
بر اس�اس پيش بيني هاي كاهش مصرف بنزين 
بع�د از اصالحات قيمت�ي، ام�كان درآمدزايي 
تا 40 ه�زار ميليارد توم�ان از ص�ادرات بنزين 
وجود دارد كه اي�ن موضوع نه تنها در كس�ري 
بودجه، بلكه در كنترل قيمت ارز نيز مؤثر است. 
به گزارش جوان، ضرورت نگاه كالن به اصالح قيمت 
بنزين از مدت ها در ميان تمام كارشناسان به يك 
اجماع جدي بدل ش��ده و آنچه محل اختالف اين 
روزهاي كارشناسان و منتقدان دولت است، زمان و 
نحوه اجراست كه به اتفاق معتقد بودند بايد زودتر 

اجرا مي شد. 
به عنوان مثال علي سر زعيم، اقتصاددان در برنامه 
گفت وگ��وي ويژه خبري ش��بكه دو س��يما گفت: 
»اختالف قيم��ت بنزين در داخل و خارج كش��ور، 
انگيزه قاچاق بنزين را فراهم كرده است كه در نهايت 

به ايجاد رانت و فساد اقتصادي مي انجامد.« 
او ادام��ه داد: »بنزين به عنوان يك��ي از حامل هاي 
انرژي متعل��ق به همه مردم اس��ت، ولي عده اي به 
ناحق از آن بهره مي برند؛ افزايش نرخ بنزين سبب 
كاهش قاچاق سوخت مي شود و فايده آن به جيب 

مردم بر مي گردد.« 
  درآم�د 14 هزار ميلي�ارد تومان�ي از نگاه 

دولتی ها 
بر اس��اس پيش بيني مس��ئوالن حدود 10 درصد 
و بر اس��اس پيش بيني عضو هيئت مديره اتحاديه 
جايگاه هاي سوخت حدود 20 درصد مصرف بنزين 
با اصالحات اخير كاهش خواهد يافت كه اگر مصرف 
روزانه كنوني را به طور متوسط 102 ميليون ليتر 
بدانيم، اين به معناي امكان ص��ادرات از 12 تا 22 

ميليون ليتر در روز است. 
حال با توجه به اينكه قيمت بنزين در كش��ورهاي 
همس��ايه كمتر از 64 سنت نيس��ت، لذا به راحتي 
مي توان بنزين را 50 سنت در هر ليتر فروخت كه 
درآمد روزانه ارزي آن در حدود 10 ميليون دالر و 
در سال حدود 3/6 ميليارد دالر مي شود. اين رقم در 
زماني كه تحريم هستيم و بانك هاي ايراني به شدت 
در حال رصد هس��تند، مي توان��د كمكي جدي به 
خصوص در كنترل بازار ارز فيزيكي از طريق عرضه 
بيش��تر و رفع نياز ارزي واردات كاالهاي اساسي به 

شمار بيايد. 

معاون ام��ور اقتص��ادي وزير اقتص��اد در اين باره با 
دس��تكم گرفتن ميزان صرفه جويي، درباره ميزان 
احقاق درآمد ارزي بر حس��ب ريال گفت: »به طور 
متوس��ط روزانه 100 ميليون ليتر بنزين در كشور 
توليد مي شود؛ اگر بتوانيم 10 ميليون ليتر از ميزان 
مصرف س��وخت بكاهيم و با نرخ 5 هزار تومان در 
خليج فارس بفروش��يم، با در نظر گرفتن تفاوت با 
نرخ داخل كشور، روزانه حدود 4 ميليارد تومان و در 
10 روز 40 ميليارد تومان و ساالنه 14 هزار ميليارد 

تومان درآمد حاصل مي شود.«
محمدعلي دهقان دهن��وي تصريح كرد: »در حال 
حاضر، ش��رايط اقتصادي مردم به گونه اي نيس��ت 
كه بتوانند نرخ 5هزار توم��ان بابت هزينه بنزين را 
تحمل كنند و هدف فعلي سياست اقتصادي دولت 
بر اين است كه توزيع س��وخت با نرخي عادالنه تر 

صورت پذيرد.« 
وی افزود: »نرخ هر ليتر بنزين در عربستان 6 هزار و 
200 تومان، امارات 6 هزار و 400 تومان، افغانستان 
۷ هزار تومان، پاكس��تان ۸ هزار تومان، تركيه 13 
هزار و 200 تومان و در كشورهاي پيشرفته اي مانند 

هلند و سوئد 20 هزار تومان و در تركمنستان حدود 
5 هزار تومان به پول ايران فروخته مي شود.« 

  سهم 2/5 درصد بنزين در سبد خانوار 
معاون وزير اقتصاد سهم بنزين در سبد خانوار را به 
طور متوس��ط 2/5 درصد عنوان كرد و گفت: » اين 
يعني افزايش نرخ بنزين فق��ط 2/5 درصد اقتصاد 
يك خان��واده را تحت تأثير قرار مي ده��د.« وي با 
بيان اينكه افزايش نرخ بنزين به معناي گراني ساير 
خدمات نيس��ت، افزود: » اگر نرخ بنزين 50 درصد 
افزايش يابد، به اين معنا نيس��ت ك��ه نرخ خدمات 
حمل و نقل جاده هم 50 درص��د افزايش مي يابد، 
بايد بررسي كرد كه سهم بنزين چند درصد از اين 

خدمات را شامل مي شود.« 
دهقان دهنوی تصريح ك��رد: »كمي قبل تر،  بنزين 
5 هزار تومان��ي را با ه��زار تومان به م��ردم عرضه 
مي كرديم، حال مي خواهيم تفاوت 4 هزار توماني 
را عادالنه ميان مردم تقس��يم كنيم، روش عادالنه 
اين اس��ت كه به قش��ر ضعيف تر يارانه  بيش��تري 
اختصاص يابد به اين نوع تقس��يم، سود باز توزيع 

درآمد مي گويند.« 
  پيش بيني 20 درصدي كاهش مصرف 

اين مسئول با احتياط نگاه مديريت دولتي برآورد 
خود  را مطرح و محاسبات را بيان كرده است، زيرا 
طبق ادعاي محمد عطارپ��ور، عضو هيئت مديره 
اتحاديه جايگاه هاي سوخت كاهش مصرف بنزين 
تا 20 درصد محتمل اس��ت.   عطار پور در اين باره 
گفت: »با تصميم اخي��ر، ميزان مصرف بنزين 20 
درصد كاه��ش پيدا مي كند. احتم��االً ادعاي اين 
مس��ئول از اين جهت نزديك به واقعيت است كه 
هزينه قاچاق بنزين 3 هزار توماني صرفه خود را از 
دس��ت خواهد داد. هزينه هاي حمل ونقل بنزين 
قاچ��اق از مراكز كش��ور به مرزها ب��ا خودرو هاي 
شخصي انجام مي ش��د كه افزايش قيمت بنزين 
روي قيمت تمام ش��ده بنزين 3 ه��زار توماني در 
عمل توجيه اقتصادي قاچاق خرد و به شكل فردي 
را بسيار كم خواهد كرد. همچنين به اين موضوع 
بايد مديريت صاحبان خودرو در مصرف بنزين را 
نيز افزود كه در مجموع كاهش 20 درصد بيشتر 
از كاهش 10 درصدي مد نظر مسئوالن به واقعيت 

نزديك است.« 
به اين ترتيب اگر چنين اتفاق��ي رخ دهد در عمل 
امكان صادرات حدود 22 ميليون ليتر بنزين فراهم 
خواهد شد كه درآمدي در حدود 10 تا 11 ميليون 
دالر در روز را قاب��ل پيش بين��ي مي كن��د كه رقم 
درآمدی آن در سال حدود 40 هزار ميلياردتومان 

می شود.
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 امكان درآمد  40 هزار ميليارد توماني
 از صادرات بنزين

اصالحات قيمت بنزين چگونه مانع از تورم تحميلي مي شود ؟ 
 مهران ابراهيميان 

  گزارش  یک

روس ها به دالرزدايي ادامه مي دهند
 اروپايي ها سيستم پرداخت خود را

 راه مي اندازند
روزنامه فرانس�وي »لزي كو« نوش�ت درحالي كه روس�يه به سياست 
كن�ار گذاش�تن دالر و انتق�ال دارايي هاي�ش به ديگ�ر ارزه�ا، ادامه 
مي دهد، اروپايي ها ه�م در تالش براي ايجاد يك سيس�تم پرداخت 
اروپايي ب�راي رقاب�ت مؤثر با وي�زا و مس�تركارت امريكا هس�تند. 
به گزارش فارس، روزنامه فرانس��وي لزي كو در گزارشي نوشت، روسيه به 
سياست كنار گذاشتن دالر و انتقال دارايي هايش به ديگر ارزها ادامه مي دهد.  
مسكو روند »دالرزدايي« از اقتصاد و سيستم مالي اش را به دنبال تنش ها با 
امريكا در سال 2014 با هدف دور زدن تحريم هاي امريكا آغاز كرد.  به ويژه 
بانك مركزي روسيه توافق هاي سوآپ ارزي را با ايران، چين و تركيه كه آنها 

نيز روابط متشنجي با امريكا دارند، محكم كرد. 
در حال حاضر، روسيه همچنان از دالر دوري مي كند و دارايي هاي خود را به 
ارزهايي نظير يورو و يوآن انتقال مي دهد.  از ابتداي سال 2019، رشد ارزش 
پول روسيه از سر گرفته شده است و نرخ مبادله آن در برابر دال ۷/6 درصد رشد 
كرده است.  بلومبرگ در ماه اكتبر گزارش داد، »نخستين سال تجربه كنار 
گذاشتن دالر توسط والديمير پوتين، براي روسيه هزينه حدود ۷/۷ ميليارد 
دالري داشته است.« بانك هاي مركزي روسيه، چين، لهستان، ركورد خريد 
طال را شكستند و 15/۷ ميليارد دالر طال خريدند.  بانك مركزي روسيه از ماه 
ژانويه، 96/4 تن طال خريده است و مجموع ذخاير اين كشور تا اول جوالي به  
100/3 ميليارد دالر رسيده است.  در عين حال، مقامات بانكي و دولتي اتحاديه 
اروپا تأييد كردند 20 كشور اروپايي در تالش براي ايجاد يك سيستم پرداخت 
اروپايي براي رقابت مؤثر با ويزا و مستركارت امريكا و فناوري انحصاري نظير 
گوگل و پي پال هستند.  پس از اينكه ويزا و مستركارت از ارائه خدمات به برخي 
از بانك هاي روسيه از ترس تحريم هاي امريكا خودداري كردند، روسيه نيز در 

آوريل 2015 سيستم پرداخت خود، )مير( را به راه انداخت. 

 درآمد 1/8 ميليارد دالري تركيه 
از صادرات فرش در ۳ ماه!

تركي�ه همچن�ان در ص�در صادركنن�دگان ف�رش ق�رار دارد ت�ا 
در س�ه ماه�ه گذش�ت س�ال جاري مي�الدي رك�ورد جدي�دي 
از مح�ل درآم�د ناش�ي از ص�ادرات ف�رش ب�ه دس�ت بي�اورد. 
 تركيه در سه ماهه سوم 2019 به ارزش 1/۸ ميليارد دالر فرش صادر كرده 
و امسال نيز در صدر كشورهاي صادركننده فرش قرار گرفته است. بر اساس 
داده هاي مركز آمار تركيه و مركز تجارت بين الملل )ITC( تركيه در دوره 
ژانويه تا س��پتامبر 2019 به ارزش 1/۸ ميليارد دالر به كشورهاي مختلف 
صادر كرده است.  تركيه سال گذشته با 2/۷ ميليارد دالر صادرات در صدر 
كشورهاي صادر كننده فرش قرار داشت و امسال نيز جايگاه خود را همچنان 
حفظ كرد. همچنين در دوره س��ه ماهه گذشته، بيشترين ميزان صادرات 
با 453 ميليون دالر به اياالت متح��ده امريكا صورت گرفت��ه و پس از آن 
كشورهاي عربستان سعودي با 2۷۷/9ميليون دالر، آلمان با ۸۸/۸، عراق با 

۸2/۸ و بريتانيا با ۸1/9ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 

 بدهي اقتصاد هاي  در حال ظهور 
به ۲۲0درصد GDPآنها رسيد

بدهي جهان�ي در ش�ش م�اه ابتداي�ي 201۹ ب�ا 7/5تريلي�ون دالر 
افزاي�ش ب�ه رك�ورد جدي�د 250 تريلي�ون دالر رس�يده اس�ت. 
به گزارش راشاتودي، گزارش جديد مؤسسه بين المللي فاينانس )آي آي اف( 
نشان مي دهد بدهي جهاني در شش ماه ابتدايي 2019 با ۷/5 تريليون دالر 
افزايش به ركورد جديد 250 تريليون دالر رس��يده اس��ت. وام گيرندگان 

امريكايي و چيني بزرگترين عوامل مؤثر در اين افزايش بوده اند. 
گزارش آي آي اف نشان مي دهد كه امريكا و چين 60 درصد از اين افزايش را 
به خود اختصاص داده اند. همچنين ميزان بدهي اقتصادهاي در حال ظهور 
جهان به ركورد جديد ۷1/4 تريليون دالر رسيد كه اين معادل 220 درصد 
توليد ناخالص داخلي آنها است.  طبق اين گزارش افزايش بدهي جهاني به 
نگراني بزرگ سرمايه گذاران و اقتصاددانان تبديل شده است. نرخ هاي بهره 
بسيار پايين در جهان باعث شده است تا شركت ها آسان تر از هر زمان ديگري 
بتوانند وام بگيرند.  در ادامه اين گزارش پيش بيني شده است كه بدهي دولتي 

جهان هم با رشد بدهي فدرال امريكا از ۷0 تريليون دالر فراتر برود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
2200162تامين سرمايه لوتوس پارسيان
7782557ريخته گري تراكتورسازي ايران 

168951176كارخانجات توليدي شهيدقندي
8643411مهندسي نصيرماشين 

687033261گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
15799734سيمانفارسنو

8308385كويرتاير
9717450تايدواترخاورميانه 

14612648فوالداميركبيركاشان
10719475داروسازي زاگرس فارمدپارس

12022523داروسازي امين 
10035431داروسازي جابرابن حيان 

320931374درخشان تهران 
10767459پمپ سازي ايران 

235499ماشين سازي اراك 
11187467ريخته گري تراكتورسازي ايران 

23647986شيمي داروئي داروپخش 
15282622ذغال سنگ نگين ط بس 

6214249بيمه آسيا
7023278صنايع آذرآب 

11685460سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
7984313كاشي سعدي 

7481292داروسازي كوثر
3795148 گروه صنايع بهشهرايران 

18138692ايران تاير
18628694فراورده هاي نسوزايران 

628562271فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
538901908سازه پويش 

24014815ايران مرينوس 
3193108سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

201067گروه بهمن 
23484777قندثابت خراسان 

3176103سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
3942125لبنيات پاك 

221469سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
23480696ملي سرب وروي ايران 

3461102تامين سرمايه نوين
715772107صنايع شيميايي سينا

6920201گروه صنعتي بارز
21669625معادن منگنزايران 

28991821نوردوقطعات فوالدي 
242265سرمايه گذاري پرديس

11714312توليدي چدنسازان
10125261فرآورده هاي نسوزآذر

7755199ايران خودرو
7276183ايران ترانسفو

7098177سرمايه گذاري پارس توشه 
4628115سرمايه گذاري بهمن 

44411بانكتجارت
34804827پتروشيمينوري

11246264لبنيات كالبر
12113283بورساوراقبهادارتهران

38912887لنت ترمزايران 
13698310س.صنايع شيميايي ايران

34188762پااليش نفت تبريز
21641455توليدمواداوليه داروپخش 
6794140سرمايه گذاريصنعت نفت  

6162117آلومينيوم ايران 
207739ليزينگ رايان سايپا

15875292شهدايران 
14106259شهد

25060453دارويي رازك 
5279بانك صادرات ايران

500482حفاريشمال
23695388بهنوش ايران 

544088ايران ارقام 
613599گروه دارويي سبحان

210934س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
11480181تراكتورسازي ايران 

26402416پليپروپيلنجم-جمپيلن
371357سرمايه گذاري آتيه دماوند

9286137توليدمحورخودرو
506674قطعات اتومبيل ايران 

285741سرمايه گذاري صدرتامين
16251228نفت پارس 

23992323پتروشيمي پرديس
9165117سبحاندارو
541769بانك ملت

158420زامياد
29600356داروسازي فارابي 

319638فيبرايران 
130615پارس خودرو

10792122افست 
18007199مس شهيدباهنر

28046308صنايع خاك چيني ايران 
12965142فروسيليس ايران 

790284پتروشيمي شازند
160317سرمايه گذاري خوارزمي

74297774معادن بافق 
12249125كالسيمين 

570357 پگاه آذربايجان غربي 
28953270پارس دارو

1075798گروه صنعتي سپاهان 
311328تامين سرمايه لوتوس پارسيان

503945سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
766368داده پردازي ايران 

445339بيمه ما
54968481پتروشيمي پارس

195617سايپا
22995199شيشه وگاز

222319گروه پتروشيمي س.ايرانيان
20029170سرمايه گذاري دارويي تامين

19816160پتروشيمي خارك 
726558صنعتي آما

21494171پارس الكتريك 
357528سرمايه گذاري توسعه ملي 

396731نوردآلومينيوم 
13962109باما

278120سرمايه گذاري اعتبارايران
526637بيمه ملت

1141072صنايع كاغذسازي كاوه 
1214275پاكسان 

369822بانك خاورميانه
297817سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

15929سرمايه گذاري سايپا
47346260گلوكوزان 

78207423سپنتا
320617چرخشگر
48275237كارتن ايران 

885842صنايع پتروشيمي كرمانشاه
636430گسترش نفت وگازپارسيان

1750875نيروترانس 
32779140البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

437518توريستي ورفاهي آبادگران ايران
308412س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

809326داروسازي روزدارو
965931سرمايه گذاري شفادارو

19596تامين سرمايه اميد
1530537خدمات انفورماتيك 

20715بانكپاسارگاد
681416صنايعپتروشيميخليجفارس

767217توسعه معادن روي ايران 
938919پتروشيمي شيراز

60702117فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
1799431پااليش نفت بندرعباس

3156551سيمان فارس 
706210توسعه معدني و صنعتي صبانور

3335433فرآورده هاي نسوزپارس 
1461614كشت وصنعت پياذر

53423سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
3271616كشت وصنعت چين چين

50130بيمه دانا
52440فوالدكاوه جنوب كيش

135470نيروكلر
78180پتروشيمي شازند

67980صنايع پتروشيمي خليج فارس
13870سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

2-19304سيمان خاش 
1-5451پااليش نفت اصفهان

1-4880آهنگري تراكتورسازي ايران 
18-73464دشت مرغاب 

2-5284ملي صنايع مس ايران  

 قيمت روغن نباتي
 افزايش نمي يابد

افزاي�ش  از  بع�د  نبات�ي  قيم�ت روغ�ن    
نمي ياب�د.  افزاي�ش  بنزي�ن  قيم�ت 
امير هوشنگ بيرشگ، دبير انجمن روغن نباتي در 
گفت وگو با تسنيم با بيان اين مطلب اظهار كرد: با 
توجه به اينكه بيشتر حمل و نقل روغن خام و تصفيه 
شده با ماشين هاي گازوئيل س��وز انجام مي شود و 
افزايش قيمت بنزين روي قيمت تمام شده روغن 
نباتي تأثير چنداني نخواهد داشت.  وي با اشاره به 
اهميت روغن نباتي به عنوان يك كاالي اساس��ي 
و اس��تراتژيك در س��بد خانوار و همچنين س��اير 
بخش هايي صنايع غذايي گفت: در راستاي همراهي 
با مردم و دول��ت، صنعت روغن نبات��ي هيچگونه 
افزايش قيمتي حتي در خرده فروشي لحاظ نخواهد 
كرد.  دبير انجمن روغن نباتي ادامه داد: با توجه به 
ميزان كافي ذخاير روغن نباتي در كشور، بازار روغن 
نباتي در كمال آرامش و ب��دون هيچ گونه افزايش 

قيمتي به كار خود ادامه خواهد داد. 

بازار ميوه شرايط بسيار مطلوبی دارد

ب�ا افزاي�ش اخي�ر قيم�ت بنزي�ن هي�چ افزايش�ي در قيم�ت محص�والت كش�اورزي 
ايج�اد نخواه�د ش�د؛ چراك�ه عرض�ه و تقاض�ا قيم�ت ب�ازار را تعيي�ن مي كن�د. 
رضا نوراني، رئيس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي در گفت وگو با ف��ارس گفت: افزايش اخير 
قيمت بنزين هيچ تأثيري در قيمت محصوالت كش��اورزي نخواهد داش��ت و قيمت آنها را گران 
نخواهد كرد.  نوراني با بيان اينكه تنها عرضه و تقاضا است كه قيمت محصوالت كشاورزي را تعيين 
مي كند، گفت: حتي در فصل تابستان هم ش��اهد بوديم كه زماني كه عرضه در بازار بيشتر مي شد 
قيمت ها پايين مي آمد و باال رفتن هزينه هاي حم��ل تأثيري در قيمت ميوه ها ايجاد نمي كرد.  وي 
با بيان اينكه افزايش اخير قيمت بنزين تنها يك تا 2 درصد قيمت تمام ش��ده توليد را باال مي برد، 
گفت: اين افزايش اندك هم طوري نيست كه توليدكنندگان مجبور شوند قيمت ها را افزايش دهند 
و مهم ترين عاملي كه روي قيمت ميوه ها تأثير دارد تنها عرضه و تقاضا اس��ت.  رئيس اتحاديه ملي 
محصوالت كش��اورزي در پاس��خ به اينكه وضعيت عرضه ميوه در بازار چگونه است، گفت: ميوه ها 
شرايط بس��يار مطلوبي دارند، عرضه مركبات به ويژه سيب در وضعيت بسيار خوبي است و به طور 

كامل نياز بازار تأمين مي شود.

  قيمت گوشت افزايشي
 نخواهد داشت

افزاي�ش قيم�ت بنزي�ن م�وردي نيس�ت ك�ه ب�ا 
ارتباط�ي  قرم�ز  گوش�ت  تولي�د  هزينه ه�اي 
مش�خص و مس�تقيم داش�ته باش�د، بلك�ه باي�د 
مراق�ب ب�ود ك�ه در مغازه ه�ا گرانفروش�ي نش�ود. 
منصور پوريان، رئيس ش��وراي تأمين كنندگان دام زنده 
در گفت وگو با تسنيم، درباره كنترل قيمت گوشت قرمز 
بعد از اجراي طرح سهميه بندي بنزين اظهار كرد: افزايش 
قيمت بنزين موردي نيست كه با هزينه هاي توليد گوشت 
قرمز ارتباطي مشخص و مستقيم داشته باشد و در حال 

حاضر نيز شاهد تغيير قيمتي نيستيم. 
وي افزود: بايد مراقب بود كه قيمت گوش��ت در مغازه ها 
افزايش پيدا نكند، در غير اي��ن صورت هزينه هاي توليد 
گوشت قرمز با گران شدن بنزين تغييري نخواهد داشت.  
رئيس شوراي تأمين كنندگان دام زنده ادامه داد: درباره 
امكان افزايش قيمت فروش گوشت قرمز در بازار نمي توان 
پيش بيني درستي داش��ت و بايد منتظر ماند و ديد بازار 

چگونه توسط مسئوالن كنترل و نظارت مي شود. 

  خبر

  بازار

  هنوز هيچ دستگاهي برنامه عملياتي خود را 
براي اجراي ماده 5 برنامه ششم توسعه جهت 
استقرار چرخه بهره وري تهيه نكرده است. 
فاطمه پهلواني رئيس س��ازمان ملي بهره وري 
ايران در گفت و گو با مهر، درباره ميزان پيشرفت 
ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: 
اين ماده يك تكليف قانوني تحت عنوان استقرار 
چرخ��ه به��ره وري در دس��تگاه هاي اجرايي و 
پيگي��ري و مديريت اس��تقرار اي��ن چرخه در 
دستگاه هاي اجرايي و ش��ركت ها و واحدهاي 
عملياتي تابعه براي دس��تگاه ها در نظر گرفته 
است؛ به اين صورت كه دستگاه ها موظف بودند 
ظرف شش ماه برنامه اجرايي خود را به سازمان 
ملي به��ره وري ارائه كنند، اما هن��وز اين اتفاق 

نيفتاده اس��ت.  رئيس س��ازمان ملي بهره وري 
ايران افزود: هيچ دستگاهي هنوز برنامه عملياتي 
خود را به ما ارائه نداده است؛ البته جاي گاليه 
نيست؛ چراكه اين كار نياز به مقدماتي داشت 
و دستگاه ها نمي توانند برنامه عملياتي خود را 
صرفاً انشا كنند. در واقع زيرساخت ها بايد طي 
سال هاي گذشته به تدريج شكل مي گرفت كه 
اين اتفاق نيفتاد.  وي تأكيد كرد: برنامه كنوني 
اين است كه تدوين برنامه عملياتي را با جديت 

آغاز كنيم.  
رئيس س��ازمان ملي به��ره وري اي��ران تأكيد 
كرد: اميدواري��م در روند تدوي��ن برنامه هفتم 
توسعه، قانونگذار مهلت هاي اجراي برنامه ها را 

واقع بينانه تر پيش بيني كند. 

هيچ دستگاهي براي استقرار چرخه بهره وري برنامه نداده است
پيرو ابالغيه ها و بخش�نامه هاي مكرر قبلي 
به لحاظ ش�رايط فعلي متأثر از اصالح قيمت 
بنزين و احتمال سوءاس�تفاده برخي عوامل 
س�ودجو در اين برهه زماني، مجدداً نسبت 
به ضرورت ثب�ت اطالعات انباره�ا و مراكز 
نگهداري كاال در قالب س�امانه جامع انبارها 
و س�امانه اع�الم موجودي تأكيد مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا به نقل از س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان؛ در راستاي 
عمل به تكاليف قانوني منبعث از بند )ث( ماده 
)6( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و آيين نامه 
اجرايي مواد 5 و 6 قانون مذكور، ثبت مشخصات 
انبارها و مراكز نگهداري كاال، مالك انبار و كاال، 
ميزان و نوع كاالي ورودي و خروجي به آنها در 

قالب سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال 
الزامي است.  بديهي است عواقب برخورد قانوني 
با موارد مغاير احراز شده در بازرسي هاي مستمر 
عوامل بازرسي در سطح كشور متوجه صاحبان 
كاال و انب��ارداران خواهد بود.  اي��ن اطالعيه به 
منزله ابالغيه رسمي تلقي شده و اجراي آن براي 
تمامي واحدهاي اقتصادي ذي نفع الزاميست. 

در پايان از ش��هروندان درخواست مي شود در 
صورت مش��اهده هرگونه تخلف در اين زمينه 
مراتب را از طري��ق مراجعه حضوري يا انعكاس 
به شماره تلفن 124 سازمان حمايت و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ها يا اپليكيشن 
آپ اطالع دهند تا در اسرع وقت مورد پيگيري و 

رسيدگي قرار گيرد. 

كاالي ثبت نشده احتكار است،  با متخلفان برخورد مي شود

محمد مهدي موذن| ايرنا

 حضور فعال شركت هاي دانش بنيان 
در نمايشگاه لوازم خانگي

رئي�س انجم�ن صناي�ع لوازم خانگ�ي اي�ران از حض�ور فع�ال 
ش�ركت هاي دانش بني�ان در نمايش�گاه لوازم خانگ�ي امس�ال 
خبر داد و گفت: »امس�ال نمايش�گاه لوازم خانگي در س�ه بخش 
صنايع انرژي بر، صنايع غيرانرژي بر و قطعات برپا خواهد ش�د.« 
برگزاري نمايشگاه هاي داخلي از جمله نمايشگاه لوازم خانگي مي تواند در 
حوزه صادرات بس��يار تأثيرگذار باش��د و عالوه بر اين باعث تعميق ارتباط 
مردم با صنعتگران و فعاالن اقتصادي نيز شود. معرفي توانمندي هاي صنايع 
كشور، شناسايي رقبا، توسعه بازار توليدات داخلي از مزيت هاي ديگر برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي محسوب مي شود. براساس آمار، حدود 60 ميليون 
دالر در سال ۸6 در حوزه لوازم خانگي صادرات داشته ايم كه اين رقم در سال 

96 به 330 ميليون دالر رسيده است. 
رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در نشست خبري نوزدهمين نمايشگاه 
لوازم خانگي در تشريح نحوه برگزاري نمايشگاه امسال گفت: امسال نمايشگاه 
لوازم خانگي در سه بخش شامل بخش هاي صنايع انرژي بر، صنايع غيرانرژي 
بر و قطعات برپا خواهد شد.  حبيب اهلل انصاري با اشاره به اينكه صنايع انرژي 
بر شامل گاز و برق مي شود، افزود: در بخش صنايع غيرانرژي تمام ظروفي كه 
در ايران توليد مي شوند اعم از بلور، كريستال و چيني به نمايش درمي آيد. 
ايران در توليد ظروف چيني شهرت خوبي در بازار جهاني دارد و عالوه بر اين 
در بخش قطعه سازي لوازم خانگي نيز به پيشرفت هاي قابل توجهي دست 

يافته ايم، به گونه اي كه با كشورهاي مطرح در اين زمينه رقابت داريم. 
وي با بيان اينكه تنها قطعه لوازم خانگي كه در كشور توليد نمي شود دستگاه 
كمپرسور يخچال است، اظهار داش��ت: امروزه ارتباط ميان قطعه سازان و 
ش��ركت هاي دانش بنيان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در اين راستا 
امسال نيز شركت هاي دانش بنيان در اين نمايشگاه حضور فعالي خواهند 
داشت.  وي گفت: امسال سال رونق توليد داخل است و زماني مي توانيم اين 
شعار را محقق كنيم كه توليد داخل افزايش يابد و به دنبال آن بازار داخل نيز 
توسعه يابد. ايران با برخورداري از نيروي كار مختصص و تكنولوژي هاي به 
روز مي تواند از مزيت همسايگي با 15 كشور بهره برده و با رشد صادرات ميزان 
توليد داخل را نيز رونق دهد.  رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با اشاره 
به فروش لوازم خانگي قاچاق در داخل كشور بيان كرد: با وجود آنكه از سال 
9۷ ورود كاالهاي خارجي به كشور ممنوع شده است، اما متأسفانه همچنان 
شاهد ورود كاالهاي قاچاق به داخل كشور هستيم كه بايد در راستاي تحقق 

هدف رونق توليد به صورت جدي براي آن تصميمي گرفته شود. 
وي با اشاره به حضور توليد كنندگان قطعات لوازم خانگي در نمايشگاه هايي 
كه در كشور سوريه و عراق برگزار شد، گفت: اين حضور در راستاي توسعه 
مبادالت تجاري بين فعاالن اقتصادي و با هدف بررسي چالش ها و موانع پيش 

روي صادرات به اين كشورها انجام شد. 
وي افزود: عالوه بر كشور هاي عراق، سوريه و افغانستان، كشور هاي اروپايي 
نيز جزو بازارهاي هدف به شمار مي روند، به گونه اي كه كاالهايي چون چرخ 

خياطي و آبگرم كن نيز به چند كشور اروپايي صادر مي شود. 


