
با حمایت بانک رفاه، شرکت پارسیس 
آلومینیوم کویر یزد افتتاح شد

در راستای تحقق شعار سال و حرکت در مسیر رشد 
و توس��عه اقتصادی و رونق تولی��د با حمایت بانک 
رفاه، شرکت پارس��یس آلومینیوم کویر یزد افتتاح 
ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اس��المی در راس��تای تحقق شعار س��ال و حرکت 
در مسیر رش��د و توس��عه اقتصادی و رونق تولید، 
با حمایت بانک رفاه، ش��رکت پارسیس آلومینیوم 
کویر یزد با حضور مس��ووالن افتتاح ش��د.بر اساس 
این گزارش، در مراس��می که با حضور معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اس��تاندار، 
امام جمعه و س��ایر مس��ووالن اس��تان برگزار شد، 
مدیر شعب بانک رفاه یزد گفت: بانک رفاه به عنوان 
یکی از بانک های تجاری بزرگ کش��ور با حمایت 
از صنایع مولد، همواره در مس��یر رش��د و توس��عه 
اقتص��ادی و رونق تولید گام برم��ی دارد و همگام 
و هم��راه فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان اس��ت.

در ادامه، مدیر عامل ش��رکت پارس��یس آلومینیوم 
کوی��ر یزد ضمن تقدیر از حمای��ت های بانک رفاه 
در راه اندازی این مجموعه گفت: این شرکت اولین 
و تنه��ا تولید کننده پروفیل در و پنجره های نوین 
آلومینیومی در مرکز و جنوب کشور است که عالوه 
بر اش��تغال زایی مناس��ب، ظرفیت ب��االی تولید و 
صادرات در حوزه پایین دس��تی صنایع فوالد را نیز 

خواهد داشت. 

 مشارکت فعاالنه بانک ملی ایران 
برای توسعه بنگاه های اقتصادی

 تس��هیالت مش��ارکت مدنی بانک ملی ایران راهی 
مطمئن برای اش��خاص حقیقی و حقوقی است که 
به توسعه فعالیت هاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی 

خود می اندیشند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مشارکت 
مدني فرصتی مناسب برای ایجاد، توسعه، تکمیل و 
نوسازی واحدهای تولیدي اعم از صنعتي، معدني، 
کش��اورزي، مسکن و همچنین توسعه امور وارداتی 
و صادراتی است و اشخاص می توانند در قالب آن، 

طرف معامله بانک قرار گیرند.
در این تسهیالت س��هم الشرکه نقدي یا غیرنقدي 
متعلق به اشخاص حقیقي یا حقوقي، به نحو مشاع 
و به منظور انتفاع طبق قرارداد با بانک تقس��یم می 

شود.
بانک مل��ی ایران از ابتدای س��ال ج��اری تا پایان 
دی م��اه بالغ ب��ر 58 هزار و 278 فقره تس��هیالت 
مشارکت مدنی به ارزش 288 هزار و 355 میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.
همچنین این بانک در 10 ماه ابتدای امس��ال یک 
میلیون و 553 هزار و 592 فقره تسهیالت در قالب 
عقود اس��المی پرداخت کرده است که ارزش ریالی 
این تس��هیالت به 952 ه��زار و 419 میلیارد ریال 

بالغ می شود.

 قدرت رسانه باید صادرات را 
به گفتمان غالب کشور تبدیل کند

مراس��م رونمایی از رس��انه خبری- تحلیلی حوزه 
صادراتی )اکس��پورتنا( ب��ا حضور قائ��م مقام وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی، هیات 
مدی��ره کنفدراس��یون ص��ادرات و اعض��ای ات��اق 
بازرگانی ایران و تهران و نمایندگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
سازمان توس��عه تجارت ایران به نقل از اکسپورتنا، 
حس��ین مدرس خیابان��ی، قائم مق��ام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراسم  رونمایی از اولین رسانه 
خبری-تحلیلی حوزه صادرات)اکسپورتنا( با اشاره 
به قدرت رسانه در تبدیل کردن موضوع صادرات به 
یک گفتمان غالب گفت: امروز صادرات کش��ور نیاز 
دارد تا از ابزار پرقدرت رسانه استفاده کرده و کشور 
را به عنوان یک کش��ور صادرات محور مطرح کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مرجعیت رسانه ها 
و جل��ب اعتماد مخاطبان گفت: قرار گرفتن مفهوم 
پرقدرتی به عنوان رسانه در کنار موضوع صادرات، 
یک پیوند مبارک است که به نظر می رسد می تواند 

منشا خیر و برکت برای کشور باشد.

اخبار گزارش
کمتر از 24 روز تا پایان س��ال باقی مانده اما 
نوس��ان و تالطمات قیمتی علی رغم وعده و 
وعید متولیان از جمل��ه وزیر صنعت؛معدن و 

تجارت  روز به روز در خال افزایش است. 
روز گذشته برای بار چندم در طول یک ماهه 
اخی��ر رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت با 
تاکید براین نکته که » سیاست این وزارتخانه 
تنظیم بازار ش��ب عید است « مدعی شد که 
» تمهیدات اتخاذ شده برای تنظیم بازار شب 
عید  انجچام شده والبته همراهی آحاد مردم 
در کنترل موثر بازار و حفظ آرامش آن در ایام 
پایانی س��ال کامال تعیین کننده است و حتما 

باید مورد توجه قرار گیرد. «
وزی��ر صنع��ت این گون��ه مدعی ش��د که » 
براس��اس پیگیری های انجام ش��ده از سوی 
بخش های مختلف وزارت صنعت و همچنین 
سایر دستگاه های مرتبط، تدابیر خوبی برای 
تامی��ن کاالهای اساس��ی، مایحت��اج ضروری 
م��ردم و همچنی��ن خدمات م��ورد نیاز برای 
ایام پیش رو اتخاذ ش��ده اس��ت.ضمن اینکه 
موضوع تامین کاال از مح��ل تولیدات داخلی 
نیز اولویت با اقالم پرمصرف این ایام اس��ت و  
سعی خواهد شد فرایند تولید به خوبی حفظ 

و تقویت شود.«
وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت  نقاط آرامش 
بخش��ی را در مورد تمهیدات انجام شده برای 
پایان سال مطرح کرد اما این آرامش یا هنوز 
ب ر بازار حاکم نشده و یا قرار است بر اساس 

تنها حرف باشد نه عمل .
 رحمانی در ش��رایطی  ازظرفیت اصناف برای 
تنظیم ش��ب عید خبرداده بود که گمان می 
رف��ت همه اصناف گ��وش به فرم��ان وزارت 
صنعت،مع��دن و تجارت ب��وده و مو الی درز  

اجرای دستورات ابالغ شده نمی رود .
اما برآیند بررس��ی قیمت ها در برخی بازارها 
نه تنه��ا این موضوع را نقض ک��رده بلکه  به 
خوبی نش��ان  می دهد  که متاس��فانه نظارت 
ها آنگونه که باید نیس��ت و یا اگر هم هس��ت  
نمی توان خیلی به  موارد یاد شده برای ایجاد 

ثبات و جلوگیری از رش��د قیم��ت در بازارها 
مطمئن بود.

این اتفاق در ح��ال رخ داده که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مدعی اس��ت » بهره گیری از 
ظرفیت عظی��م اصناف در حفظ آرامش بازار، 
از جمله تجربیات موفق محسوب می شود که 
بای��د در تنظیم بازار ش��ب عید توجه ویژه ای 
بدان داش��ته باش��یم.ضمن آنک��ه برای جلب 
مش��ارکت حداکثری م��ردم در تنظیم بازار، 
باید روند اقدامات به گونه ای باش��د که آثار و 
نتایج آن برای هموطنان ملموس باشد؛ از این 
جهت اجرای طرح تش��دید بازرسی و برخورد 
با تخلفات صنفی، تولی��دی و خدماتی کامال 

اثرگذار است.«
نمود این ادعا را می توان در بازاری مانند مرغ 
جس��تجو کرد بازاری که بع��د از افزایش قیم 

ماهی و البته رش��د نجومی قیمت گوش��ت و 
حذف یکباره آن از سبد خانوارهای کم درآمد 
به یک کاالی اس��تراتژیک در س��بد معیشتی 

مردم تبدیل شده است.
محصولی که نوس��ان قیمت آن ه��م در ایام 
پایانی سال این دلهره و نگرانی را در دل مردم 
به ویژه اقشار آسیب پذیر ایجاد کرده که چه 

کاالیی را می توانند جایگزین آن کنند.

بازار در مسیر التهاب 
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت 
مرغ به عنوان یکی از محصوالت پروتیئنی ارزان 
در دس��ترس خانوار با نوساناتی روبرو شده که 
فعاالن این عرص��ه معتقدند ک��ه روند افزایش 

قیمت در بازار  مستمر خواهد بود .
عظیم حج��ت عض��و هیئ��ت مدی��ره اتحادیه 

مرغداران گوش��تی در ارزیابی شرایط کنونی 
تولید جوجه یک روز از رشد 20 درصدی آن 
خبرداده و میگویند؛ با این تفاس��یر مش��کلی 
ب��رای این محصول  و عرضه آن متناس��ب با 
تقاضا وجود ندارد و  با توجه به ش��رایط فعلی 
عرضه و مازاد تولید پیش بینی می ش��ود که 
هر کیلو مرغ با نرخ 14 هزار تا 15 هزار تومان 

به مصرف کننده برسد.
  الیته این مقام مسئول  با بیان اینکه متوسط 
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه برای بازار شب 
عید را 4 هزار و 500 تومان اس��ت میگوید:» 
ب��ا توجه به افزای��ش قیمت جوج��ه یکروزه، 
مرغ��داران هر قطعه جوج��ه را 2 هزار تومان 
باالت��ر از  نرخ مصوب خریداری کردند که این 
امر بر قیمت تمام شده تولید تاثیر مستقیمی 
دارد،از این رو حداقل قیمت مرغ در بازار شب 

عید باید 14 هزار تومان باشد.
البته حج��ت از این مهم پرده بر می دارد که 
در بحث خرده فروشی چند  شاخص همچون 
نحوه عرضه، تعطیلی کش��تارگاه ها، مشکالت 
ف��رآوری، تغییر نرخ بنزی��ن و افزایش هزینه 
های حمل و نقل خارج از پروس��ه تولید بوده 
که بر روند قیمت مرغ در بازار اثر می گذارد.

گرانی دور از ذهن نیست 
همراس��تا با این ادعای این مقام مس��ئول اما 
فع��االن و تحلیلگ��ران این ب��ازار قیمت مرغ 
را تاب��ع عرضه و تقاضا م��ی دانند و معتقدند 
مرغ��داران در تم��ام این ماهها متضرر ش��ده 
ان��د و اگر قیمت ها در همین رقم باقی بماند 
احتمال متضرر ش��دن آنها وج��ود دارد مگر 
آنکه عده ای س��ر از این دس��تورات باز زده و  
صابون تمام مجازات ها برای گران فروشی را 
ب��ه تن بزنند و نرخ را آنط��ور که می خواهند 
افزای��ش دهند.که با توجه به تاریخچه ای که 
از ش��دت تقاضا دراین بازار وجود دارد چنین 

اتفاقی دور از ذهن نبوده و نیست. 
به هرش��کل افزایش تقاضا در روزهای پایانی 
س��ال یک اتفاق تکراری اس��ت و به واس��طه 
افزای��ش بی��ش از حد قیم��ت ها در س��ایر 
محص��والت پروتئین��ی مانند گوش��ت قرمز 
و ماه��ی ،حج��م ب��االی تقاضا را به س��مت 
مرغ س��رازیر کرده اس��ت . در همین راس��تا  
تولیدکنن��دگان م��رغ از افزای��ش قیمت  دام 
و ... گل��ه من��د هس��تند و از زیانی حرف می 
زنند ک��ه ماهها آنها را درگیر کرده اس��ت. با 
این تفاس��یر به نظر می رسد اگر متولیان آن 
طور که میگویند نظارت ها و  بازررس��ی ها را 
ج��دی نکنند مردم اندک امی��د خود را برای 
تامین نی��از مرغ خود در ایام پایانی س��ال را 
از دس��ت می دهند و تولیدکنندگان هم  آن 
طور که خود را مس��تحق می دانند نسبت به 
افزایش قیمت اق��دام می کنند و در این بین 
تنها مردم و به ویژه اقش��ار  را دچار آس��یب 

میکند و بس. 
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وزیر راه و شهرسازیاعالم کرد؛
 کنترل رشد منفی اقتصاد 

توسط بخش مسکن
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه یکی 
از بخش هایی که توانست رشد منفی اقتصاد 
را کنترل کند بخش مسکن بود گفت: بخش 
مس��کن از رکود خارج ش��ده و نقدینگی به 

سمت و سوی ساخت و ساز خواهد رفت.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ 
به این س��ئوال که اخی��را همتی رئیس کل 

بانک مرکزی از رش��د نقدینگی ابراز نگرانی 
کرده و اعالم کرد که نقدینگی از مرز 2000 
ه��زار میلیارد تومان عبور کرده اس��ت حال 
ورود این نقدینگی به بخش مسکن می تواند 
تهدید یا فرصت باش��د گفت:بخش مسکن از 

رکود خارج شده است.
وی افزود:فعالی��ت هایی که ص��ورت گرفته 
اس��ت نشان می دهد که یکی از بخش هایی 
که توانسته است رشد منفی اقتصاد را کنترل 

کند بخش مسکن بوده است.
وزیر راه و شهرس��ازی اضافه کرد:تصور بنده 
این اس��ت و پیش بینی می کنم که وضعیت 
بهتر و بهتر خواهد ش��د و نقدینگی به سمت 
و سوی س��اخت و ساز و اقدامات موثر پیش 
خواهد رفت. عبور میزان نقدینگی کش��ور از 
مرز 2200 ه��زار میلیارد تومان نش��ان می 
دهد که این میزان نقدینگی تناسبی با رشد 
اقتصادی کشور ندارد و و می تواند آثار سوئی 

به دنبال داشته باشد. فارس 

در ۱۰ ماهه نخست سال ثبت شد؛
رشد تولید 30 محصول صنعتی 

 معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت،معدن 
و تجارت، چکیده ش��اخص ها و اهم اقدامات 
این وزارتخانه در 10 ماهه س��ال 98 را اعالم 
کرد که نشان می دهد در این بازه زمانی ، از 
میان 42 محصول منتخب صنعتی و معدنی، 
30 محص��ول رش��د و 12 محص��ول کاهش 

تولید داشته اند.
فوالد خ��ام ) میانی ( با 20 میلیون تن، ۶.8 

درصد، س��یمان ب��ا 51.2 میلیون تن، 12.2 
درص��د، کاتد مس با 207.8 ه��زار تن، 3.1 
درص��د، ل��وازم خانگ��ی )ش��امل تلویزیون، 
یخچال و فریزر و ماش��ین لباسش��ویی( بادو 
میلیون��و 149.7 هزار دس��تگاه، 7.8 درصد 
و محصوالت پتروش��یمی ب��ا 45.8 میلیون 
تن، 1.9 درصد رش��د تولی��د را ثبت کردند.

همچنی��ن در راس��تای اجرای پ��روژه های 
اقتص��اد مقاومتی، از ابتدای س��ال 1398 تا 
پایان دیم��اه 1398، مبلغ ح��دود 30 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت به 19 هزار و 911 
واح��د در قالب پروژه رون��ق تولید پرداخت 

شده است.
در قالب تس��هیالت برنامه تولید و اش��تغال 
)تبص��ره 18( تا پایان دیماه ،1398 تعداد 2 
هزار و 125 واحد به بانک های عامل معرفی 
که از این تعداد، 423 واحد تس��هیالت خود 
را ب��ه ارزش 2 ه��زار و 447 میلیارد تومان 

دریافت کرده اند. ایرنا 

سخنگوی ستاد حذف یارانه؛
 متولدین جدید یارانه 

معیشت می گیرند
س��خنگوی س��تاد حذف یارانه وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی گفت:  متولدین جدید به 
شرطی که خانوار آنها مشمول یارانه معیشت 

باشد، واریز خواهد شد.
حس��ین میرزایی در پاس��خ به سوالی مبنی 
بر اینکه افرادی که مش��مول یارانه معیشت 
هس��تند ایا متولدین جدید آنها نیز مشمول 

این یارانه خواند ش��د، اظهارداش��ت: موالید 
جدید به ش��رط اضافه شدن در لیست یارانه 
بگیران، به لیست معیشتی بگیران هم اضافه 

خواهند شد.
سخنگوی ستاد حذف یارانه وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی در مورد خانواده هایی که در 
حال حاضر مش��مول یارانه معیشت هستند،  
گف��ت:  در صورت��ی که خانوار آنها مش��مول 
یارانه و مش��مول معیشتی باش��د، متولدین 
جدید نیز به لیست اضافه خواهد شد که آمار 
آن از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می شود. 
وی تاکید کرد: اگر خانواده، تازه متولد شده 
مش��مول یاران��ه نقدی و معیش��ت نباش��د 
عمال مش��مول نخواهد ش��د.  در حال حاضر 
18 میلیون خانوار مش��مول طرح معیش��ت 
هس��تند. همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 99 قرار است منابع یارانه 
نقدی و معیشت ادغام و به حدود 7۶ میلیون 

نفر یارانه پرداخت شود.  فارس 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

  رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک  خبرداد؛

 بازگشت رونق تولید 
به پوشاک

  رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
پوشاک با بیان اینکه حجم تولید پوشاک نسبت به 
سال گذشته حداقل 20 درصد افزایش یافته است، 
گفت: مبارزه با پوشاک قاچاق تاثیر زیادی در تولید 

داخل داشته است.
 ابوالقاس��م ش��یرازی اظه��ار کرد: عل��ی رغم همه 
نارس��ایی ها و موانعی که در مس��یر تولید پوشاک 
ق��رار دارد به اندازه کافی تولید ش��ده و برای عید 

مشکلی در بازار وجود ندارد. 
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان 
پوش��اک افزود: 18 هزار واح��د صنفی در تهران به 
ص��ورت قانونمن��د در حال عرضه پوش��اک داخلی 
هس��تند. وی با بی��ان اینک��ه رکود ب��ازار دغدغه 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان است، گفت: با توجه 
به نزدیک شدن به پایان سال، هنوز تقاضای مردم 
در بازار حس نمی ش��ود و فروشگاه ها رو به فروش 

فوق العاده آوردند.
ش��یرازی با انتقاد از برگزاری نمایش��گاه های بهاره 
بیان کرد: در حالی که پوشاک به وفور با دسترسی 
آس��ان و با تعداد فروشگاه های زیاد در همه مناطق 
وجود دارد برگزاری نمایشگاه اقدام مناسبی نیست، 
برگزاری این نمایش��گاه ها زمانی که کمبود در بازار 

وجود داشته باشد مناسب است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در پوش��اک نسبت 
به سال گذشته وجود داشته، اما این افزایش نسبت 
به س��ایر کاال ها کمتر بوده اس��ت، تصریح کرد: به 
دلیل اینکه تولیدکنندگان در حال عرضه پوش��اک 
با قیمت تمام ش��ده و اگ��ر اینکار را انجام ندهند با 

کمبود نقدینگی مواجه می شوند. میزان

رئیس انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد؛

برقراری ارز دولتی برای  
واردات برنج سال ٩٩ 

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از مطرح 
ش��دن بحث حذف ارز دولتی برنج در آستانه سال 
نوگفت: این افراد از تخصیص ارز دولتی به واردات 
کاالهای اساس��ی از جمله برنج در سال آینده، خبر 

ندارند.
مس��یح کش��اورز درباره مباحث مطرح شده مبنی 
ب��ر ح��ذف ارز 4200 تومان��ی از واردات برن��ج، 
اظهارداش��ت: به نظر می رس��د کس��انی که چنین 
مباحثی را مطرح می کنن��د از مصوبه دولت مبنی 
بر تخصی��ص ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای 

اساسی از جمله برنج در سال آینده، خبر ندارند.
وی اضافه کرد: دلیل این مس��اله نیز آن اس��ت که 
در ص��ورت حذف ارز دولت��ی از واردات برنج، هیچ 
جایگزینی ب��رای این کاال در میان اقش��ار ضعیف 
جامع��ه وج��ود ندارد و ب��ا تغیی��ر ارز، قیمت برنج 
وارداتی حداقل دو برابر ش��ده و س��فره اقشار کم و 
بی بضاعت خالی می شود. دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج ایران با اش��اره به اینک��ه افزایش قیمت برنج 
وارداتی بر قیمت تولیدات داخلی هم اثر می گذارد، 
تصریح کرد: در صورتیک��ه ارز نیمایی جایگزین ارز 
4200 تومانی ش��ود، قیمت برن��ج وارداتی از مرز 
1۶ هزارتومان می گ��ذرد و متعاقب آن باید منتظر 

افزایش قیمت برنج داخلی هم باشیم.
کش��اورز ضمن انتقاد از سیاس��ت های سرپرس��ت 
وزارت جه��اد کش��اورزی در ای��ن زمین��ه، گفت: 
متأس��فانه با وج��ود آنکه وزارت جهاد کش��اورزی 
س��الیان س��ال متولی تنظی��م بازار ب��وده هنوز به 
عواقب این کار واقف نیست و مشخص نیست که با 

چه هدفی این مباحث را مطرح می کنند. مهر 

یک مقام مس��ئول در س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: 
واگ��ذاری رتبه بن��دی کارت های بازرگانی ب��ه اتاق های 
بازرگان��ی ع��الوه بر ایج��اد انحصار، با قان��ون »حداکثر 

استفاده از توان تولیدی« در تعارض است.
  بر اس��اس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، در الیحه 
بودجه س��ال 99 رتبه بندی کارت های بازرگانی و صدور 
مجوز برای مؤسس��ات رتبه بندی ب��ه اتاق های بازرگانی 

واگذار شده است.
در همین رابطه، سید جواد قانع فر، رئیس امور نظام فنی 
اجرایی، مش��اورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور ، با اش��اره به اینکه قانون یک ساله بودجه نباید 
در تناقض با قانون دائمی کش��ور باش��د، اظهار داش��ت: 
تصمیم کمیس��یون تلفیق مبنی ب��ر واگذاری رتبه بندی 
کارت ه��ای بازرگان��ی به ات��اق بازرگان��ی، از جنبه های 
مختل��ف در تعارض با قانون »حداکثر اس��تفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کش��ور و حمای��ت از کاالی ایرانی« 

مصوب خردادماه 98 مجلس است.
وی دو دلیل برای غیرقابل قبول بودن تصمیم کمیسیون 
تلفیق برشمرد و گفت: اوالً بر اساس ماده 4 قانون استفاده 
از حداکث��ر توان تولید، درج رتبه بن��دی تولیدکنندگان 
کاالها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران در س��امانه 
»فهرس��ت توانمندی های محصوالت داخلی«، بر عهده 
وزارت صمت قرار گرفته اس��ت. ثانیاً طبق مصوبه هیأت 
رئیس��ه اتاق بازرگانی در اوایل دی ماه امسال، مرکز ملی 

رتبه بندی اتاق ایران نیز منحل شده است.
این مقام مس��ئول در س��ازمان برنامه و بودجه افزود: با 
کمال تعجب ش��اهد آن هس��تیم برداشت غلط از قانون 
»حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و 
حمایت از کاالی ایرانی«، مستمسکی برای واگذاری امر 
رتبه بندی از جمله رتبه بندی کارت های بازرگانی به اتاق 

بازرگانی شده است.

قانع فر در پاس��خ به این سوال که در قانون مذکور دقیقاً 
چه نقشی برای اتاق بازرگانی در امر رتبه بندی کارت های 
بازرگانی در نظر گرفته ش��ده است، گفت: از یک سو در 
این قانون، اصاًل بحث کارت های بازرگانی به میان نیامده 
و از س��وی دیگر مراجع مختلف از جمله وزارت صنعت 
و س��ازمان برنامه و بودجه، رتبه بن��دی مربوط به حوزه 
مختل��ف را به صورت تخصصی انجام می دهند. تفس��یر 
قانون گ��ذار از قانون مورد اش��اره، احصاء رتبه بندی های 
صورت گرفته در حوزه ه��ای مختلف به منظور نمایش و 
اطالع رس��انی توانمندی اش��خاص ایرانی بوده است؛ به 
گونه ای که تمام دس��تگاه های موضوع ماده 2 این قانون 
برای ارجاع کار )واگذاری( باید به این فهرس��ت مراجعه 

کنند.
وی در ادامه تاکید ک��رد: واگذاری رتبه بندی کارت های 
بازرگان��ی به اتاق های بازرگانی عالوه بر ایجاد انحصار، با 
قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

و حمایت از کاالی ایرانی« نیزتعارض واضح دارد.
این مقام مس��ئول در س��ازمان برنام��ه و بودجه اظهار 
امی��دواری کرد که بر اس��اس قانون حداکثر اس��تفاده 
از ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی 
ایرانی، اصالحات الزم در بند الحاقی تبصره 19 گزارش 
نهایی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه س��ال 99 انجام 

ش��ود.
به گ��زارش مهر، پی��ش از این نیز مدی��رکل نظارت بر 
نهادهای مالی س��ازمان بورس در گفتگو با مهر با اشاره 
ب��ه نفوذ ات��اق بازرگان��ی در کمیس��یون تلفیق مجلس 
برای افزودن یک بند الحاقی به الیحه بودجه س��ال 99 
گفته بود: »بر اس��اس این بند، مس��ئولیت صدور مجوز 
برای مؤسس��ات فعال در زمینه رتبه بندی بر عهده اتاق 
بازرگانی قرار می گیرد که این موضوع، بر خالف بند 21 

ماده 1 قانون اوراق بهادار است.«  مهر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه  مطرح کرد؛ 

مخالفت   با واگذاری رتبه بندی کارت بازرگانی به اتاق 

 اقشار کم درآمد 
چشم انتظار 

نظارت 

سیاست روز روند  نوسان قیمت در بازارها را بررسی می کند؛


