارع این اس��تان وارد کرد، بانک ملت با دستور 
دکتر بیگدلی مدیرعامل و با هدف ایفای مسوولیت 
های اجتماعی، اقام مختلف کاالهای ضروری برای 

حمایت از سیل زدگان استان خریداری کرد.
بر اس��اس این گ��زارش، بانک مل��ت در این طرح 
اقام مورد نیاز س��یل زدگان را در قالب ٦ دستگاه 
کامی��ون و کامیونت ح��اوی چادر، پت��و، زیرانداز، 
کنس��رو ماهی، غذای آماده و آب معدنی به س��یل 

زدگان استان اعطا کرد.
در عین حال، ش��بکه تلویزیونی استان سیستان و 
بلوچس��تان، هامون، در دو بخش خبری روز شنبه 
٢٨ دی ماه ارس��ال کمک های بانک ملت به مردم 

سیل زده را اعام کرد.

اخبار

فصلی برای حمایت از فرش  ایرانی 
قائم مقام وزیر صنعت مطرح کرد؛

گزارش

  قائم مق��ام وزیر صنعت گفت: تا یک ش��ورای دائم میان 
دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشد، موضوع مرتبط 

با فرش دستباف را نمی توان به راحتی حل و فصل کرد.
حس��ین مدرس خیابانی با بیان اینکه باید مس��یر جدیدی 
برای ترس��یم جایگاه واقعی فرش دستباف در دنیا ترسیم 
کرد گفت:ع��زم جدی در تصمیم گیری های حوزه بازرگانی 
آن است که بخش خصوصی را در قالب تشکل های منسجم 
کنار خود داشته باش��د، بنابراین به جای اینکه بگوییم که 
م��ا از ظرفیت بخش خصوصی اس��تفاده خواهیم کرد، باید 
مسیر را برای بخش خصوصی هموار کرده تا دولت را برای 
پیشبرد اهداف اقتصادی کشور همراهی نماید؛ بر این اساس 
باید بخش خصوصی از پتانسیل های مرکز ملی فرش ایران 
اس��تفاده کرده و مسیر مجددی برای ترسیم جایگاه واقعی 
فرش دستباف ایران در عرصه های مختلف جهانی طراحی 
نماید؛ این در حالی اس��ت که به لحاظ مزیت های متعددی 
که در حوزه اش��تغال و تولید فرش وجود دارد، باید به این 

هنر-صنعت اصیل ایرانی، توجه ویژه ای صورت داد.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگانی 
افزود: دولت چیزی به ن��ام تولید، تجارت و صادرات فرش 
ندارد بلکه باید بعنوان یک تس��هیل گر بس��تر شکوفایی و 
رش��د بخش خصوصی، در این ح��وزه را وارد عمل نماید و 
همیشه در هر جلسه، بخش خصوصی را وارد میدان کند و 
در تمامی جلس��ات حضور فعاالن اقتصادی را در کنار خود 

داشته باشد، تا بتوان به خوبی اهداف را پیش برد.
وی افزود: در حال حاضر، کارگروه توس��عه صادرات، مشابه 
س��تاد تنظیم بازار در س��ازمان توسعه تجارت شکل گرفته 
تا در حوزه تجارت خارجی بتواند مسائل و مشکات حوزه 

تجارت خارجی را حل و فصل نماید.
م��درس خیابان��ی با بیان اینک��ه مادامی که یک ش��ورای 
دائم میان دولت و بخش خصوصی وجود نداش��ته باش��د، 
موضوع مرتبط با فرش دستباف را نمی توان به راحتی حل 
و فصل کرد، گفت: اگر قرار باش��د تا با بررس��ی مس��ائل و 
چالش هایی پیش روی فرش دستباف به صورت ریشه ای و 
در کوتاه ترین زمان ممکن، برخورد مناسب و تصمیم گیری 
شایسته داشته باش��یم، باید یک شورای دائمی، به صورت 
هفتگی تشکیل جلسه داده و مباحث و موضوعات را بررسی 

موضوع به موضوع، حل و فصل نماید.
وی اظهار کرد: ش��ورای حمای��ت از تولید و صادرات فرش 
با حض��ور مرتبطین و هم��ه دس��ت اندرکاران حوزه فرش 
دس��تباف اعم از دولتی و غیردولتی باید تشکیل شود تا به 

بررسی موانع و مشکات پیش روی تولید و صادرات فرش 
دس��تباف به عنوان یک هنر-صنعت اصیل ایرانی که دارای 
بازار های صادراتی اس��ت، بپردازد؛ همانطور که هم اکنون، 
س��تاد توس��عه صادرات حتی پیش از اینکه راه اندازی آن 
با اختیارات ویژه از س��وی دولت اباغ ش��ود، جلسات خود 
در س��ازمان توس��عه تجارت ایران به صورت مرتب، برگزار 

می کند.
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
خاطرنشان کرد: درخواست ما این بود که این ستاد توسعه 
صادرات، اختیارات ویژه ای از دولت داش��ته باش��د که این 
موض��وع هم اکن��ون در مراحل اباغ به س��ر می برد، اما ما 
حتی معطل این اباغیه هم نش��ده و هم اکنون به صورت 
مرتب جلس��ات را با حضور همه دس��تگاه ها و تشکل های 

بخش خصوصی تشکیل می دهیم.
مدرس خیابانی گفت: هر دوشنبه صبح ستاد تنظیم بازار و 
هر چهارشنبه ساعت صبح کارگروه توسعه صادرات تشکیل 
جلسه می دهد؛ بنابراین باید همفکری با تشکل های بخش 
خصوص��ی صورت گیرد تا بتوان مش��ابه این س��تاد را هم 

در حوزه فرش دس��تباف داش��ت و به موازات تشکیل آن، 
اختیارات را نیز درخواس��ت و پیگی��ری کرد. به ویژه اینکه 

فرش دستباف پرچم دوم صادراتی کشور است.

صادرات سنتی باید همپای صادرات کاال های صنعتی 
رشد کند

م��درس خیابان��ی با اش��اره ب��ه آمار ه��ای صادراتی فرش 
دس��تباف به این نکته اشاره کرد که آن زمانی که صادرات 
غیرنفت��ی کش��ور ٤-۵ میلیارد دالر بود، ف��رش یک تا دو 
میلیارد صادرات داش��ت؛ در حالیکه هم اکنون که صادرات 
کش��ور از مرز ٤٠ میلیارد دالر هم عبور کرده است، باز هم 
سهم فرش در خوشبینانه ترین شرایط و خارج از تحریم ها، 
در حد نیم میلیارد دالر دیده می ش��ود؛ اما به تناسب رشد 
صادرات کش��ور، صادرات فرش رش��د نکرده و اگرچه سال 
به سال صادرات س��ایر کاال های صنعتی کشور رشد کرده، 
اما صادرات فرش محدود باقی مانده اس��ت؛ در حالیکه این 
کاال ه��ا جایگزینی برای فرش دس��تباف و س��ایر کاال های 
سنتی صادراتی ایران نیستند؛ ضمن اینکه به موازات رشد 

صادرات کاال های صنعتی، کاال های س��نتی کشور همچون 
ف��رش دس��تباف می تواند در ص��ادرات غیرنفت��ی افزایش 

چشمگیری داشته باشند.
وی با بیان اینکه کشوری با این وسعت را نمی توان تحریم 
کرد، گفت: ما وس��ط بن بست قرار نگرفته ایم و تحریم پذیر 
هم نیس��تیم؛ این در حالی اس��ت که در شرایط تحریمی، 
تمامی بخش های کشور به جز نفت، با رشد صادرات مواجه 
بوده ان��د به نح��وی که در همین ش��رایط، تنها محصوالت 
معدنی کش��ور با ١١ درصد رشد مواجه بوده است که البته 
با احتساب نرخ های تعدیل نشده، این صادرات بسیار بیشتر 
اس��ت؛ به همین دلیل ب��ا توجه به اینک��ه قیمت های پایه 
صادراتی ٣٠ درصد تعدیل شده است، اما همچنان صادرات 
کشور مثبت است و رشد ارزشی و وزنی را تجربه می کند.

مدرس خیابانی با بیان اینکه بی سابقه ترین تحریم ها پیش 
روی اقتص��اد ایران قرار داده ش��ده اس��ت، گفت: اگر یک 
درصد کوچک از این تحریم ه��ا پیش روی صادرکنندگان 
س��ایر کش��ور ها قرار داده می ش��د، حتما صادرات آن ها به 
ش��دت لطمه می خورد؛ ب��ه خصوص اینکه بان��ک، بیمه و 
حمل و نقل کش��ور تحریم اس��ت، ولی با ای��ن وجود، ٣٢ 
میلیارد دالر صادرات صورت می گیرد.وی افزود: امروز رفته 
رفته به دلیل تحریم نفت، ظرفیت های کشور در حال دیده 
شدن است.این در حالی است که امروز مستعدترین بخش 
ب��رای جایگزینی با نفت، معدن و صنایع معدنی اس��ت که 
باید به خوبی از ظرفیت آن به دلیل گستردگی و تنوع مواد 

معدنی که در اختیار کشور است، بهره گرفت.
وی اظه��ار کرد: با هماهنگی ه��ای صورت گرفته با گمرک 
جمه��وری اس��امی ای��ران و بان��ک مرکزی، ق��رار بر این 
اس��ت که از پس، فهرس��ت صادرکنندگان��ی که رفع تعهد 
ارزی نم��وده اند، به صورت یکماهه از س��وی بانک مرکزی 
ب��ه گمرک ارائه داده ش��ود تا بازگش��ت مالی��ات بر ارزش 
افزوده صادرات س��رعت گیرد؛ به خصوص اینکه نقدینگی 
واحد ه��ای تولیدی-صادراتی نیز ب��ه دلیل برخی تاخیرها، 
قفل شده است. به گفته مدرس خیابانی، مشکات مرتبط 
با بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان فرش دستباف و نیز 
فرش ه��ای مرجوعی حتماً پیگی��ری و حل و فصل خواهد 
شد؛ اما باید تاش کرد پرونده فرش دستباف نیز روی میز 
بیاید و مسائل و مشکات آن پیگیری شود؛ چراکه موضوع 
فرش دس��تباف خاک می خورد و اکنون باید در دستور کار 
قرار گیرد و مس��ائل آن در جلس��ات و دستگاه ها پیگیری 

شود. میزان 
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سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛
چشم پوشی دولت از 21 هزار میلیارد تومان 

درآمد گمرکی به نفع واردکنندگان
س��ازمان برنامه و بودجه اعام کرد: در حال حاضر حقوق 
ورودی کاالهای وارداتی غیراساس��ی هم در گمرک با ارز 
٤٢٠٠ تومانی محاسبه می شود که اگر دولت حقوق ورودی 
این کاالها را با ارز ١١۵٠٠ تومانی در نظر بگیرد حدود ٢١ 

هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت.
برآوردها نش��ان می دهد در صورتی که مبنای محاسبه 
حقوق ورودی گمرک ب��رای کاالهای وارداتی به غیر از 
کاالهای اساس��ی از ٤٢٠٠ تومان ارز دولتی به ١١۵٠٠ 
تومان تغییر کند برای سال ٩٩ بالغ بر ٢٠٨٠٠ میلیارد 

تومان درآمد دولت افزایش می یابد.
یکی از راهکاره��ای افزایش درآمدهای دولت در اصاح 
ساختار بودجه با توجه به تحریم ها و کاهش درآمدهای 
نفتی تغییر نرخ ارز دولتی برای محاس��به حقوق ورودی 
کااله��ای وارداتی در گمرک اس��ت. س��ازمان برنامه و 

بودجه با انتش��ار گزارشی اعام کرد: ٢ سناریو برای این 
موضوع وجود دارد.

در این گزارش آمده اس��ت:  در سال ٩٨ با توجه به تداوم 
ش��رایط تحریم اقتص��ادی و کمبود مناب��ع ارزی دولت، 
ممنوعی��ت واردات خودرو مجدداً تمدید ش��د، از این رو 
درآمد گمرکی ناش��ی از واردات خودرو برای سال ١٣٩٨ 
متصور نیس��ت. به عبارت دیگر شرایط تحریم اقتصادی 
و کمبود منابع ارزی کش��ور، موجب حذف این بخش از 
درآمدهای دولت ش��ده است. در مجموع با فرض واردات 
٣۵.٩ میلیارد دالری برای کل س��ال ١٣٩٨، نرخ تبدیل 
٤٢٠٠٠ ریال برای ارزش گذاری کاالهای وارداتی، تعرفه 
۵ درصد برای کاالهای اساس��ی )حدود ١١ میلیارد دالر( 
و ١١.٣ درصد برای س��ایر کاالها و نیز ثابت ماندن میزان 
ردیف جمعی - خرجی همانند س��ال ١٣٩٧، کل حقوق 
ورودی برای س��ال ١٣٩٨، حدود ١٨٧ هزار میلیارد ریال 
پیش بینی می ش��ود.  حقوق ورودی برای سال ١٣٩٩ بر 
اساس دو سناریوی پیش بینی ش��ده است. در سناریوی 
اول، با فرض واردات ٣۵.٦ میلیارد دالر، نرخ ارز ٤٢٠٠٠ 
ریال برای ارزش گذاری کاالهای وارداتی، تعرفه ۵ درصدی 
برای کاالهای اساسی )١٠.۵ میلیارد دالر( و ١١.٣ درصد 
برای س��ایر کاالها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی 
- خرجی همانند س��ال ١٣٩٧، کل حقوق ورودی حدود 

١٨٦ هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.
در س��ناریوی دوم فرض شده نرخ ارزش گذاری کاالهای 
وارداتی در مقایسه با سناریوی اول تغییر یابد به طوری 
که برای کاالهای اساس��ی ٤٢٠٠٠ ریال و برای س��ایر 

کاالها ١١۵٠٠٠ ریال در نظر گرفته شود.  فارس

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اعالم کرد؛
محدودیت ترافیكی در آزادراه تهران-شمال 

پس از افتتاح رسمی
مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه از اعمال محدودیت 
ترافیک��ی در قطعه ی��ک آزادراه تهران-ش��مال پس از 
افتتاح رس��می خبر داد.به گفته خادم��ی، وزارت راه به 

دنبال کاهش نرخ پیشنهادی عوارض این قطعه است.
خیراهلل خادمی بابیان این که زم��ان دقیق افتتاح قطعه 
یک آزادراه که در ماه جاری است، تعیین می شود، اظهار 
کرد: امیدواریم قبل از بهره برداری رس��می بتوانیم چند 
روزی به صورت آزمایش��ی با تع��دادی خودرو محدود از 

این قطعه تردد داشته باشیم.
وی ادام��ه داد: ای��ن کار ب��رای آن ص��ورت می گیرد تا 
احتماالً اگر کم و کس��ر و نقصی وجود دارد بتوانیم آنها 

را برطرف کنیم.
وی بیان  کرد:برای تردد در حالت عادی هیچ مش��کلی 
در قطع��ه ی��ک آزادراه نخواهیم داش��ت، زمانی که که 

پیک ترافیک اس��ت محدود ترافیکی به واسطه این که در 
شهرس��تانک به جاده کنونی چالوس متصل می ش��ویم، 
ممکن است ترافیک در این منطقه به اصطاح پس بزند 

محدودیت ترافیکی خاصی را اعمال کنیم.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی اع��ام کرد:با توجه به این 
مس��ئله درباره نحوه عبور از قطعه ی��ک آزادراه تهران-

ش��مال تصمیم گیری می ش��ود. ابعاد و نوع کار صورت 
گرفت��ه در آزادراه مش��کلی برای ت��ردد ایجاد نمی کند. 
چ��ون ابتدا قطعه یک به از آزادراه همت آغاز می ش��ود، 
ممکن اس��ت محدودیت ترافیکی باشد که باید با پلیس 
س��ازمان راهداری و سایر ارگان های ذی ربط برای نحوه 

عبور وسایل نقلیه مشورت کنیم.
خادم��ی اظهار کرد:  در طول روز،  تردد وس��ایل نقلیه از 
قطعه یک برقرار اس��ت. اما ممکن است در برخی مواقع 

محدودیت ترافیکی در ساعت خاصی اعمال کنیم.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص می��زان عوارض 
عبور از قطعه یک آزادراه تهران-شمال، گفت:  در کمیته 
مربوطه پیش��نهاد هایی برای نرخ عوارض ارائه شده و در 

هیئت دولت نیز این پیشنهاد در حال بررسی است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
افزود: با کمکی که انجام می شود بتوانند کاهشی نسبت 
به ب��رآوردی که در س��ایر آزادراه ها انجام ش��ده،صورت 
بگیرد. خادم��ی از اعام رقم پیش��نهادی برای عوارض 
آزادراه تهران-ش��مال طف��ره رف��ت و تصری��ح ک��رد:  
ع��وارض این قطعه آزادراه به صورت الکترونیکی دریافت 
 می ش��ود و هیچ گون��ه توقف��ی در ای��ن مح��ور نداریم. 

 وزارت راه وشهرسازی

خ��ب��رخ��ب��ر

رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی وزارت 
صمت از تدوین نقش��ه راه تنظیم بازار کشور در سه بخش 
اصلی خبرداد و گفت: این س��ند در جلس��ه هفته گذشته 
س��تاد تنظیم بازار ارائه و در حال اعمال آخرین اصاحات 

برای اباغ است.
 رجان فقیه نصیری   درخصوص سند نقشه راه تنظیم بازار 
اظهار داشت: با از سرگیری تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران از س��ال قبل و تشدید آن در سال جاری و نیز هدف 
قرار گرفتن دو بخش کلیدی معیش��ت و تولید در جامعه، 
تنظیم بازار به یکی از مطالبات عمومی مردم و سیاس��ت-

گذاران تبدیل ش��ده تا بتوان آثار سوء تحوالت اقتصادی و 
سیاسی و پیامدهای اجتماعی آن را در حوزه  های معیشتی 

و تولیدی مدیریت کرد.
رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا بیان اینک��ه تنظی��م بازار 
هم��واره در دس��تور کار دولت قرار داش��ته، گفت: پس از 
تمرکز اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاس��ت گذاری، 
برنامه ری��زی و اقدامات تنظیم ب��ازاری در حوزه  بازرگانی 
وزارت صمت و بنا بر تأکید مقام معظم رهبری و ش��ورای 
عالی هماهنگی س��ران قوا در تابستان سال جاری، موضوع 
تدوین نقش��ه راه تنظیم بازار کش��ور با توجه به اقتضائات 
وضعیت س��خت کنونی در دس��تور کار این وزارتخانه قرار 

گرفت.
وی ادام��ه داد: س��عی داش��تیم از این طریق، از یک س��و 
درک مش��ترکی را میان همه دس��ت اندرکاران تنظیم بازار 
کش��ور ایجاد کنیم و از سوی دیگر، با همراه کردن تمامی 

دس��تگاه ها در اجرای سیاس��ت  ها و برنامه  های نقش��ه راه، 
بهبود معیشت مردم و رونق تولید داخل را پیگیری کرد.

فقیه نصیری تصریح کرد: بر این اساس، فرآیند تدوین سند 
نقشه راه تنظیم بازار کشور در ٤ ماه اخیر به صورت مستمر 
انجام ش��ده و موسس��ه مطالعات و پژوهش  ه��ای بازرگانی 
ضمن تش��کیل کمیته کارشناسی و بهره گیری از ظرفیت-

های کارشناس��ی و اجرایی در کش��ور و برگزاری جلسات 
کارشناس��ی، پیش  نویس اولیه سند نقش��ه راه تنظیم بازار 
کش��ور را با تکیه  بر مباحث نظری، آسیب  شناس��ی تنظیم 
ب��ازار و بهره  گیری از یافته  های کش��ورهای منتخب تدوین 

کرده است.
رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی وزارت 
بازرگان��ی افزود: با توجه ب��ه اینکه تنظیم ب��ازار، ماهیتی 
فرابخش��ی و پیچیده اس��ت، برای نهایی  ش��دن این سند ، 
پیش  نوی��س اولیه برای نظرخواهی به دس��تگاه های ذی ربط 
دولتی، تش��کل  های اقتصادی غیردولتی و خبرگان ارسال 
و هم زم��ان این مؤسس��ه نظرات آن را دریافت و در س��ند 

اعمال کرده است.
وی با اشاره به اینکه ، سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در 
جلسه هفته گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز ارایه و در حال 
حاضر نیز آخرین اصاحات و ویرایش ��های نهایی بر اساس 
نظرات در حال انجام اس��ت تا سند نهایی اباغ شود، خاطر 

نش��ان کرد: سند نقشه راه تنظیم بازار کشور هم با جهت-
 گیری  های اس��ناد باالدس��تی به  ویژه برنامه ششم توسعه 
و سیاس��ت  های کلی اقتص��اد مقاومتی و هم ب��ا اقتضائات 
وضعی��ت کنونی، هماهنگ اس��ت . فقیه نصیری ادامه داد: 
این س��ند در س��ه بخش اصلی »بررس��ی وض��ع موجود و 
 آسیب شناسی با هدف ارایه اهم شاخص  ها و عوامل مؤثر بر 
تنظیم بازار«؛ »اجزای اصلی س��ند نقشه راه تنظیم بازار« 
و »چارچوب تدوین برنامه  های عملیاتی و پشتیبان اجرای 

نقشه راه تنظیم بازار« تدوین شده است.
رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی وزارت 
صمت اظهارداش��ت: مهم ترین رویکردهای مورداس��تفاده 
در تدوی��ن نقش��ه راه، تأمین معیش��ت و س��فره عمومی 
مردم و افزای��ش تاب آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناش��ی 
از شوک های پیرامونی همچون تحریم در حوزه های تولید 
و  مص��رف اس��ت؛ به نحوی که تاش ش��ده اس��ت تمامی 
ابزاره��ای موردنیاز برای تنظیم  گ��ر در وضعیت  های عادی 

و بحرانی ارایه شود.
وی اف��زود: یک��ی از موضوعات کلیدی ک��ه در تدوین این 
سند مورد تأکید قرارگرفته اس��ت، اثر شک  های پیرامونی 
همچ��ون تحریم  ه��ا و بی  ثباتی متغیره��ای کان همچون 
نرخ ارز، تورم )به  ویژه تورم س��اختاری(، رش��د اقتصادی، 
دس��تمزد، نقدینگ��ی بر تنظیم ب��ازار و نوس��ان قیمتی و 

مقداری در بازار اس��ت؛بنابراین، این موض��وع مورد تأکید 
بوده اس��ت که در وضعیت کنونی، ثبات متغیرهای کان و 
هماهنگی میان سیاست  های کان و بخشی با سیاست  های 
تنظیم بازار به عنوان مهم ترین الزام سطح کان برای تحقق 

سیاست های تنظیم بازاری به شمار می روند؛
فقی��ه نصیری  ب��ا بیان اینکه  اصاح نهادها و س��اختارها،  
زیرس��اخت ها، اص��اح فرآیندها و اص��اح رویه ها از دیگر 
الزام��ات اج��رای نقش��ه راه، اس��ت، اظهار داش��ت: بخش 
قابل توجهی از تنظیم ب��ازار به هماهنگی نهادهای مختلف 
و وظای��ف آن ها مرتبط اس��ت که در این  ارتب��اط، بازیگران 
و س��ازمان های کلیدی در تنظیم بازار در س��طوح مختلف 
احص��اء و وظای��ف کلیدی آن ه��ا در حوزه ه��ای تأمین و 
ذخیره س��ازی، توزیع،  لجستیک و زیرساخت های تجاری، 
قیم��ت، بازرس��ی و نظارت، ص��ادرات، فناوری های نوین و 

تجارت الکترونیک و اطاع رسانی ارایه شده است.
وی گفت: آنچه می تواند به اجرایی ش��دن س��ند نقشه راه 
تنظیم ب��ازار در بخش  های مورد اش��اره، کمک کند، ارایه 
سیاست ها و برنامه های عملیاتی توسط دستگاه ها ذی ربط 
در قالب کاربرگ های اس��ت که در بخش پایانی س��ند راه 
تنظیم بازار ارایه شده است. در واقع، این کاربرگ ها با هدف 
تعیین چارچوب برنامه های عملیاتی و پشتیبان اجرای این 
نقش��ه راه ارایه ش��ده با همکاری تمام دستگاه های متولی 
تکمیل و زمان بندی مش��خص اقدام می  شود؛ ضمن اینکه 
امکان سیاست گذاری پیش  نگر در خصوص کاالهای اولویت-

 دار )اساسی و ضروری( جامعه از دیگر مواردی است که در 
این بخش از سند مورد توجه قرارگرفته است.  تسنیم 

رئیس موسسه مطالعات وزارت صمت؛
سند نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شد


