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دومین شعبه تخصصی »بانکداری 
شرکتی« بانک ملی ایران افتتاح شد

دومین شــعبه تخصصی بانکداری شــرکتی بانک 
ملی ایران با رویکرد مبتنی بر تسریع و تسهیل در 
ارائه خدمات مالی به مشــتریان اعتباری با حضور 
اعضای هیات مدیره، هیــات عامل و دیگر مدیران 
ارشــد بانک در تهران به طور رسمی افتتاح و آغاز 

به کار کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حســن 
مونسان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در آیین 
افتتاح این شــعبه تخصصی در شعبه حافظ ضمن 
تقدیراز خدمات و کوشش دست اندرکاران راه اندازی 
این شــعبه به دوران بالندگی بانک ملی ایران اشاره 
کرد و افزود: طراحــی و اجرای ایده های فناورانه و 
مبتکرانه در بانک طی یک سال اخیر دو چندان شد 
و امــروز با برنامه ریزی و تــاش همکاران در حال 
اجرا و پیاده سازی در بانک است. وی با بیان این که 
بانک ملی ایران در ماه های پیش رو شاهد تحوالت 
و دستاوردهای بزرگی خواهد بود، اظهارداشت: ارائه 
خدمات گســترده و ســرویس های منحصربفرد و 
ویژه به مشــتریان اعتباری بانک در قالب بانکداری 
شرکتی یکی از این دستاورد ها خواهد بود.مونسان 
مشــتریان را از مهمترین دارایی ها و سرمایه های 
ارزشــمند بانک دانســت و افزود: ما با ارائه خدمات 
متمایز و منحصر بفرد به مشتریان اعتباری بانک در 
صدد جلب اعتماد و کسب رضایت حداکثری آن ها 
هستیم.وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این 
که راه اندازی و توســعه بانکداری شرکتی در بانک 
امری الزم و ضروری اســت، گفت: هدف از ایجاد و 
پیاده سازی بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران با 
وجود فرآیندها، رویه ها و ســازوکار مناسب جدید، 
ارتباط آســان، مستقیم و سریع مدیران با مشتریان 
است.وی با اشاره به این که بزودی در سایر استان ها 
نیز شعب بانکداری شرکتی آغاز به کار خواهد کرد، 
یادآورشد: این شــعب با تجهیز امکانات، چیدمانی 
جدید و وجود نیروی های متخصص مدیریت خواهد 
شــد.در ادامه این مراســم عباس افشاری راستین 
رئیس اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری 
بانک ملی ایران گفت: به دلیل دسترســی آسان به 
کســب و کارهای پر رونق، شــعبه حافظ در تهران 

محل استقرار دومین شعبه بانکداری شرکتی شد.

 بازگشت ساعت کاری 
 شعب بانک آینده در استان های 

ایالم و خراسان شمالی
بنــا بر اباغ کمیســیون هماهنگــی بانک های دو 
اســتان ایام و خراسان شمالی، ساعت کاری شعب 

این دو استان به روال پیشین بازگشت.
شعب بانک آینده در این دو استان، روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 و روزهای 
پنج شــنبه از ســاعت 7:30 تا 12:30، آماده ارائه 

خدمت به مشتریان خواهند بود.

رمز موفقیت بانک ایران زمین در بازار 
رقابتی، بهبود مستمر بهره وری است

معاون طرح و برنامه و مدیر امور شعب استان های 
بانک ایران زمین به منظور بازدید از شعب و دیدار 
با همکاران مدیریت شــعب استان های مازندران، 
 گلســتان و ســمنان بانــک، به اســتان مازندران 

سفر کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی؛ در این دیــدار مهران 
باوند ســواد کوهی شــرط الزم برای ارتقای قدرت 
رقابت پذیری را بهبود مستمر در بهره وری از نیروی 
انسانی بیان کرد و گفت: در راه تحقق بخشیدن به 
اهداف اباغی و دســت یابی به جایگاه مطلوب در 
تعامل با مشــتریان، الزم است رؤسای شعب بیش 
از پیش به ارتقای بهره وری توجه کنند. سوادکوهی 
دو مؤلفــه اصلی و مهم بهــره وری را کارایی و اثر 
بخشی اعام کرد و افزود: کارایی به استفاده کارآمد 
از امکانات، منابــع، محصوالت و خدمات در فرایند 
عملیات اجرایی اتاق می شــود و اثر بخشی میزان 
نیل در تحقق اهداف اباغی اســت. معاون طرح و 
برنامه بانــک ایران زمین مراقبت و دانش را دو بال 
پرواز دانست و خاطرنشان کرد: یک نیروی انسانی 
آموزش دیده و توانمند می تواند با این دو بال تحول 
ایجاد کند. ســوادکوهی یادگیری و افزایش سطح 
دانش الکترونیــک کارکنان را از اولویت های بانک 
بیان کرد و گفت: این روند به بهبود کیفیت زندگی 
کاری کارکنان در سازمان منجر می شود و آنان می 
توانند به عنوان افرادی متفکر، تحلیلگر و تســهیل 
گر در سازمان ظاهر شوند و هم برای ساختار و هم 

برای جامعه مفید باشند.

لزوم ایجاد اتاق های مشترک برای 
افزایش تجارت با کشورهای آفریقایی

رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه هماهنگی 
اقتصادی تجارت با آفریقــا بر لزوم ایجاد اتاق های 
مشــترک با کشــورهای آفریقایی جهت توســعه 

تجارت با این کشورها تاکید کرد.
علیرضا پیمان پاک، رئیس ســازمان توسعه تجارت 
در این نشســت بر لزوم نگاه کامل دســتگاه ها به 
زنجیره صادرات گفت: در وزارت خارجه و سازمان 
توســعه تجارت نباید نگاه سازمانی به موانع داشته 
باشیم و بگوییم مشکل پیش آمده در فان دستگاه 
به ما مرتبط نمی شــود.وی در ادامــه تاکید کرد: 
دستگاه های مختلف را در کنار خود ببینیم و برای 
حل مشکات تاش کنیم. وی یکی از اقداماتی که 
موجب توســعه تجارت با آفریقا می شود را ایجاد 
اتاق های مشترک عنوان کرد و افزود: در این زمینه 
الزم است تا وزارت خارجه در شناسایی افراد واجد 

شرایط به ما کمک کند.

گزارشاخبـــار

 ســمیه ملکی  صدور مجورهای کسب و کار در حالی 
در دولت سیزدهم با سهولت بیشتری صورت می گیرد که 
توجه به مشــاغل خانگی اصلی مهم در راه تحقق این مهم 
اســت که می تواند رونق تولید و اقتصــاد پویا را به همراه 

داشته باشد. 
یکی از کارکردهای قابل توجه دولت ســیزدهم در عرصه 
مجوزهای کســب و کار بوده اســت که به نوعی امضاهای 
طایــی در این عرصــه را کاهش داده و مــی تواند راهی 
باشد برای اشتغال هر چه بیشــتر در کشور. در این میان 
مشاغل خانگی اصلی مهم و کلیدی در تحقق افزایش تولید 
و اشتغال زایی در کشور اســت که می تواند دستاوردهای 

بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشد. 
در همیــن چارچوب دیروز صولت مرتضــوی وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی، در چهل و هفتمین جلســه ســتاد 
ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی در سالن تاش 
وزارت کار اعــام کرد:  در مدت اجرای طرح تســهیل در 
صدور مجوزهای کســب و کار بیــش از 130 هزار مجوز 
کســب و کار صادر و 3 هزار میلیارد تومان تسهیات برای 
این مجوزها تصویب شــد که اگر برای هر فرصت شــغلی 
100 میلیون تومــان در نظر بگیریم از این محل 30 هزار 
فرصت شغلی پایدار ایجاد می شود. وی ادامه داد: بر فرض 
به کسی 50 میلیون تومان رایگان هم بدهیم اما اگر شاغل 
شــود باز هم اثرات و برکاتی برای کشــور دارد.وی این را 
هم گفت: فــردی که در خانه اش دار قالی برپا می کند چه 
نیازی به مجوز ما دارد و ما نباید بر ســر راه کســب و کار 
مــردم مانع ایجاد کنیم. حتی به کســانی که مجوز دادیم 
مثا برای طبــخ غذای خانگی اگر ایــرادی پیدا کرد 10 
روز مجــوز او را تعلیــق کنیم تا رونــد آن تولید را اصاح 
کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: نظام 
استاد-شــاگردی و انتقال تجربــه و حرفه از مادر به دختر 
و از پدر به پســر را باید احیا کنیم چون هزینه آموزش را 
کاهش می دهد، در گذشته مردم در روستاها خانه های دو 
طبقه داشــتند که در طبقات پایین احشام و آذوقه خود را 
انبــار می کردند و در طبقه باال خودشــان زنگی می کردند 

برای دامداری آنان نیازی بــه نگهبان و هزینه های اضافی 
نبود اما امروز در برخی از شــهرها مانند خراســان جنوبی 
می  گوینــد همه دامداری های خانگی را به خارج از شــهر 
منتقل کنیــد که این کار موجب افزایــش هزینه تولید و 
رفت و آمد و نگهبانی می شــود.مرتضوی با تأکید بر اینکه 
ما مکلف به تأمین معیشت مردم هستیم،  گفت:  باید موانع 
سر راه اشتغال را برداریم و همانطور که مقام معظم رهبری 
امسال را سال تولید و مانع زدایی از تولید عنوان کردند باید 

برای اشتغال مردم زمینه را فراهم کنیم.
در ادامه این جلسه ســتاد، علی اصغر عنابستانی، نماینده 
مردم ســبزوار در مجلس شورای اســامی اظهار داشت: 
مجلس قانون تســهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را 
تصویب کرده و با گذشت چندین ماه از آن در برخی موارد 
اجرا نمی شــود و حتی در استان خراســان مدیرکل هایی 

بودند که اصوال از وجود این قانون بی  خبر بودند.
عنابستانی گفت: بر اساس قانون صدور مجوزهای کسب و 
کار در ماده 7 اگر یک دســتگاه مجوز ندهد حداکثر ظرف 
یک ماه آن تقاضا به صورت سطح محور تبدیل شده و مجوز 
کســب و کار صادر می شود.وی اضافه کرد:  ما مجوز کسب 
و کار را آســان می کنیم اما منکر نظارت ها نیستیم و بلکه 
معتقدیم نظارت بر سامت تولید و کسب و کارها به جای 
نظارت پیشــینی تبدیل به نظارت پسینی و ثانویه شود. در 
ادامه این مراسم همچنین محمود کریمی بیرانوند، معاون 
اشتغال وزیر تعاون، گفت:  از مجوزهای کسب و کار حدود 
18 مجــوز به ســامت زندگی مردم مرتبــط بود که باید 

مجوزهای آن از سوی سازمان غذا و دارو صادر شود.
در بخشــی دیگر از این جلســه، یکی از کارآفرینان اظهار 
داشــت:  اگر در مورد همه رشته ها مجوزهای فله ای بدهیم 
ســامت مردم به خطر می افتد و تســهیاتی که در این 
قالب پرداخت می شــود حیف و میل می شود؛ در واقع باید  

شایستگی ها را در صدور مجوزها رعایت کنیم.
در همیــن حال معاون اشــتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به برنامه ریزی ســاماندهی 
دســتفروش ها تا پایان سال گفت: هدف گذاری شده است 

ســال آینده 10 هزار میلیارد تومان تسهیات تکلیفی به 
مجوزهای خانگی اختصاص یابد.

محمود کریمی بیرانوند در گفت وگو با فارس با بیان اینکه 
امسال 3 هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی اختصاص 
یافته اســت، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال این رقم 
بــه 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و برای ســال آینده 
پیشــنهاد می دهیم 10 هزار میلیارد تومان برای مشــاغل 

خانگی اختصاص پیدا کند.
وی ادامــه داد: 95 درصــد مجوزهــای مشــاغل خانگی 
ثبت محور و بدون مجوز اســت به گونه ای که در یک سال 
گذشــته 130 هزار فقره مجوز کســب و کار صادر شده و 
از اول ســال جاری تــا کنون 70 هزار مجوز صادر شــده 
اســت.معاون اشــتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه 650 شــغل برای مشــاغل خانگی 
ثبت شــده اســت، گفت: مهمترین رشــته هایی که مورد 
تقاضای مردم اســت در زمینه فرش و صنایع دستی است.
کریمی بیرانوند همچنین در مورد مشــاغل ایجاد شده در 
کشور گفت:  بر اســاس آنچه در سامانه ها ثبت شده است 
از ابتدای ســال تاکنون 750 هزار فرصت شغلی در کشور 
توســط دستگاه های اجرایی ایجاد شــده و در طرح جامع 

نظام پایش مشاغل ایجادی مورد نظارت قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: بر اســاس آنچه دولت وعده داده قرار است 
از اول دولت تا پایان امسال یک میلیون و 850 هزار شغل 
ایجاد شــود که در نیمه دوم سال گذشته 650 هزار شغل 
ایجاد شــد امسال هم تا کنون 60 درصد از تعهدات ایجاد 
شــده محقق شده است.وی گفت: امســال قرار است یک 
میلیون و 212 شــغل ایجاد شــود که تا کنون 750 هزار 
شــغل ایجاد شده یعنی 60 درصد تعهد محقق شده است.
به گفته کریمی بیرانوند از ابتدای ســال تا کنون 50 هزار 

فرصت شغلی در زمینه فرش در کشور ایجاد شده است.
به گفته معاون وزیر تعاون قرار اســت در چهار سال دولت 
ســیزدهم به جایگاه 15 درصدی ســهم مشاغل خانگی از 
اشتغال کشور برسیم. این سهم در اکثر کشورها 20 درصد 
اســت.وی همچنین در مورد ساماندهی دستفروش ها بیان 

کرد: این مســأله مربوط به چند وزارتخانــه مانند وزارت 
کشور، اقتصاد، کار و سازمان شهرداری ها است که از جمله 
وزارت صنعت در بخش اصناف است خدمات دستفروشان 
به زیرمجموعه صنوف برمی گردد و در یک ســال گذشته 

چندین بار برای ساماندهی دستفروشان اقدام کرده ایم.
البته همچنان کاستی هایی در این مسیر مشاهده می شود 
چنانکه رئیس کمیســیون صنایع مجلس شورای اسامی 
گفــت: مجموعه قوانین خوبی در حمایــت از تولید داریم 
اما بعد از گذشــت 10 ســال، 65 درصد از این قانون اجرا 
نشــده اســت که این به دلیل ترک فعل دستگاه ها است.

مصطفی طاهری، در مراسم  روز ملی کیفیت اظهار داشت:  
ما در مسئله خودرو ذی نفعان بسیاری داریم و باید از دید 

ذی نفعان متغیرها نظیر آالیندگی بررسی شود.
وی ادامــه داد: ذی نفع دیگر مســئله خــودرو، امنیت و 
مصرف ســوخت مسئله است و ذینفع دیگر سهامدار است 
که به دنبال ســود می گردد.طاهری گفت: با این شــرایط 
مــا به ماتریســی می رســیم و باید به ســمتی برویم که 
کیفیت، ذینفعان متفاوت را اقناع کند.رئیس کمیســیون 
صنایع گفت: هرچه بتوانیم در مســئله استاندارد به سمت 
فشرده سازی داده ها ببریم، موفق تر هستیم.وی ادامه داد: 
اجرای کیفیت در مســئله خودرو سطوح مختلفی دارد که 
از قطعه ســاز تا سطح خودروســاز را در بر خواهد گرفت.

طاهــری گفت: صندوقی باید ایجاد شــود که منابع آن از 
شرکت ها تامین شــود اما پرداخت به عامل اجرای کنترل 
کیفیت به دســت سازمان ملی اســتاندارد باشد. طاهری 
تاکیــد کرد: مــا مجموعــه قوانین خوبــی در حمایت از 
تولید داریم اما بعد از گذشــت 10 سال، 65 درصد از این 
 قانون اجرا نشــده اســت که دلیل آن به خاطر ترک فعل 

دستگاه ها است.
به هر تقدیر آنچه مشــخص اســت آنکه مجوزهای کسب 
و کار بویژه در حوزه مشــاغل خانگــی می تواند مولفه ای 
بــرای بهبود اقتصاد کشــور باشــد به شــرط آنکه روند 
 کاهش امضاهای طایی و تســریع در روند صدور مجوزها 

تسریع گردد. 

نگاهی به صدور مجوزهای کسب و کار  

مشاغل خانگی راهی برای رونق تولید و اقتصاد پویا

درگاه ملی مجوزهای کشور با اشاره به حذف شروط متراژ، مساحت واحد صنفی 
و ابزار کار، از شــروط صــدور پروانه های صنفی اعام کــرد هرگونه مطالبه این 

شروط برای صدور مجوز تخلف است.
 درگاه ملی مجوزهای کشــور طی اطاعیه ای خطاب به کســبه و عاقمندان به 
کســب وکارهای صنفی اعام کرد: با تصویب شــصت و هفتمین جلســه هیات 
مقررات زدایی، شــروط متراژ، مســاحت واحد صنفی و ابزار کار، از شروط صدور 
پروانه های صنفی حذف شده است و هیچ کس حق ندارد برای صدور پروانه کسب، 

چنین شــروطی از متقاضی مطالبه کند.در این اطاعیه تاکید شده است: روسای 
محترم اتحادیه صنفی عنایت داشته باشــند، مطالبه شرطی از متقاضیان پروانه 

صنفی، بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور )mojavez.ir( قید شده، به 
حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، جرم است 
و با دســتگاه قضایی بابت پیگرد مرتکبین این جرم، هماهنگی الزم به عمل آمده 
اســت. بر این اســاس متقاضیان پروانه های صنفی در صورت مواجهه با مطالبه 
شرطی مازاد بر آنچه در درگاه ملی مجوزها )mojavez.ir( ثبت شده، می توانند 
بــه  صورت کاما غیرحضوری و از تلفن همراه خود در صفحه مربوط به آن مجوز 

در درگاه ملی مجوزها شکایت خود را ارسال کنند تا پیگیری شود.  تسنیم 

متراژ، مساحت و ابزار کار از شروط 
صدور پروانه های صنفی حذف شد

دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو گفــت: وقتی قانون 
اعام می کند شــرط واردات خــودرو انتقال تکنولوژی 
باشــد، غیر از تولیدکننده چه کسی می تواند وارد این 

عرصه شود؟
یکــی از عمده ابهاماتی کــه در مــورد واردات خودرو 
وجود داشت مربوط به شــرکت های واردکننده می شد؛ 
بسیاری از کارشناســان از چندی پیش نسبت به ایجاد 
رانت و واردات خودرو توســط شرکت های خاص هشدار 
می دادنــد و نگران بودند که شــرکت های خودروســاز 
داخلــی همانگونه که بازار را در انحصار گرفته اند، بخش 
مربــوط به واردات خودرو را نیز به بهانه توســعه تولید 
خودروهــای اقتصادی، ارائه خدمــات پس از فروش و... 

در اختیار بگیرند.
دامنــه این ابهام زمانی گســترده تر شــد که اســامی 
شــرکت های واردکننده اعام و مشخص شد 2 شرکت 
شامل ســایپا، پارس خودرو، سایپا ســیتروئن، تجارت 
بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، 
بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار 
خودرو به عنوان شــرکت های مجاز برای واردات خودرو 

تعیین شده اند.
در ایــن رابطه مهدی دادفر دبیــر انجمن واردکنندگان 
خــودرو در گفت و گو با مهر اظهــار کرد: ماده 4 قانون 
واردات خودرو به طور مستقیم انحصار را وارد این بخش 
کرده است زیرا بر اســاس این ماده واردات خودرو باید 
منجر به انتقال تکنولوژی و توسعه تولید در داخل کشور 
شود؛ چه کسانی می توانند عاوه بر واردات خودرو، اقدام 
به تولید این محصول هم کنند؟ قاعدتاً فقط کارخانه های 

تولیدکننده خودرو قادر به انجام این کار هستند.
وی افزود: بنابراین خود به خود شرکت های تولیدکننده 
تبدیل به واردکننده شده اند زیرا شرکتی که صرفاً اقدام 
بــه واردات خودرو کند، در تولیــد خودرو که تخصصی 
ندارد بنابراین قطعاً صاحیت واردات را با این شــرایط 

نخواهد داشت.
دادفر ادامه داد: چند ســوال اساسی در این حوزه مطرح 
اســت که چند بــار هم با وزارت صمــت مطرح کردیم 
اما پاســخی نگرفتیم؛ نخســت اینکه آیــا همین چند 
شــرکتی که مجاز به واردات شــده اند قصــد مذاکره با 
تمام برندهای دنیا را دارند؟ آیا این شــرکت ها از طریق 
مذاکره با 10 شــرکت اول تولیدکننده خودروی جهان، 
آنها را وارد فضای سرمایه گذاری در ایران می کنند؟ آیا 
با واردات چند 10 هزار دســتگاه خــودرو امکان انتقال 
تکنولوژی وجود دارد؟ در پاســخ بایــد بگویم که بعید 
است این اتفاقات بیفتد. دادفر اضافه کرد: از سویی دیگر 
دستورالعمل واردات خودرو بدون استعام نظر صاحبان 
تجربه و انجمن و بخش خصوصی تدوین شــد، بنابراین 
وزارت صمت قانون بهبود مستمر کسب و کار را دور زده 
است. چرا وزارتخانه قانون را دور زد؟ این سوال بی پاسخ 
مانده اســت. این در حالیست که عدم استفاده از تجربه 
صاحبان فن و کســانی که قبًا اقدام به واردات خودرو 
کرده اند، منطقی نبوده و بدون به کارگیری نظرات اهل 
فن موفقیتی حاصل نمی شــود. عقل کل پنداری وزارت 

صمت در تمام امور حاصلی ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد تأثیر واردات 
بــر بازار خودرو، تصریح کرد: این شــیوه واردات خودرو 
و ایــن تعداد محــدود، اصًا نمی توانــد تأثیر خاصی بر 
بــازار خودرو بگذارد و در برابــر تقاضای موجود، چیزی 
نیست. امروز قیمت خوردوی پژو 2008 در بازار به یک 
میلیارد و 400 میلیون تومان رســیده است؛ یعنی بازار 
وضعیت بسیار نامناسبی دارد، بنابراین وزارت صمت که 
قــول تعدیل قیمت ها را داده بود با این شــرایط چگونه 
می خواهد این وعده را عملی کند؟ چگونه به تقاضاهای 
موجود می خواهد پاسخ دهد؟ وی تاکید کرد: روند فعلی 
در واقع به چینی سازی صنعت منجر خواهد شد؛ البته 

آن هم تولید چین نه، مونتاژکاری از چین.  مهر

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

واردات خودرو انحصار در انحصار است
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به رشد 138 درصدی 
قیمت گندم گفت:  در دولت سیزدهم  83 هزار میلیارد 

تومان به گندم کاران پرداخت شد.
ســید جواد ســاداتی نژاد در دیــدار با بهره بــرداران و 
تشکل های بخش کشــاورزی قم در سالن همایش های 
اتــاق بازرگانی این اســتان، بیان داشــت: دغدغه های 
کشــاورزان و دامداران ســخنان به حقی است و باید با 
هم مشــکات را حل کنیم. من هم فرزند یک کشاورز 
هستم و مشکات کشاورزان را درک می کنم و به دنبال 

رفع آن هستیم.
وی  ابراز داشــت: در دولت سیزدهم بیش از 25 درصد 
تولید جو بیشــتر شــد و عمده تولیدات کشــاورزی به 

خصوص در حوزه زراعت افزایش یافت.
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: قیمت کود فقط 15 درصد 
رشــد دارد و برای کاهش قیمت آن بسیار تاش کردیم، 
قیمت جهانی این محصول سه برابر رشد کرد و ما تنها 30 
درصد قیمــت آن را از بهره برداران می گیریم و 12 هزار 
میلیارد تومان یارانه برای این کار اختصاص یافت.ساداتی 
نژاد افزود: بخش دام و طیور به دلیل مردمی سازی یارانه ها 
با مسائلی همراه شد، سخت ترین شرایط را حوزه دام دارد و 

بیشترین وقت ما برای حل این مساله است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور دســتور داد بسته حمایتی 
برای حوزه دام داشــته باشیم، در این بسته حمایتی 10 
هزار میلیارد تومان توافق شد برای صندوق های حمایتی 
کشــاورزی به خصوص در حوزه دام ســبک تخصیص 
یابد.وزیر جهاد کشــاورزی درادامه با بیان اینکه بخش 
کشاورزی باید در کشــور اقتصادی شود، اظهار داشت: 
در بانک کشــاورزی نباید سدی مانع پرداخت تسهیات 
به بهره برداران بخش کشــاورزی باشد و در قالب دامدار 
کارت باید تامین مالی دامداران به ســهولت انجام شود.
وی گفت: در مورد خریدهای تضمینی تامین مالی الزم 
انجام شده اســت و در موارد قابل امــکان، تهاتر صورت 

می گیرد.
ســاداتی نژاد افــزود: در بحــث مطالبات بــا توجه به 
مصوبه های ســتاد اقتصادی دولت مطالبات دامداران و 
مرغداران پرداخت خواهد شد.در مورد خرید میوه شب 
عید نیز نگاه ما برون سپاری است تا کار توسط اتحادیه ها 
و تشکل ها انجام شــود.وی با اشاره به این که از ابتدای 
دولت سیزدهم حوزه نظارت بر بازار به بخش کشاورزی 
سپرده شــد گفت: ما امیدواریم روز به روز مدیریت این 
بخش با تامیــن نظر تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
منسجم تر صورت پذیرد.ساداتی نژاد با اشاره به لزوم یک 
اصاح اقتصادی گفت:  در این شرایط باید قیمت گذاری 
تعیین شده صورت می پذیرفت. شرمنده دامدار و مرغدار 
در این شرایط هستم اما به دنبال رفع مسائل می باشیم 
و اعتقاد داریم  تشکل ها و اتحادیه ها بهترین مجموعه ها 

برای مدیریت کار هستند.
وزیر جهاد کشــاورزی گفت:  در بحث آب هم به دنبال 
مدیریــت حجمی هســتیم ، اگر میــزان آب تخصیص 
یافته به کشاورزان مشخص باشد بهره برداران خودشان 
می دانند چگونه کشت و میزان آب خود را مدیریت کنند 
چرا که الگوی کشت را نمی توان دستوری اجرا کرد.وی 
بیان کــرد: به زودی با مصوبه دولت به دســتور رئیس 
جمهور حمایت های بیشتری از دامداران به عمل خواهد 
آمد همچنین خرید گوشت و مرغ را در راستای تنظیم 
بازار انجام خواهیم داد.ســاداتی نژاد در خصوص عرضه 
گوشت منجمد نیز بیان کرد: در دنیا گوشت را به صورت 
منجمد مصــرف می کنند، اگر قطعه بندی بهداشــتی 
منجمد شده باشد مورد توجه مصرف کنندگان نیز قرار 
خواهد گرفت.وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به 
قم امشب در آیین اختتامیه گردهمایی مسئوالن حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی سخنرانی 
خواهد کرد و قرار است با شماری از علما و مراجع تقلید 

قم نیز دیدار و گفت و گو کند.  ایرنا

وزیر جهاد کشاورزی:

۸۳ هزار میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت شد

 ماجرای بازگشت لوازم خانگی ژاپنی 
به کشور چیست؟

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص بازگشــت لوازم خانگی ژاپنی به کشور 
توضیحاتی را ارائه داد.

 اکبر پازوکی گفت: یک شــرکت ایرانی در گذشــته بخشی از قطعات خود را از 
شــرکت سونی وارد و در تولیدات خود استفاده می کرد، بنابراین همچنان کاالی 
تمام شــده از هیچ برندی وارد نمی شود، تمام تولیدکنندگان تلویزیون در ایران 
بخشی از قطعات خود را وارد می کنند. در بهترین حالت در برخی شرکت ها 30 

تا 40 درصد قطعات تلویزیون در داخل تولید و مابقی وارداتی است.
به گفته رئیــس اتحادیه لوازم خانگی، کاال ها با برند های داخلی و گارانتی اصلی 

فروخته می شود و فقط بخشی از قطعات آن خارجی است. بر این اساس همچنان 
همه کاال ها با برند خارجی موجود در بازار قاچاق یا تقلبی هستند و گارانتی آن ها 
تقلبی اســت.پازوکی گفت: واردات لوازم خانگی از ســال 97 ممنوع است و هم 
اکنون عمده کاال های خارجی موجود در بازار قاچاق هســتند که با گارانتی های 
تقلبی فروخته می شوند. تاکنون بار ها بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح 

شده، اما به نتیجه نرسیده است. 
در همیــن حال  عضو هیات مدیره انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران گفت: در 
چند ســال گذشــته با حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید لوازم 
خانگی از هشــت میلیون دســتگاه بیش از 16 میلیون دســتگاه افزایش یافته 
اســت.»علیرضا محمدی دانیالی« در نشست هم اندیشی وزیر صمت با تشکل ها 
و انجمن های فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکل اصلی صنعت 
کشور قیمت گذاری دستوری اســت و هیچکس نمی داند این نوع قیمت گذاری 

از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شــده اســت.وی تاکید کرد: استراتژی 
صنعتی باید زیر سایه استراتژی کان اقتصادی باشد، اما قیمت گذاری دستوری 

منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می شود.
این مقام صنفی، قاچــاق و کاالی تقلبی را یکی از معضات اصلی صنعت لوازم 
خانگی برشــمرد و خاطرنشان کرد: خوشــبختانه حرکت خوبی از سوی وزارت 
صمــت در حوزه قاچاق و کاالی تقلبی آغاز شــده اســت، امــا حذف کامل آن 
نیــاز به عزم ملــی دارد.وی ادامه داد: بــا وجود افزایش 2 برابــری تولید لوازم 
خانگــی، اما رکود بــر بازار این صنعت حاکم اســت و نیازمند راهکارهایی برای 
خروج از این مشــکل هســتیم.محمدی دانیالی در پایان بیان داشــت: وزارت 
صمت چــوب سیاســت های ایده آل گرایی را می خورد که بخشــی از حاکمیت 
 آن را دنبال می کند و در حقیقت این سیاســت ها رانتی اســت که اقتصاد ملی 

به حوزه سیاسی می دهد.  باشگاه خبرنگاران


