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مس�ئول بس�يج س�ازندگی کش�ور ب�ا بيان 
اینکه ی�ک ميلي�ون نف�ر از روس�تایيان در 
21 ه�زار صن�دوق  قرض  الحس�نه حض�ور 
دارن�د، گف�ت: 600 ه�زار نف�ر از داوطلب�ان 
ني�ز عض�و گروه ه�ای جه�ادی ش�ده اند.

نشست بررسی حل مش��کل بازار و بازاریابی در 
مناطق روستایی با حضور محمد زهرایی مسئول 
بسیج سازندگی کشور، حمید اهلل بداشتی قائم مقام 
و معاونان بسیج سازندگی، مدیرانی از صندوق های 
قرض الحسنه مردمی در کش��ور، برخی اعضای 
گروه های جهادی و با حضور خبرنگاران در محل 
سالن شهید قاسم س��لیمانی در سازمان بسیج 

اقشار برگزار شد.
س��ردار محمد زهرایی در این جلسه اعالم کرد: 
از ظرفیت نهادهای انقالب��ی و بخش خصوصی 
برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استفاده 
می کنیم، در حالی که بس��یاری از ظرفیت های 
مردمی مورد غفلت قرار گرفته، اما بسیج به عنوان 
ابرنهاد تسهیل گر و بسیج کننده گروه های مردمی 

در جنگ اقتصادی حضور دارد.
وی گفت:  از ظرفیت م��ردم برای مقابله با جنگ 
اقتصادی اس��تفاده می کنیم و در مقابل دشمن 
که کمپین فش��ار حداکثری بر انقالب اسالمی 
تشکیل داده، ما هم می خواهیم از ظرفیت مردم 
در گروه های جهادی برای مقابله با جنگ اقتصادی 
استفاده کنیم. دشمن می خواهد در جنگ مجازی 
مردم را بی انگیزه و دل آنه��ا را خالی کند، اما ما 
می خواهیم با فرهنگ جه��ادی و ظرفیت مردم 
بسیاری از فرایندهای پیچیده اقتصادی را آسان 
کنیم و در جهت ایجاد اشتغال در روستاها و کمک 
به تولید و بازاررسانی محصوالت با کیفیت ایرانی و 

با کمک مردم اقدام کنیم.
 مسئول بسیج سازندگی کشور در ادامه افزود: 
 در این جلس��ه یک طرف گروه های تسهیل گر 

بس��یجی، ی��ک ط��رف نماین��دگان گروه های 
جهادی، از ط��رف دیگر گروه ه��ای نمایندگان 
صندوق های  قرض الحسنه مردمی و از یک طرف 
هم نمایندگان بخش خصوص��ی و بازار حضور 
دارند و قرارگاه های جهادی تش��کیل داده اند و 
گروه های کوچک صندوق قر ض الحسنه مردم یار 

و اشتغالزا درست کرده اند.
زهرایی گفت: گروه  های جهادی حتی پیشروتر 
از ما در جاهایی که هیچ کس��ی حض��ور ندارد، 
حضور پیدا کرده و خدمت رس��انی می کنند. در 
قضیه س��یل،  مقابله با کرونا، گروه  های جهادی 
بدون دستور کسی وارد عمل ش��دند. در قضیه 
کمک ه��ای مؤمنانه در پی دس��تور مقام معظم 
رهبری حماس��ه هایی خلق کردن��د و حتی در 
بیماری کرون��ا، زماني که هیچ کس��ی به اموات 
کرونایی نزدیک نمی ش��د، گروه ه��ای جهادی 
داوطلبانه برای غس��ل دادن، کفن کردن و دفن 

اموات کرونایی وارد عمل شدند.
مسئول بسیج سازندگی کش��ور افزود:  در حال 
حاضر 21 هزار صندوق قر ض الحسنه مردمی در 
روستاها تشکیل شده که با کمترین بروکراسی 
اداری تسهیالت قرض الحسنه به اهالی صندوق 
پرداخت می ش��ود و ما برای آنها هزار و 300 نفر 
تس��هیل گر آموزش داده ایم و این تسهیل گران 
به عضویابی ی��ا ترغیب مردم ب��رای حضور آنها 
اقدام می کند و این صندوق ه��ا اگر منابع خود را 
در صندوق کارآفرینی امی��د، بانک مهر اقتصاد 
یا بانک انصار سپرده گذاری کنند، چندین برابر 
س��پرده مردمی خود صندوق یا بانک به آنها وام 

پرداخت می کنند.
زهرایی گفت:  وام های صندوق قرض الحسنه 
روستایی با رویکرد اش��تغال، استمرار تولید 
و گره گش��ایی از مردم تس��هیالت پرداخت 
می کند.600 هزار نفر در قالب 24 هزار گروه 

جهادی حضور دارن��د که وظیفه م��ا اتصال 
گروه ه��ای جه��ادی ب��ه یکدیگ��ر و اتصال 
محص��والت تولید مردم در روس��تاها به بازار 

مصرف است.
 مس��ئول بسیج س��ازندگی کش��ور خاطرنشان 
ک��رد: صندوق ه��ای قرض الحس��نه مردمی در 
روس��تاها را در قالب تعاونی تشکیل می دهیم و 
این شرکت های تعاونی از محل تبصره 2 ماده 29 
سازمان جنگل ها مجوز و رتبه دریافت می کنند 
و در حوزه اش��تغالزایی در مناب��ع طبیعی مانند 
بذرپاش��ی، نه��ال کاری و  حفاظ��ت از جنگل به 

اشتغالزایی می پردازند.
زهرایی گفت: هزار و 200 صندوق قرض الحسنه 
مردمی در کش��ور ش��کل گرفته اند که اگر این 
صندوق ها 50 میلیون توم��ان منابع در صندوق 
کارآفرینی امید قرار دهند با رایزنی انجام شده، 
خود صندوق کارآفرینی 250 میلیون تومان به 
آن اضافه می کند و وام های اشتغالزایی به اعضای 

صندوق مي پردازد.
به گفته وی از محل تسهیالت خرد صندوق های 
قرض الحسنه روستایی در سال گذشته 68 هزار 

شغل خرد روستایي ایجاد شد.
 مسئول بسیج س��ازندگی کشور گفت:  ما پیوند 
بین بخش خصوصی و ظرفیت مردم را به وسیله 
تس��هیل گران و گروه های جه��ادی و صندوق 
قرض الحس��نه انجام می دهی��م و معتقدیم که 
تولید کشور با ظرفیت مردمی رونق پیدا می کند 
و با برجام و واردات نمی توانیم اقتصاد کشور را 

نجات دهیم.
زهرایی در پایان خاطرنشان کرد:  همانطور که در 
دفاع مقدس هرگاه به زمین مین کاری می رسیدیم 
باید عده ای فداکاری و معبر باز می کردند، االن هم 
برای برون رفت اقتصاد از مشکالت باید عده ای در 

قالب گروه های جهادی معبرها را باز کنند.

 بسیج سازندگی: یک میلیون روستایی 
در صندوق های قرض الحسنه حضور دارند

    گزارش 2

  كميسيون مشاوران امالك
نصف شد

در پي جنجال هاي اخير بر سر حق کميسيون باالي مشاوران امالك، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کميسيون 
مشاوران امالك را اعالم کرد که بر اساس آن نيم درصد ارزش معامله 
و معادل 2۵ /0 درصد از هر یک از طرفي�ن را به اتاق اصناف ابالغ کرد. 
در س��ال جاري همزمان با افزایش قیمت مس��کن، حق کمیس��یون 
مشاوران امالك نیز افزایش یافت به طوري که اخیراً برخي از نمایندگان 
مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. اقبال شاکري عضو کمیسیون 
عمران مجلس معتقد بود که مکانیزم فعلي اخذ حق کمیسیون مشاوران 
امالك درست نیست، زیرا هیچ دلیلي وجود ندارد که امالکي ها براي 

انعقاد قراردادها به صورت درصدي کارمزد دریافت کنند. 
وي مي افزاید: زمینه فعالیت مشاوران امالك جزو حوزه مشاغل خدماتي 
محسوب مي شود، از این رو در امور خدماتي نباید در ازاي انعقاد قرارداد، 
کارمزد به صورت درصدي اخذ شود. در شرایط کنوني در تمام دفاتر ارائه 
خدمات به مشتریان، تعرفه هاي ثابتي وجود دارد که مشتري در ازاي 

دریافت خدمات، مبالغي را به عنوان کارمزد ثابت پرداخت مي کند. 
با انتشار این واکنش هاي منفي، سرانجام پس از کشمکش فراوان برسر 
حق کمیسیون مش��اوران امالك یداهلل صادقي، رئیس سازمان صمت 
اس��تان تهران در نامه اي کاهش 50 درصدي حق الزحمه کمیسیون 

مشاوران امالك را به اتاق اصناف تهران ابالغ کرد. 
بر این اساس، کمیس��یون تنظیم مبایعه نامه از سوي مشاوران امالك 
معادل0/25درص��د  ارزش معامله از ه��ر یک از طرفی��ن و مجموعاً 
0/5درصد  تعیین شده اس��ت. حق کمیس��یون تنظیم قرارداد رهن 
کامل نیز 0/5درصد  رقم ودیعه مصالحه ش��ده میان طرفین قرارداد و 
کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره مسکن، معادل یک چهارم اجاره یک ماه 
مشخص شد. در این ابالغیه مشاوران امالك براي تمدید قرارداد اجاره 
نیز مي توانند حداکث��ر تا 0/1درصد حق کمیس��یون اجاره از طرفین 
دریافت کنند. س��ازمان مذکور، تعرفه حق کمیسیون تنظیم قرارداد 
مش��ارکت در س��اخت را هم باید 0/4درصد از ارزش قرارداد و معادل 

0/2درصد از هر یک از طرفین اعالم کرده است. 
........................................................................................................................

 صدور قبض رايگان برق 
براي مشتركان كم مصرف از آبان ماه

س�خنگوي صنع�ت ب�رق گف�ت: نخس�تين قب�ض رای�گان 
ط�رح ب�رق امي�د، از ابت�داي آب�ان م�اه ص�ادر مي ش�ود. 
به گزارش تسنیم، مصطفي رجبي مش��هدي با اشاره به اینکه شرایط 
مصرف در کنتورهاي هوش��مند و مکانیکي قابل رصد اس��ت، افزود: 
اطالعات کم مصرف، خوش مصرف یا پرمصرفي مش��ترکان با پیامک 
ارسال مي شود و اگر مشترکي مشمول تخفیف صددرصدي هم باشد، 

با ارسال پیامک اطالع رساني خواهد شد. 
وي با بیان اینکه هدف طرح برق امید، اص��الح الگوي مصرف و ایجاد 
حساسیت در انتخاب وسایل کم مصرف اس��ت، گفت: الگوي مصرف 
تعیین شده براي برخورداري از برق امید در فصول گرم 100 کیلو وات 
ساعت در ماه و 80 کیلو وات س��اعت در ماه هاي غیر گرم و در مناطق 
عادي است که البته 82 درصد مصرف کنندگان برق در مناطق عادي 
هستند. الگوي مصرف تعیین شده در مناطق گرمسیري 400 کیلووات 
ساعت در ماه تعیین شده است. رجبي مشهدي با بیان اینکه واحد هاي 
مسکوني که سکنه ندارند، تحت پوش��ش این طرح نیستند، گفت: در 
این واحد هاي مسکوني که به صورت فصلي استفاده مي شود، آبونمان، 

بیمه و عوارض و مابقي موارد ارسال مي شود. 
........................................................................................................................

 نخستين قرارداد هپكو با بخش معدن
امضا شد

نخس�تين قرارداد ش�رکت هپکو ب�ا بخش مع�دن ب�راي تأمين 
۳0 دامپتراك به امضا رسيد. 

برنامه احیاي شرکت هپکو را ایمیدرو از تابستان امسال آغاز کرده است، 
از ای��ن رو ش��رکت هپکو در روزه��اي اخیر ق��راردادي ب��راي تأمین 
30 دامپتراك با یکي از شرکت هاي معدني داخلي به امضا رسانده است. 
این سازنده ماشین آالت معدني و راهسازي، قرار است طي این قرارداد 

اقدام به تأمین تجهیزات و تولید دامپتراك هاي  40 تني کند. 
در این قرارداد صن��دوق بیمه س��رمایه گذاري فعالیت ه��اي معدني 
)زیرمجموعه ایمی��درو( به عنوان پش��تیبان عمل مي کن��د و تأمین 

80درصد از ارز مورد نیاز را برعهده دارد. 
هپکو در همین حال برنامه امضاي قراردادهاي دیگري را نیز پیش رو 
دارد. غریب پور، رئیس هیئ��ت عامل ایمیدرو در نیمه ش��هریور طي 
نشستي با سهامداران و مدیران ارشد شرکت هپکو و خانه معدن اعالم 
کرده بود، با توجه به شرایطي که براي تسهیل فعالیت هاي هپکو ایجاد 
شده، این ش��رکت در آس��تانه امضاي قرارداد با شرکت هاي متقاضي 
داخلي اس��ت. محمد رفیعي، مدیر عامل هپکو نی��ز گفته بود، بار این 

شرکت 13 سال است که روي زمین مانده بود. 
........................................................................................................................

 عدم استقبال صاحبان كاالهاي اساسي
از پيشنهاد ترخيص و تسويه ارزي 3 ماهه

مع�اون فني گم�رك گف�ت: تنه�ا صاحب�ان 2۳ هزار ت�ن کاالي 
اساس�ي از 2 و ۷ ميلي�ون ت�ن کاالي موج�ود در گم�رك 
از تس�هيالت ترخيص ب�دون تش�ریفات کاال اس�تقبال کردند. 
به گزارش تسنیم، مهرداد جمال ارونقي در خصوص عملکرد گمرك در 
حوزه ترخیص کاالهاي اساسي گفت: میزان کاال هاي اساسي ترخیص 
شده از گمرکات حدود 11/5میلیون تن به ارزش 5 میلیارد دالر بوده که 
نسبت به سال گذشته از نظر وزني تفاوت چنداني نکرده، ولي مقداري 
از کاال هاي اساسي امسال به گندم اختصاص داده شده که از نظر ارزش 

مقداري پایین تر است. 
ارونقي گفت: هم اکنون 3/5 میلیون تن کاال شامل 25 قلم کاالي اساسي 
در گمرکات و بنادر مهم کشور موجود است. وي گفت: 3/5  میلیون تن 
کاالي غیر اساسي که بیشتر آن در بندر شهید رجایي و حدود 25 هزار 
کاالي غیر کانتینري هم در گمرکات موجود اس��ت و باید نس��بت به 
اظهار و انجام تش��ریفات گمرکي براي ترخیص این کاال ها اقدام شود. 
معاون فني امور گمرکي گمرك تأکید کرد: تنها صاحبان 23 هزار تن 
کاالي اساسي از 2 و 7 میلیون تن کاالي موجود در گمرك از تسهیالت 

ترخیص بدون تشریفات کاال استقبال کردند. 
........................................................................................................................

 انتقاد برندگان قرعه كشي خودرو
از قيمتگذاري جديد »رانا پالس«

یک�ي از برن�دگان قرعه  کش�ي خرید محص�والت ای�ران خودرو 
ب�ا انتق�اد از قيمتگ�ذاري جدید ران�ا پ�الس گفت: قيم�ت این 
خ�ودرو باالت�ر از محص�والت ه�م رده آن تعيين ش�ده اس�ت. 
زکریا رس��تمي در گفت  و گو با فارس با بیان اینکه خرداد امس��ال در 
طرح پیش ف��روش محصوالت ایران خ��ودرو ثبت نام ک��ردم، اظهار 
داشت: در این طرح برنده خرید یک دستگاه رانا پالس شدم و در آن 
زمان 75 میلیون تومان به حساب ایران خودرو واریز کردم. وي با بیان 
اینکه در قرارداد ما ذکر شده بود که قیمت خودرو بر مبناي قیمت روز 
محاسبه مي شود، گفت: در حال حاضر قیمت جدید رانا پالس از سوي 
ایران خودرو 145 میلیون تومان تعیین شده است، به طوري که براي 
تحویل این خودرو در موعد تحوی��ل مهرماه باید 70 میلیون تومان به 

حساب این شرکت واریز شود. 

در جری�ان مب�ادالت، روز گذش�ته بازار 
س�رمایه با اص�الح قيمت ها مواجه ش�د، 
نکته مد نظر آن است که نشر اخبار جعلي 
پيرامون بازار سرمایه این روزها در فضاي 
اقتصادي کشور افزایش یافته است، از این 
رو انتظار این است که حوزه اطالع رساني 
مجموعه هایي چون سازمان بورس اوراق 
بهادار و بورس ه�ا تقویت ش�وند، در غير 
این صورت سهامداران با نگراني بيشتري 
به دليل نشر اخبار کذب مواجه مي شوند. 
کارشناسان معتقدند بازار سرمایه به رغم 
آنکه در س�ال جاري در حوزه تأمين مالي 
دولت، ش�رکت ها و س�هام عدالت خوش 
درخش�يده اس�ت، اما توجهي ب�ه حوزه 
اطالع رساني پيرامون این بخش نمي شود. 
در صورتي که اطالع رس�اني ح�وزه بانک 
ب�ه مراتب از بازار س�رمایه قوي تر اس�ت. 
در حالي که بازار س��رمایه مسیر اصالح را در 
پیش گرفته است، سایه رش��د اخبار جعلي 
بر سر بازار س��نگیني مي کند و همین مهم، 
بازار س��رمایه را تحت تأثیر منفي قرار داده 
اس��ت، به نظر مي رس��د عده اي با نشر اخبار 
جعلي قصد دارند جهت بازار سرمایه را تغییر 
دهند که این دس��ت اقدام��ات فضاي منفي 
را در بازار س��رمایه رقم مي زند و امکان دارد 
سرمایه گذاران را در خرید یا فروش به اشتباه 

بیندازد و زیان هاي هنگفت به سرمایه گذاران 
وارد کند، از این رو ش��ورایعالي بورس اوراق 
بهادار و همچنین سازمان بورس و بورس ها 
باید روي مقوله توس��عه اطالع رساني تمرکز 
جدي داشته باش��د؛ چراکه نمي شود مقوله 
مهم اطالع رساني و شفافیت و فرهنگ سازي 
براي س��هامداري را صرفاً در استوري روابط 

عمومي خالصه کرد. 
ضعف اطالع رس��اني در بازار س��رمایه در کنار 
تصمیم گیري هاي خلق الساعه بازار سرمایه را 
تحت الشعاع قرار داده است. در این میان عده اي 
به خبر س��ازي هاي جعل��ي روي آورده اند که 
سایه این دس��ت اقدامات روي سر بازار سرمایه 
سنگیني مي کند. به طور نمونه در شرایطي که 
اصالح بازار همچنان ادامه دارد و اثري ملموس از 
مصوبات و وعده هاي دولت به چشم نمي خورد، 
برخي با نشر گسترده اخبار جعلي مي خواهند 
روند بازار را تغییر دهند. این دس��ت از اقدامات 
رویه اي ناصحیح است که نتیجه اي جز سخت 
و پیچیده ت��ر ش��دن وضعیت ن��دارد و در عین 
حال ضعف حوزه اطالع رس��اني بازار سرمایه را 

نمودار مي کند. 
روز گذشته محتوایي از قول عبدالناصر همتي، 
رئیس کل بانک مرکزي و به نقل از خبرگزاري 
تسنیم در برخي کانال ها منتشر و باز نشر شده 
که این خبر در س��ایت و کانال این خبرگزاري 

وجود ندارد. 
در این خبر جعل��ي با  هش��داری از رئیس کل 
بانک مرکزي آمده است: »به زودي کساني را که 
سهام خود را از بازار سرمایه جهت نوسان گیري 
وارد بازار ارز کرده اند، پشیمان مي کنیم. افرادي 
که مهر  س��ال 97 اقدام به خرید ارز داشتند، دو 
سال صبر کردند تا به قیمت خرید خود برسند. 
به زودي شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه و 

ارز خواهیم بود.« 
این خبر جعلي بود و چه بس��ا آنکه به واسطه 
نشر گس��ترده همین خبر عده اي به اشتباه 
اقدام به خرید یا فروش س��هام روز گذش��ته 

کرده باشند. 
برخي از کارشناس��ان معتقدند بازار سرمایه 
به رغم آنکه از ابتداي س��ال ج��اري تا کنون 
مالیات چندین هزار میلیارد توماني به دولت 
پرداخت کرده اس��ت و در این میان س��ازمان 
بورس نیز درآمد هنگفتي بدست آورده است، 
اما متأسفانه به رغم این همه خدمت در حوزه 
تأمین مالي و نقد سازي سهام عدالت این بازار 
در حوزه اطالع رساني و فرهنگ سازي در حوزه 
سهامداري همچنان کمیتش لنگ مي زند. این 
در حالي است که حوزه بانک به مراتب در حوزه 

اطالع رساني از بازار سرمایه قوي تر است. 
  نقش بازار سرمایه در تأمين مالی

گفتني است از ابتداي س��ال تا کنون ارزش 

مبادالت بورس بیش از 1400 هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت که درصدي از این رقم به 
مالیات دول��ت از محل نقل و انتقال س��هام 
و همچنین س��هم س��ازمان بورس و شرکت 
بورس و کارگزاري ه��ا و بخش هاي خدمات 
دهنده به بازار مي باش��د. با وجود اینکه پول 
هنگفتي به مجموعه هاي مذکور مي رس��د و 
بازار سرمایه نیز در حوزه تأمین مالي امسال 
خوش درخش��یده اس��ت، اما خدمات دهي 
به س��هامداران در حوزه اطالع رساني اصاًل 
رضایت بخش نیس��ت که موجب انتقاد هاي 

شدید شده است. 
   دژپس�ند: دولت در شش ماهه نخست 
سال یک ریال هم به بانک مرکزي وابستگي 

نداشت
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت وگو با برنامه 
رهیافت رادیو اقتصاد با اش��اره به حواشي هاي 
بسیار و بي اساس در خصوص کسري بودجه و 
برداشت دولت از بانک مرکزي خاطر نشان کرد: 
دولت در شش ماهه نخست سال حتي یک ریال 

به بانک مرکزي وابستگي نداشت. 
وي اف��زود: از اقدام��ات مه��م دول��ت براي 
جایگزیني تأمی��ن مالي مي ت��وان به صرفه 
جوی��ي هزینه ها، عرض��ه دارایي هاي دولتي 
به صورت فراگیر، ف��روش اوراق و نیز وصول 

مالیات اشاره کرد. 
دژپسند از تالش دولت براي رونق اقتصادي با 

مشارکت بازار سرمایه خبر داد. 
  افت ۵4 هزار واحدی شاخص 

در بازار یکپارچه منفی بورس
ش��اخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
س��رمایه با ثبت افت 54هزار واحدی در ارتفاع 

یک  میلیون و 515هزار واحد قرار گرفت.
دیروز تمام شاخص های بورس ریزشی بودند، 
به گونه ای که شاخص کل بورس نسبت به روز 
قبل 3/5 درص��د افت کرد. ش��اخص قیمت با 
معیار وزنی ارزش��ی هم 3/5 درصد افت داشت، 
اما شاخص کل بورس و شاخص قیمت در معیار 

هم وزن هر کدام 1/3 درصد کاهش یافتند. 
در جریان دادوستدهای بازار سرمایه یک میلیارد 
و 823میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 
2هزار و 685میلیارد تومان در 237هزار نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با 
افت 54هزار و 955واحدی در ارتفاع یک میلیون 

و 515هزار و 932واحد قرار گرفت.
نمادهای��ی که قباًل شاخص س��از بودند در افت 
ش��اخص مؤثر بودند، به گون��ه ای که نمادهای 
پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه، ملی مس 
ایران، گل گهر، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمین، پاالیش نفت اصفهان و فوالد کاوه جنوب 
کیش هم به ترتیب بیشترین اثر کاهشی را در 

شاخص بورس داشتند.

 ارائه گزارش عملكرد وزارت صمت 
به جای برنامه راهبردی 

مجلس در حالی ام��روز صالحیت وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و 
تجارت را بررس��ی خواهد کرد که برنامه های پیش��نهادی وی بیشتر 
حاوی جداول عملکرد وزارت صنعت است تا برنامه های راهبردی جهت 

مدیریت بازار یا بهبود شرایط تولید.
علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حالی 
معتقد است برای پذیرش سکانداری وزارت صنعت فداکاری کرده که 
ظاهراً برنامه دقیقی برای اداره این وزارتخانه و امور مربوط به آن ندارد، 
به طوری که مطالعه برنامه های پیشنهادی وی که به مجلس ارائه شده، 
بیشتر حاوی جداول مربوط به عملکرد سه و پنج ماهه وزارت صنعت و 

همچنین اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله است.
رزم حس��ینی اخیراً در مورد برنامه های خود با اشاره به ارائه دو برنامه به 
مجلس شورای اسالمی در جمع فعاالن بخش خصوصی گفته بود: اولین 
برنامه مربوط به وزارت صمت است که مبتنی بر اسناد باالدستی و مبتنی 
بر احکام برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که البته در 
ش��رایط فعلی امکان اجرای این برنامه کم است، البته نه به این معنا که 
کمک نمی کنیم تا به اهداف آن برسیم، اما باید در این مدت کوتاه 10 ماهه 

در دولت فعلی اقداماتی انجام داد که این مسیر هموارتر شود. 
وی با اش��اره به برنامه دوم که به مجلس ارائه شده، گفته است: مردمی 
بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که شما فعاالن اقتصادی 
در آن زمینه نقش آفرینی خواهید داشت که بعد از رأی اعتماد مجلس 
در مورد آن مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. برنامه های پیشنهادی 
رزم حس��ینی بیش��تر حاوی جداول مربوط به گزارش عملکرد وزارت 
صنعت طی س��ه و پنج ماه امسال اس��ت و در عین حال برخی جداول 
و اهداف تعیین شده در اسناد باالدس��تی و سند چشم انداز 20 ساله را 

شامل می شود. 
این در حالی است که برنامه وزیر پیش��نهادی همانطور که از عنوانش 
مشخص اس��ت باید ش��امل راهکارهای عملیاتی و کاربردی برای حل 
مشکالت بخش های مربوطه و رسیدن به اهداف اسناد باالدستی باشد، 
وگرنه آمار عملکرد وزارت صنعت و همچنین اسناد باالدستی در سایت 

وزارت صنعت و فضای مجازی قابل دسترس است.
در ش��رایط فعلی مدیریت بازار و قیمت تولیدات صنعتی، به ویژه بازار 
خودرو، لوازم خانگی و کاالهای اساسی جزو مهم ترین مطالبات مردم و 
فعاالن اقتصادی از وزارت صنعت است و انتظار می رود وزیر پیشنهادی 
برنامه های مدون و دقیقی برای این بخش ها داش��ته باشد، اما برنامه 
پیشنهادی رزم حسینی بیشتر به بیان کلیات و اصول اقتصادی پرداخته 
و برنامه دقیقی در این زمینه ها ندارد. به عنوان مثال در زمینه مدیریت 
بازار خودرو اعالم شده که »در این راستا مبنای کار استفاده از گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی خواهد بود«، حال آنکه برای این موضوع حداقل باید 

یکی، دو سیاستگذاری مشخص اعالم  می شد.
به گزارش فارس، در برنامه های وزیر پیش��نهادی صنعت، راهکارهای 
ارائه ش��ده برای مدیریت صنعت و بازار خودرو ش��امل مواردی مانند 
س��اماندهی نحوه فروش محصوالت شرکت های خودروسازی و ایجاد 
شرایط دسترسی عادالنه برای مصرف کنندگان، ساماندهی سایت های 
فروش اینترنتی خودرو و تالش برای افزایش ظرفیت واحدهای تولید 
قطعات خودرو عنوان شده که جزو بدیهیات است و هر فرد مسئولی بر 

لزوم توجه به این موارد تأکید دارد. 
در عین حال، تأسیس شرکت های مشترك خودروسازی با کشورهای 
همسایه و اصالح سیاست های واردات خودرو با تمرکز بر انتقال فناوری 
به داخل کش��ور نیز به عنوان راهکارهای دیگر مطرح شده که بیشتر 
راه حل بلندمدت محس��وب می شوند و مشخص نیس��ت تا پایان عمر 
دولت عملی خواهد شد یا نه. این در حالی اس��ت که ساماندهی بازار 
خودرو و برخورد با دالل بازی در این بازار نیازمند برنامه ریزی ضربتی 

و دقیق است.
در هر حال، وزارت صنعت در شرایطی حدود پنج ماه با سرپرست اداره 
شده که نابسامانی ش��دیدی در بخش های زیرمجموعه آن مشاهده 
می ش��ود و از تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان تا ب��ازار خودرو، لوازم 
خانگی، لبنیات، تخم مرغ و همچنین نداش��تن هیچ سیاستی درباره 
واردات، نحوه مصرف ارز کمیاب کش��ور و امثال آنه��ا را می توان در 
فهرس��ت مش��کالت این وزارتخانه گنجاند. به رغم آنکه بعضی نکات 
مثبت نیز در برنامه رزم حسینی دیده مي شود، اما اغلب این برنامه ها 
یا ماهیت بلندمدت دارند یا ناظر بر مش��کالت امروز بخش صنعت و 
تجارت کشور به خصوص دو موضوع مهم اولویت های تخصیص ارز و 
همچنین تنظیم بازار مواد اولیه تولید به خصوص فلزات اساسی مانند 

فوالد و محصوالت پتروشیمی و امثال آنها نیستند. 
قطعاً حل این مشکالت و سروسامان دادن به بازار نیازمند انتصاب 
فردی توانمند و برنامه ری��زی دقیق و عملیاتی اس��ت تا عالوه بر 
رفع موانع تولید، قیمت کاال در بازار نیز با س��طح درآمد و شرایط 
اقتصادی مردم هماهنگ شود و شاهد بهبود معیشت خانوار باشیم، 

نه گران تر شدن روزانه کاالها. 

وزارت جهاد كشاورزی به دنبال كشت نهاده 
دامی در خارج از كشور است

مدیرعام�ل ش�رکت پش�تيبانی ام�ور دام ب�رای هم�کاری ب�ا 
انجم�ن کش�ت فراس�رزمينی ب�ا ه�دف تأمي�ن ذرت م�ورد 
ني�از اع�الم آمادگ�ی ک�رد و پيش�نهاد داد، ب�ه منظ�ور تأمين 
نهاده ه�ا، تفاهمنام�ه ای بي�ن وزارت جه�اد کش�اورزی و 
انجم�ن کش�ت فراس�رزمينی ب�ا اف�ق 10 س�اله منعقد ش�ود.

روز گذشته نشست امکان سنجی کشت ذرت دانه ای با رویکرد فراسرزمینی 
با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی، مدیرعامل شرکت 
پش��تیبانی امور دام، رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت 
جهاد کشاورزی، رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن کشت فراسرزمینی در 

محل سالن جلسات معاونت امور زراعت برگزار شد. 
در این نشست جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
با اشاره به مقدار نیاز کشور به ذرت و برنامه های تأمین آن پیشنهاد کرد: 
به منظور تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه های جیره غذایی دام و طیور 
و همچنین ذخیره آبی، تفاهمنامه ای بین وزارت جهاد کش��اورزی و 

انجمن کشت فراسرزمینی با افق 10 ساله منعقد می شود. 
محمدرضا طالیی، مدیرعامل شرکت پش��تیبانی امور دام نیز در این 
نشست اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام برای تأمین ذرت مورد 
نیاز این آمادگی را دارد با انجمن کشت فراسرزمینی به دو روش، یکی 
انعقاد قرارداد بر اساس قیمت اعالمی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با پیش پرداخت 25 درصد و دوم انعقاد تفاهمنامه و 

خرید بر اساس قیمت جهانی اقدام کند.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک
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