وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

اینترنت کودک و نوجوان آماده شده و منتظر افتتاح است

کار آماده شــده است و منتظر افتتاح اســت .منتظر هستیم که
آقایان (مســووالن) وقتی را تنظیم کننــد و با هم برنامه افتتاح را
انجام دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :پروژه اینترنت کودک و
نوجوان آماده شده است و برای افتتاح منتظر مسووالن هستیم و
رســانهای کردن این موضوع و رونمایی از آن را در آینده نزدیک

انجام میدهیم.
عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به
این سوال که راه اندازی اینترنت کودک و نوجوان در چه مرحلهای
اســت؟ گفت :منتظر هستیم که آقایان (مسووالن) وقتی را تنظیم
کنند و با هم برنامه افتتاح را انجام دهیم.
وی افزود :کار آماده شده است و منتظر افتتاح است.

وزیر ارتباطات در پاســخ به سوال دیگری درباره اینکه گفته شده
بــود که برای راه اندازی اینترنت کــودک و نوجوان منتظر تعیین
لیســت سفید هســتید ،گفت :این کار انجام شده است و در حال
حاضر پروژه راه اندازی شده اســت که عالقمندان میتوانند این
موضوعات را از طریق آدرس /https://family.ict.gov.ir
دنبال کنند.

اقتصادی 3

دوشنبه  10مرداد  1401شماره 3489
نماینده معاون اول رئیسجمهور در نهضت احیاء:

اولویت سرمایه گذاری دولت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است
نماینــده معــاون اول رئیسجمهور در نهضت احیــاء گفت۴.۵ :
درصد از رشــد اقتصادی  ۸درصدی پیشبینی شده دولت از محل
سرمایهگذاری محقق میشود که اولویت در احیای واحدهای تعطیل
و نیمه تعطیل است.
امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری در نشست هماندیشی با وزارتخانهها و سازمانهای دولتی
در محل ســازمان توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور اظهار
داشت :دولت سیزدهم دغدغه رشد اقتصادی دارد و برنامهریزی برای
رشــد  ۸درصدی اقتصادی در نظر گرفته که  ۴.۵درصد آن از محل
سرمایهگذاری محقق میشود.
وی افــزود :این حجم از ســرمایهگذاری نیازمند نقدینگی باالیی
اســت که برای تحقق آن به ســراغ واحدهای فعال و نیمه فعال و
پروژههای نیمه تمام رفتهایم که میتواند در زمانی کوتاهتر و با مبالغی
کمتر جهش تولید و اشتغالزایی ایجاد کند .در حال فعالیت برای احیا
در واحدهای اقتصادی مختلفی نظیر صنعتی ،کشــاورزی و معدنی
هستیم.
نماینده معاون اول رییسجمهــور در راهاندازی و عملیاتی کردن
نهضــت احیای واحدهای اقتصادی گفت :فعالیت ما موازیکاری با
سایر دستگاهها نیست بلکه به دنبال ایجاد زیرساخت الزم برای احیاء
واحدهای اقتصادی و ارتباط میان دستگاههای مختلف هستیم.
وی تصریح کرد :بخش خصوصی نیز در بحث احیاء وارد عمل شده
اســت که میتوانند نقدینگیهای موجود در جامعه را در این بخش
تزریق کند.
مدنی اظهار داشت :میز تخصصی بورس ،میز تخصصی در بانک
مرکزی برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شکل گرفته است
و از تمام ظرفیتهای کشور برای این کار استفاده میشود.
معاون توســعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت:
از طریق صندوق ســرمایه گذاری خصوصی ( )PEنیز برای احیاء
واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل اســتفاده میشــود .این روش در
بسیاری از کشورها استفاده میشود که ما آن را به شکل مدل بومی
آن را اجرا میکنیم.
وی گفت :ســازمانهای مختلف با مدلهای مختلفی نظیر بنیاد
مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان امام ،بسیج و صندوق کارآفرینی امید
برای احیای واحدهای اقتصادی کمک گرفته شدهاند.
مدنی تاکید کرد :برای مشارکت بخش خصوصی در احیاء واحدهای
تولیدی باید سود و نفع اقتصادی آنها در نظر گرفته شود تا منابع مالی

زیادی که در جامعه وجود دارد به این بخش ورود پیدا کند.
وی گفت ۱۶ :شهریور نخســتین رویداد ملی احیاگران واحدهای
اقتصــادی و تولیدی برگزار با حضور دســتگاههای مختلف برگزار
میشود.
دخالتها در تولید کاهش یابد
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور دبیر ستاد اقتصاد
مقاومتی قوه قضائیه نیز در این مراسم اظهار داشت :در برخی موارد
گفتاردرمانی بر عمل گرایی پیشی گرفته است و هنوز موانع زیادی
برای حل مشکالت واحدهای تولیدی وجود دارد و تا این مشکالت
رفع نشود نمیتوانند به کار خود ادامه دهند.
وی افزود :واحدهای تولیدی برای ادامه کار باید به دســتگاههای
مختلفی پاسخگو باشند که این امر روند فعالیت آنها را کند میکند.
عمرانی افزود :نهادهای نظارتی باید پشت و پشتیبان تولید باشند و
از مداخله در امور واحدهای تولیدی کاسته شود.
قضایی دادستان کل کشور گفت :وجود امضاهای طالیی در برخی
دســتگاههای دولتی باعث میشود که بسیاری از اقداماتی که برای
واحدهای تولیدی باید انجام شود ،صورت نگیرد.

وی تصریح کرد :این ســوال مطرح است که به واقع چرا تیمهای
استقالل و پرسپولیس که قرار بود سهام آنها واگذار شود این کار به
درستی اجرایی نشده است.
به جای ایجاد واحدهای اقتصادی جدید واحدهای
اقتصادی تعطیل احیا میشود
علی رســولیان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک
و شــهرکهای صنعتی نیز در این مراسم اظهار داشت :طرح احیاء
واحدهای راکد توسط این سازمان هر ساله انجام میشود و واحدهای
راکد دارای متقاضی احیا و تسهیالت الزم برای آنها فراهم میشود.
وی افزود :از ســال گذشته با حضور آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور
کشورمان و معاون اول ایشان ،تاکید بر احیاء تمام واحدهای تعطیل
و نیمهتعطیل ،عارضهیابی متفاوتی انجام شد و  ۱۲هزار و  ۶۷واحد
صنعتی شناسایی شد.
مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی افزود:
چندین سال است که نرخ سرمایهگذاری افزایشی نبوده اما با شرایط
با احیای واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل میتوان ســرمایهگذاری را
افزایش داد.

وی اظهار داشــت :واحدهایی که احیا میشوند به طور میانگین
برای  ۱۸نفر در زمینههای مختلف شــغل ایجاد میکند که این
اشــتغال در بخشهایی مانند کشــاورزی ،گردشگری و معدنی
باالتر است.
رســولیان افزود :برای ایجاد اشتغال یک نفر در واحدهای صنعتی
نیازمند  ۱.۵میلیارد تومان سرمایهگذاری هستیم که با احیاء واحدهای
اقتصادی این میزان سرمایهگذاری کاهش معناداری پیدا میکند.
وی گفــت :برای انجام ســرمایهگذاری و رفع مشــکالت این
واحدهای تولیدی میتوان از ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید
استفاده کرد که ابزارهای قانونی و توانمندیهای مناسبی دارد.
بنابراین گزارش ،ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان
مدیریت صنعتی نیز در این نشســت گفت :برای توســعه احیاء
واحدهــای صنعتی در همایشــی کــه پیش رو داریــم کتاب و
دورههای آموزشــی در اختیار احیاگران اقتصادی قرار میدهیم
و همچنین در این مراســم احیاگران برتر معرفی میشــوند؛ ۱۰
صاحبنظــر در حوزه احیــاء واحدهای اقتصادی نیز مشــخص
شدهاند که نقش کمیته علمی را ایفا میکنند.
وی افــزود :ســازمان مدیریت صنعتی طــرح عارضهیابی عمیق
بنگاههای اقتصادی را به عنوان تجربهای که از گذشته داشته است
در اختیار احیاگران اقتصادی قرار میدهد.
توجه به بازار واحدهای اقتصادی احیا شده است
معاون ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران نیز در این
مراســم اظهار کرد :از کمک شــرکتهای دانشبنیان نیز برای
احیای واحدهای اقتصادی استفاده میشود؛ این آمادگی را داریم
که برای استقرار این شرکتها محلی را نیز اختصاص دهیم.
فرشــاد مقیمی افزود :برخی واحدهایی که نیازمند احیا هستند
باید به بازار آنها نگاه متفاوتتری داشــت زیرا آنها از گذشــته با
مشکل بازار مواجه بودند.
معاون سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران تصریح کرد:
ایجاد زمینه صادرات برای واحدهایی که احیا میشوند باید مورد
توجه قرار گیرد که در این زمینه میتوان از کمک سازمان توسعه
تجارت استفاده کرد.
وی تاکیــد کرد :برخی از واحدهای تعطیــل و نیمه تعطیل که
نیازمند احیا هســتند مالکان آنها نیز باید ترغیب شوند و در واقع
برای آنهــا ایجاد انگیزه صورت گیرد کــه در این زمینه نیازمند
مطالعه بیشتری هستیم.

اخبار کوتاه
مدیرکل بحران سازمان راهداری کشور خبر داد:

خسارت ۸۰۰میلیاردی سیل
به راههای کشور

مدیرکل بحران و تجهیز ماشــینآالت سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای کشــور از انســداد  ۷۱محور اصلی
و فرعی در کشــور به دلیل وقوع ســیل خبر داد و گفت:
براســاس برآوردهای اولیه تاکنــون  ۸۰۰میلیارد تومان
خسارت به راهها و ابنیه فنی وارد شده است.
غالمعباس بهرامینیا اظهار کرد :طی روزهای گذشــته
که ســامانه بارشی مانسون به کشــور وارد شده بود ۷۱
محور اصلی و فرعی در کشــور را خســارت زد و مسدود
کرد که تاکنون  ۵۳محور بازگشایی شده و  ۱۸محور دیگر
شامل پنج محور شریانی و  ۱۳محور غیرشریانی همچنان
مسدود است.
وی افــزود :محورهای انار – یزد ،شــهر بابک  -انار،
دلگان – ایرانشــهر ،بافت – سیرجان و رفسنجان – انار
جزو محورهای شریانی مسدود و جادههای رودبار جنوب
– برجک ،میبد – ندوشــن ،خرانــق – اردکان ،تهران –
امامزاده داوود ،قلعه گنج – رمشک ،ایرانشهر – مهرستان،
سیبسواران – هیدوج ،سراوان – اسالم آباد ،ایرانشهر –
خیرآباد ،جالق – ســراوان ،جالق – کلهگان ،سیسخت –
پادنا و سوران – هیدوج جز محورهای غیرشریان مسدود
کشور هستند.
مدیرکل بحران و تجهیز ماشــینآالت سازمان راهداری
و حملونقل جادهای کشــور ادامه داد :محورهای آسیب
دیده و ســیل زده در  ۲۲اســتان سیســتان و بلوچستان،
کرمان ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
هرمزگان ،بوشهر ،یزد ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری،
تهران ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،لرستان ،قزوین،
اصفهان ،فارس ،گلستان ،گیالن ،ایالم ،کرمانشاه و زنجان
هستند که بر اساس برآوردهای اولیه تاکنون  ۸۰۰میلیارد
تومان به آنها و ابنیه فنیشان خسارت وارد شده است.
وی با بیان اینکه برآوردهای اولیه مسلما کامل نیست و
در ادامه میزان دقیق خسارات وارده شده محاسبه و اعالم
میشود ،اظهار کرد :همچنین  ۳۰۰محور مسدود روستایی
داریم که طی روزهای گذشــته  ۲۰۰۰نفر راهدار در قالب
 ۲۵۰اکیپ با  ۱۸۰۰ماشــینآالت فعال هستند و  ۴۵هزار
متــر مکعب نیز از ســطح راههای کشــور ریزشبرداری
صورت گرفته است.
انتقاد بخش خصوصی از سازمان حمایت

آثار سیاستهای دولت در تورم خوراکی استانها؛

براساس آمار بانک مرکزی در تیرماه

تورم خوراکی  ۱۰استان
به باالی  ۹۰درصد رسید

قیمت هر متر خانه در تهران به
 ۴۱میلیون و  ۷۰۰هزار تومان رسید

مرکز آمار ایــران در جدیدترین گزارش خود شــاخص قیمت
مصرفکننده برای تیر ماه  ۱۴۰۱را به تفکیک اســتانها منتشر
کرد که نشــان میدهد تورم نقطه به نقطــه مواد غذایی در ۱۰
اســتان به بیش از  ۹۰درصد رســیده اســت .در این میان نرخ
تورم خوراکی قزوین به  ۱۰۰درصد نزدیک شــده تا این استان
رکورددار شاخص مورد بررسی در تیر ماه باشد.
به گزارش امتباز؛ آخرین گــزارش مرکز آمار ایران از تورم
خوراکی و آشامیدنی در  ۳۱استان کشور از ثبت میانگین شاخص
 ۸۷درصد برای تورم نقطه به نقطه در این گروه کاالیی حکایت
دارد.
در این میان  ۱۰اســتان کشــور تورمی بالغ بر  ۹۰درصد را در
گروه خوراکیها و آشــامیدنیها ثبت کردهاند .گیالن ،مازندران،
آذربایجان شــرقی ،آذربایجان غربی ،خراسان رضوی ،همدان،
لرستان ،سمنان ،قزوین و البرز این  ۱۰استان هستند.

در ایــن میان قزوین با ثبت تــورم  ۹۹٫۴درصد رکورددار تورم
نقطهای خوراکی در تیر ماه به حســاب میآید .البرز و لرســتان
نیــز با ثبت تورم  ۹۸درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند .نکته
جالب توجه آنکه تهران جز  ۱۰اســتان دارای باالی تورم نیست.
در تیر ماه امسال تورم خوراکی و آشامیدنی در پایتخت نسبت به
ماه مشابه سال قبل به  ۸۵٫۶درصد رسید.
خراســان جنوبی و بوشــهر که بهترتیب کمترین تورم خوراکی
تیر ماه را داشــتهاند ،شاخص  ۷۰درصد را نشان میدهند .بدین
ترتیب در ماه مورد بررســی تورم نقطــهای مواد غذایی در هیچ
اســتانی کمتر از  ۷۰درصد نبود .جــدول زیر تورم نقطه به نقطه
کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را به تفکیک استانها
و گروههای اصلی در تیر ماه  ۱۴۰۱نمایش میدهد.
آثار سیاستهای دولت در تورم خوراکی استانها
اردیبهشــت ســال جاری بود که دولت به اســم اصالح نظام
یارانهای اقــدام به حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی کــرد .به دنبال این
سیاســت ،لبنیات ،روغن ،مرغ و تخم مرغ مجوز افزایش قیمت
را دریافت کردند .در حالی که مسئوالن اعالم کردند تنها قیمت
این چهار قلــم کاال افزایش مییابد ،اما در ســال جدید قیمت
بسیاری از اقالم جهش قابلتوجهی را تجربه کردند.
بهویــژه مواد غذایی و آشــامیدنیها بیش از هر کاالی دیگری
درگیر سیاستهای دولت شدند .حال آثار این روند را میتوان در
گزارشهای رســمی دولت و تورم خوراکی و آشامیدنی استانها
مشاهده کرد .چنانکه اکنون بیش از هر بخشی شاهد تخلیه آثار
تورمی در سفره مردم هســتیم .اما آیا دولت برنامهای قابل اجرا
برای کاهش این فشار تورمی دارد؟

در تیرماه امســال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر
تهران ۴۱ ،میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل
و مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب  ۵.۸و  ۳۸.۸درصد افزایش
یافته اســت .گزارش تحوالت بازار مســکن در شهر تهران که
از ســوی بانک مرکزی منتشــر شــده ،بیانگر این است که در
تیرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی تهران
 ۴۱میلیــون و  ۷۰۰هــزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و
ماه مشابه ســال قبل به ترتیب  ۵.۸و  ۳۸.۸درصد افزایش دارد.
عالوه بر این ،تعداد معامالت انجام شــده در این ماه حدود ۱۰.۳
هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰
بــه ترتیب  ۲۵.۸درصد کاهش و  ۱۰۳درصد افزایش را نشــان
میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در
شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای
تا پنج سال ساخت با سهم  ۳۰.۱درصد بیشترین سهم را به خود
اختصاص دادهاند .این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه
شهر تهران ،بیشترین قیمت هر متر خانه  ۸۳میلیون و  ۷۵۰هزار
تومــان در منطقه یک و کمتریــن آن با  ۲۰میلیون و  ۷۸۰هزار
تومان در منطقه  ۱۸بوده اســت که هر یک از آنها با افزایش ۳۵
درصــدی در منطقه یک و  ۵۴.۶درصــدی در منطقه  ۱۸مواجه
شــدهاند .توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده
برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن
است که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی  ۲۵تا  ۳۰میلیون
تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم  ۱۲.۸درصد بیشترین سهم
از تعداد معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه

قیمتی  ۳۰تا  ۳۵و  ۲۰تا  ۲۵میلیون تومان با  ۱۲.۳و  ۱۰.۷درصد
سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
اوضاع اجاره خانه در تهران
از ســوی دیگر ،در تیرماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای
مسکونی معامله شــده بر اساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن
است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان با اختصاص سهم  ۱۵.۳درصد بیشترین سهم
از معامالت انجام شــده را داشــتهاند .همچنین ،توزیع معامالت
انجام شده مسکن بر اســاس مناطق شهری در تهران حاکی از
آن اســت که منطقه  ۵با  ۱۴.۶درصد از کل معامالت ،بیشترین
سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است .عالوه
بر این ،بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در
کل مناطق شــهری در تیرماه امسال نشان دهنده رشدی معادل
 ۴۷.۴و  ۵۲.۳درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

گمرک به وزارت صمت نامه زد؛

طبق برآورد گمــرک زاهدان ،احتماال حدود ۳۰۰
تن از برنجهــای وارداتی که در محوطه ،دچار آب
گرفتگی شــده بود ،خســارت دیده و از بین رفته
است.
محمدعلی خاشــی -ناظر گمرکات سیســتان و
بلوچســتان و مدیر کل گمرک زاهــدان -درباره
آخریــن وضعیت تعییــن تکلیفهــای برنجهای
بارانزده در گمرک اعالم کرده اســت که در چند
روز گذشته ترخیص برنج از گمرک زاهدان انجام و
روزانه بین  ۶۰تا  ۱۲۰کامیون ترخیص شده است.
اما هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با محمولههای
برنج باران زده به گمرک ابالغ نشده است.
وی گفت که از صاحبان کاال خواســته بودیم تا
آن بخــش از محمولههای برنج که در باران دچار
خسارت شده را خارج نکنند و در انبار قرار دهند که
تاکنون  ۲۰صورتجلســه در این رابطه صادر شده
اســت و حتی صاحبان کاالیــی که برنج ترخیص

ج بارانزده
احتمال از بین رفتن  ۳۰۰تن برن 

کرده اما بخشــی از آن دچار آب گرفتگی بوده ،در
حــال برگرداندن به انبار گمرک هســتند تا تعیین
تکلیف و خسارت آنها پرداخت شود.
این مقام مســئول در گمرک ،در مورد اینکه چه
میزان از برنجهای آب گرفته دچار خســارت شده
اســت ،اظهار کــرد :هنوز بــرآورد دقیقی صورت
نگرفته اما در مجموع در کل گمرک زاهدان حدود
 ۴۵هــزار تن کاال وجود داشــته که  ۹۹درصد آن
برنج اســت و به نظر میرسد از مجموع برنجهایی
که در محوطه باز قرار داشــته و خسارت دیدهاند،
در کل حدود  ۳۰۰تن آسیب دیده باشند که باید از
سوی انبارهای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و
خسارت آن به صاحب کاال پرداخت شود.
گمرک به صمت :ثبت سفارش به مقصد
گمرک زاهدان را متوقف کنید
خاشی همچنین اشاره کرد به اینکه اخیرا گمرک
ایــران در مکاتبهای با دفتر مقــررات صادرات و

واردات وزارت صنعت ،معــدن و تجارت (صمت)
خواسته تا دیگر ثبت سفارشــی به مقصد زاهدان
صــادر نشــده و محمولهها وارد گمــرک دیگری
شــوند .این در حالی اســت که گمرک زاهدان ،از
سال گذشته بارها طی مکاتباتی با سازمان صمت
استان و همچنین استانداری ،خواسته بود تا از ثبت

ســفارش برنج به مقصد گمــرک زاهدان به دلیل
پرشدن ظرفیت انبارها جلوگیری کنند اما توجهی
نشده بود.
همه برنجهای گمرک زاهدان ثبت
سفارش دارد
وی در مــورد اینکه گفته میشــود بخشــی از
برنجهای موجود در گمرک زاهدان ثبت ســفارش
نداشــته و اکنون برای ترخیص با مشــکل مواجه
شــدهاند ،گفت که اینگونه نیســت و  ۱۰۰درصد
برنجهای وارداتی به گمرک زاهدان چون از مسیر
زمینی به گمرک رسیده ،دارای ثبت سفارش است
و بعد از اظهار به گمرک و دریافت مجوز ترخیص
آن انجام میشود.
به گفته مدیر کل گمرک زاهدان ،در حال حاضر
 ۶۰۰کامیون منتظــر ورود به گمرک برای تخلیه
کاال هســتند که طــی این چند روز توانســتهایم
در انبارهای خارج از گمــرک زاهدان حدود ۱۷۰

کامیــون را تخلیــه کنیم اما همچنــان حجم بار
ورودی باالست.
در ایــن رابطه یادآور میشــود کــه در چهار
مردادمــاه ،بــه دلیــل بارندگــی در زاهــدان،
محمولههای برنج موجــود در محوطه باز دچار
آبگرفتگی شــد .گمــرک ،دلیل ایــن موضوع
را افزایــش حجم ورود کاال بــه این گمرک از
سال گذشته دانســته که در نتیجه لغو ممنوعیت
معافیــت مالیاتــی مناطــق آزاد و عــدم صرفه
اقتصادی برای واردکننده جهت ترخیص کاال از
این مناطق بعد از حذف این ممنوعیت ،دانســته
است.
همچنین گمرک تاکید کرده که با توجه به قرارداد
بین این ســازمان و ســازمان انبارهای عمومی،
مســئولیت نگهــداری کاال و پرداخت خســارت
برنجهای آســیب دیده بر عهده سازمان انبارهای
عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده است.

در بازار دخالت نکنید

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران میگوید،
دولت باید به جای تداوم شیوههایی مانند دخالت در بازار،
به سمت اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کند.
در هفته گذشته خبری از تغییر شیوه قیمتگذاری کاالها
روی خروجی رســانهها قرار گرفت کــه بار دیگر بخش
خصوصی را در شــوک فرو برد .بر اســاس آنچه حسین
فرهیدزاده ،سرپرست ســازمان حمایت تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان ،حدود دو هفته پس از روی کارآمدنش
ت اعالم کرد،
در قالــب یک نامه به معاونان وزیــر صم 
فرآیند قیمتگذاری کاال پیچیدهتر از گذشته خواهد شد.
فرهیدزاده در نامه خود اعالم کرده اســت که بر اساس
تصمیمات بند ســتاد تنظیم بازار درباره روند درخواست
افزایش قیمت کاالها از طریــق دفاتر تخصصی مرتبط
در وزارت صمــت ،مقرر شــده اســت کــه در فرآیند
قیمتگذاری ،پیشنهادات صنوف و کارخانهداران از سوی
دفاتر تخصصی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت به ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان منتقل شود .این پیشنهادات بعد از بررسی
در ســازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع
میشــود و بعد از بررسی و تایید ،در ســتاد تنظیم بازار
تصویب و سپس به استحضار ریاستجمهوری میرسد و
در نهایت بعد از تایید رئیسجمهوری قیمت جدید اعالن
رسمی میشود.
فرآینــد افزایــش قیمت کاالهــا درحالی قرار اســت
سختتر و پیچیدهتر شــود که فعاالن اقتصادی به ویژه
در ماههای اخیــر و پس از اصالح نظام پرداخت یارانه و
حذف ارز ترجیحی ،خواســتار کاهش مداخالت دولت در
قیمتگذاری شــدهاند .اما به اعتقاد آنان این درخواست
نهتنهــا مورد توجه قرار نگرفته کــه حاال به موجب نامه
سازمان حمایت مقرر شــده است افزایش قیمت کاالها،
بعــد از طی کردن مراحــل متعدد ،در نهایــت به تایید
رئیسجمهوری هم برســد؛ در حالی که این شیوه ،کار را
ســختتر و طوالنیتر میکند و تولید را هم در مخاطره
قرار میدهد .ضمن این که بعید به نظر میرسد که مقام
نخست اجرایی کشور ،با توجه به مسئولیتهای فراوانی
کــه بر دوش دارد ،وقت و زمان مکفی برای بررســی و
تایید قیمت کاالها داشته باشد و بتواند به درخواستهای
افزایش قیمت تولیدکنندگان و کارخانهداران بپردازد.
در همین رابطه ،رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب
وکار و رفع موانع تولیــد» اتاق تهران با انتقاد از احتمال
اجرایی شــدن چنین تصمیمی گفــت :قیمت نهادههای
تولید اعم از حقوق و دســتمزد ،کرایــه حمل ،نرخ مواد
اولیــه ،مدام در حال افزایش اســت و تولیدکنندگان نیز
نقشی در این افزایش قیمت ندارند؛ حال آنکه اگر متناسب
با افزایش قیمت نهادههای تولید ،قیمت محصول نهایی
تعدیل نشــود ،تولید کاالها توجیه اقتصــادی خود را از
دست خواهد داد؛ بنابراین منوط کردن افزایش قیمتها
به تایید رئیسجمهوری که به دشــوار شدن این تعدیل
قیمتی میانجامد تصمیمی نادرست است.
به گــزارش روابط عمومــی اتاق تهــران ،محمدرضا
نجفیمنش افزود :پیشــنهاد ما این اســت که دولت از
دخالتهایی که تاکنون راه به جایی نبرده ،دســت بردارد
و اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا ،تعادل را در بازار
برقــرار کند .نتیجه اعتماد به ایــن مکانیزم نیز برقراری
رقابت است و در این شرایط ،دیگر کسی نمیتواند قیمت
کاالی خــود را به صورت بی رویه و غیرمنطقی افزایش
دهد.

