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خبر اقتصادی

مدیرعامل شرکت کشتیرانی:
ناوگان ایرانی در تمام دنیا تردد دارد

مدیرعامل شرکت کشتیرانی با تاکید بر اینکه امروز 
ناوگان ایرانی اقتدار کشور را به رخ تمام قلدرها در سطح 
جهان ثابت کرده است، گفت: با افتخار اعالم می کنیم که 
در تمام نقاط دنیا حضور داریم و در بخش کانتینری رتبه 
چهارده را در دنیا داریم و کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
بزرگترین خط کانتینری در منطقه محسوب می شود. 
به گزارش ایلنا، محمدرضا مدرس خیابانی در مراســم 
گرامیداشــت روز جهانی دریانورد  تاکیــد کرد: با وجود 
تحریم های سختگیرانه در حوزه صنعت حمل محموالت 
کانتینری، فله ای، بانکرینگ و... فعال هستیم و مجموعه 
کشتیرانی در سال گذشته تمام رکوردهای صنعت دریایی 
را شکست و علی رغم تحریم ها ٢٧ میلیون تن کاال جابه جا 

کرد که رشد ۴١ درصدی را حاصل کرد.
    

امالک دولتی را گزارش کنید،
۵۰ میلیون تومان جایزه بگیرید!

ایســنا- معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی و 
پشتیبانی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کسانی که 
امالک و اموال مغفول  مانده دولتی را گزارش کنند تا سقف 
۵۰ میلیون تومان جایزه می گیرند. ذبیح اهلل سلمانی افزود: 
افرادی که امالک و دارایی های دولت که ما در جریان آن 
نیستیم را شناسایی و به ما گزارش کنند ۵۰ میلیون تومان 
پاداش می گیرند.  وی اضافه کرد: پس از آنکه گزارش های 
مردمی به دست ما رسید بررسی های الزم را انجام می دهیم 
و اگر مشخص شود مورد معرفی شده متعلق به دولت بوده 
و ما از آن بی اطالع بودیم تا سقف ۵۰ میلیون تومان پاداش 
به آن فرد تعلق می گیرد. معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی و پشتیبانی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: 
این مسئله مکانیسم ها و کمیته هایی دارد که موارد معرفی 
شده در کمیته موردنظر مورد بررسی و رصد قرار می گیرد، 
در اوایل هفته جاری این کمیته برگزار شد و هفت مورد از 
امالک و ساختمان های دولتی با متراژ باال شناسایی شدند 

که پاداش آن پس از هویت سنجی اعطا خواهد شد.
    

وزیر دادگستری دستور داد،
 همه قیمت ها به قبل بازگردد

تسنیم - وزیر دادگستری 
گفت: قیمت کاالها در تاریخ 
۳١ اردیبهشــت؛ مبنــای 
قیمت گذاری است و همه 
قیمت ها باید به قیمت های 

آن زمان برگردد. تعزیرات هم بر اســاس قیمت های این 
تاریخ برخورد خواهد کرد. امین حسین رحیمی، شامگاه 
یکشنبه در برنامه تهران ٢۰ گفت: قیمت کاال ها در تاریخ 
۳١ اردیبهشت مبنای قیمت گذاری است. وی گفت: پس 
از آزادســازی قیمت ها برای کاال های اساسی با حذف ارز 
ترجیحی، برخی اقالم دچار افزایش قیمت شدند که البته 
قبآًل برای آن ها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت های 

پیشینی می شوند و باید به قیمت های قبلی برگردند.
    

آغاز مجدد ثبت نام
نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیر

 خبرآنالین- وزیــر راه و شهرســازی از آغاز مجدد 
ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن از ١۵ تیرماه خبر داد و 
گفت: هیچ محدودیتی برای بهره مندی از توان انبوه سازان 
خوشنام نداریم. رستم قاسمی افزود: استان ها باید توجه 
داشته باشند متقاضیانی که با مکاتبه نسبت به تعیین 
تکلیف مدارک خود اقدامی نکنند با هماهنگی شورای 
استان از ادامه طرح کنار گذاشــته شوند تا متقاضیان 

بیشتری امکان حضور در اجرای طرح را پیدا کنند. 
    

وصول 6۱ هزار میلیارد تومان
 درآمد مالیاتی در 2 ماه

فارس- رئیس سازمان امور مالیات از وصول 6١ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی در دو ماهه اول امسال خبر 
داد. داود منظور درخصوص عملکــرد دو ماهه اول این 
ســازمان امور مالیاتی در وصــول درآمدهای مالیاتی، 
اظهارداشت: در دو ماهه اول امسال 6١ هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۵۵ درصد افزایش نشان می دهد.
    

وزیر نفت:
ایران بر تحریم صادرات
میعانات گازی غلبه کرد

جواد اوجی، وزیر نفت 
در تازه تریــن مطلب خود 
در توئیتــر نوشــت:  برای 
جلوگیری از خام فروشی، 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر 

و نیز مدیریــت میعانات گازی مــازاد و پایداری تولید 
گاز کشــور با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت 
مغفول مانده پاالیشگاه های کوچک کشور، توانستیم بر 

تحریم صادرات میعانات گازی غلبه کنیم.

 بیــش از یک دهه قبــل و پس از 
تصویب مجلس شــورای اسالمی و 
شورای نگهبان در ١٢ تیرماه ١۳9۰، 
وزارتخانه هــای بازرگانی و صنایع و 

معادن ادغام شدند. 
در 8 تیر ١۳9۰ این ادغام با هدف 
کوچک  و چابک سازی دولت انجام شد 
که در آن زمان اعالم شد هدف از این 
کار، فراهم کردن زمینه های توسعه و 
بهبود امور بازرگانی کشور و تنظیم 
و اجرای سیاســت ها، خط مشی ها 
و مقــررات بازرگانی کشــور به طور 

گسترده و همه جانبه است. 
البته در یک دهه گذشــته تقریبا 
شاهد گسترده ترین تحریم ها علیه 
کشورمان بودیم و به حتم این مساله 
بر روند تجارت خارجــی آثار منفی 
فراوانی برجای گذاشت و متاسفانه 
در سایه به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
احیای برجــام، تجــارت خارجی 
همچنان روزهای بســیار سختی را 
می گذراند و باید توجه داشــت که 
مصرف کننده نهایی به عنوان آخرین 
حلقه زنجیره واردات، بیشترین ضرر 

و زیان را متحمل می شود. 
در ســال های گذشــته از سوی 
دولت قبــل، نماینــدگان مجلس و 
برخی اقتصاددانان و کارشناســان 
در لزوم تفکیک ایــن دو وزارتخانه 
ســخنانی مطرح شــد اما اکنون و 
پس از گذشته ١١ ســال از این اغام، 
سخنگوی دولت در صفحه شخصی 

خود نوشــت: دولت امــروز با طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

به گفته وی؛ از جمله دالیل اعالم 
موافقت تقویــت و تجمیع ابزارهای 
نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر 
قیمت ها، تســهیل تجارت و رونق 
تجارت خارجی، سیاســت گذاری 
واحد و چابکی در امــور بازرگانی و 
حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.

تفکیک وزارتخانه ها 
موضوع جدیدی نیست

عبــاس آرگــون، عضــو هیات 
نماینــدگان اتــاق تهــران درباره 
موضوع تفکیک ایــن دو وزارتخانه 
و تشــکیل وزارت خانه بازرگانی به 
»توســعه ایرانی« گفت: حداقل در 
۵-6 سال گذشــته موضوع تفکیک 
ایــن دو وزارتخانه مطرح شــده و 
موضوع جدیدی محسوب نمی شود 
زیرا در دولت قبل نیز یک بار الیحه 
برای این تفکیک ارائه شد، دو بار هم 
مجلس قبل طرح پیشــنهاد داد اما 
این تفکیک صــورت نگرفت؛ باید 
عارضه  یابی شود که چرا اکنون این 

کار باید انجام شود. 
وی ادامه داد: نباید به صورت مکرر 
در کشــور بر پایه آزمون و خطا کار 
کنیم بنابراین باید توجه داشــت که 
قبال این وزارتخانه ها به صورت مجزا 
کار می کردند و با استدالل و منطق و 
انجام کارهای کارشناسی و بررسی ها 
در بازه زمانی طوالنی ســرانجام در 
اوایل دهه 9۰ نســبت به ادغام این 

وزارتخانه ها اقدام شــد و ادغام این 
دو وزارتخانه با اهدافی خاص صورت 
گرفت که راهبردها از یک جا تعیین 
و نظارت شود، تولید و تجارت دارای 
یک وحدت فرماندهی باشند که این 
اقدامات انجام شــد و اکنون و پس از 
بیش از ١۰ سال مجددا دنبال تفکیک 

این وزارتخانه ها هستند. 

چند بار باید آزمون و خطا کنیم؟ 
وی خاطرنشــان کرد: مسئوالن 
توضیح دهند چندبــار باید آزمون و 
خطا کنیم؟ این ادغــام و تفکیک ها 
هزینه دارد و فرصت های زیادی را از 
کشور می گیرد و هزینه های فراوانی 
را به کشــور تحمیل می کند و حتم 
بدانید پس از این کار تا مدتی درگیر 
انتخاب وزیر، مدیر، تفکیک سازمان و 
فضا و نیروی انسانی، سربرگ، تابلو و 

... خواهیم داشت. 
آرگون تصریــح کرد: ایــن کار 
برخالف اهــداف دولــت مبنی بر 
کوچک تر شدن است؛ دولت باید بدنه 
خود را کوچک و چابک کند تا بتواند 
به بهره وری بیشــتری دست یابد اما 
متاســفانه تفکیک این دو وزارتخانه 
زمینه های بزرگ تر شدن بدنه دولت 

را فراهم می کند. 
نایب رئیس کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید 
کرد: این سیاســت در اصل مصداق 
بازگشت به عقب است و فکر می کنم 
باید علــل عدم موفقیت را بررســی 
کرد و حتم بدانید علــت را نباید در 

ساختار جستجو کرد بلکه علت موفق 
نبودن در نحوه اجراست و همچنین 
ســایر موضوعاتی که این وزارتخانه 
نمی تواند به پاســخ صحیــح و الزم 

برسد. 

ادغامی صورت نگرفته بود
که اکنون تفکیک شود

وی ادامــه داد: در اصــل ادغامی 
صــورت نگرفته بوده اســت بلکه به 
نوعی این دو وزارتخانه با هم ترکیب 
شــده  بودند و دو وزارتخانه در کنار 

هم و به وســیله یــک وزیــر اداره 
می شده اســت؛ دولت باید به سمت 
کوچک  شدن و چابک ســازی گام 
بردارد و از تصدی گری فاصله بگیرد 
و با سیاســت گذاری صحیــح ، امور 
را هدایــت و اجرا کنــد در قالب این 
وزارتخانه این مهم قابل انجام است. 
اکنون هماهنگی میــان تولید و هم 
تجارت و همچنین نظــارت بر بازار  
دســت یک نهاد اســت و با تفکیک 
مجدد شاهد چندگانگی در انجام امور 
خواهیم بود به طوری که بازار درصدد 
انجام امور خود است، تولید کار خود 
را انجام می دهــد و صنعت و معدن و 
همچنین تجــارت و بازرگانی هم در 
مســیر خود حرکت خواهند کرد و 
هیچ هماهنگی وجود نخواهد داشت. 
آرگون بیان کرد: تفکیک دوباره 
این وزارتخانه ها مصداق بازار آزمون 

و خطاست. 
وی گفت: باید توجه داشت در یک 
دهه گذشته شرایط کشور با توجه به 
تحریم های فراوان و گسترده بسیار 
متفاوت تر از شــرایط ســایر دهه ها 
بوده است، فشارهای بیرونی در این 
دهه بســیار فراوان بوده است و عمال 
کشور با محدودیت ها خاصی مواجه 
بوده اســت و به همین دلیل مقایسه 
ساده این دهه با سایر زمان ها بسیار 

سخت است. 

تبعات تفکیک وزارتخانه های 
صنعت، معدن و بازرگانی 

این فعال اقتصادی اظهار کرد: با 
این کار بدنه دولــت بزرگ تر خواهد 
شد؛ هزینه های جاری افزایش می یابد 
و موجب تعدد مراکز تصمیم گیری 
و مدیریتــی در حوزه هــای تولید و 
تجارت رخ دهد، عدم هماهنگی در 
تبیین راهبردهــا و تصمیم گیری ها 
برای پیشرفت صنعت در کشور ایجاد 
خواهد شــد، با تفکیک شاهد ایجاد 
مشــکل در اجرای اهداف برنامه ها 

خواهیم بود. 
وی افزود: همچنیــن در تعیین 
سیاست گذاری ها، خط  مشی ها و امور 
مدیریتی در حــوزه صنعت ، معدن ، 
تجارت و تولید با مشکل مواجه خواهد 
شــد و عدم هماهنگی و بعضا تضاد 
بین سیاست های تجاری و صنعتی 
می شود و افزایش هزینه های کشور را 
به دنبال دارد و منتج به دوقطبی شدن 
استراتژ ی های تولید و تجارت می شود 
و در تفکیک این دو وزارتخانه شاهد 
از بین رفتن وحــدت میان هدایت و 
تنظیم و تولید و تجــارت و صادرات 
خواهیم بود. همچنین موجب افزایش 

واردات برای تنظیم بازار می شــود 
که تولید داخلی را با مشــکل مواجه 
خواهد کرد و در نهایت سبب ابهام در 
وظایف دو وزارتخانه در حوزه تولید و 

تجارت می شود. 
آرگون تاکید کرد: به اعتقاد بنده 
در شــرایط فعلی بهتر اســت، نقاط 
ضعف این کار را بررسی کنند و باید 
توجه داشت در دولت سیزدهم و در 
ماه های اخیر ساختار وزارت صمت 
تغییر کرده و باید اجــازه داد مدت 
زمانی برای به نتیجه رسیدن، سپری 
شود و اگر به نتیجه مطلوب نرسیدیم 

دست به تغییر و تفکیک بزنیم. 

راه های چابک سازی دولت
و حمایت از مصرف کننده نهایی 
وی در پاســخ بــه این ســوال 
که توصیه شــما بــه دولــت برای 
چابک ســازی و در نهایت حمایت از 
مصرف کننده نهایی چیست؛ گفت: 
مهم ترین مباحــث پیش بینی پذیر 
بودن شــرایط ، ثبــات در قوانین و 
مقررات، بهبود و تاثیر فضای کسب 
و کار، افزایش دیپلماسی اقتصادی 
برای تعامالت با ســایر کشــورها و 
انجام تجارت خارجی بر اساس روال 
عادی آن، جلوگیری از تورم با هدف 
ممانعــت از افت ارزش پــول ملی و 
کاهش قــدرت خرید مردم اســت؛ 
همچنین دولت باید نــگاه ویژه ای 
نسبت به تامین مالی بنگاه های توجه 
جدی کند زیرا در زمان افزایش تورم، 
بنگاه هانیاز به سرمایه مالی بیشتری 

پیدا می کنند. 

تاثیر انکارناپذیر تحریم ها 
بر معیشت و اقتصاد 

وی خاطرنشان کرد: معیشت و 
اقتصاد کشــور به صورت ناخواسته 
به برجام و تحریم ها گره  خورده است 
هرچند ممکن اســت شما نیت گره 
زدن اقتصاد به برجام را نداشته باشید 
اما بــا توجه به شــرایط و تحریم ها 
ناچارید کاالها را گران تر و با هزینه 
نقــل و انتقال بیشــتری خریداری 
کنید، اگــر شــرایط غیرتحریمی 
باشــد می توانید کاالهــا را منابع و 
مقاصــد رقابتی بیشــتر و با قیمت 
کمتری خریداری کرده و در مقابل 
کاالهای تولیدی را به باالترین قیمت 
می توانیــد صادر کنیــد؛ تحریم ها 
بهای تمام شــده کاالها را افزایش 
می دهد بنابرایــن نمی توان گفت 
این موضوع در اقتصاد تاثیری ندارد. 
آرگــون در پایان گفــت: باید با 
واقعیت ها زندگی کرد و نباید گفت 
تحریم ها تاثیــری در زندگی و امور 
اقتصادی و تجاری ما نداشته است؛ 
امیدواریم تحریم ها برداشــته شود 
و اگر هم ادامــه می یابد باید با اعمال 
سیاســت های دولتی تاثیــر آن به 

حداقل برسد. 

عضو اتاق در گفت وگو با »توسعه ایرانی« و با انتقاد از تصمیم دولت:

 تفکیک وزارت صمت مصداق بارز آزمون و خطاست

مهرنوش    حیدری

آرگون در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: احیای 
وزارت بازرگانی در اصل 

مصداق بازگشت به عقب 
است و فکر می کنم باید علل 
عدم موفقیت را بررسی کرد 

و حتم بدانید علت را نباید 
در ساختار جستجو کرد 

بلکه علت موفق نبودن در 
نحوه اجراست و هچنین 
سایر موضوعاتی که این 

وزارتخانه نمی تواند به 
پاسخ صحیح و الزم برسد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک تهران می گوید؛ 
حضورپوشاک در لیست خرید خانواده ها کم شده و در موازات آن افزایش تقاضا 

برای مدل های ارزان و کم کیفیت زیادشده است.
ابوالقاسم شیرازی گفت: زمانی پوشاک در سبد خانوار مثل خوراک جایگاهی 
داشت؛ اما اکنون از سبد مصرف خانوار خارج شده است. اگر خانواری امروز سه قلم 
پوشاک نیاز داشته باشد بیشتر از یک قلم خرید نمی             کند چون توان خرید را ندارد.

وی درخصوص وضعیت بازار پوشــاک با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه 
گفت: قیمت مواد مصرفی ما که شامل پارچه و ملزومات آن )نخ، دکمه و وسایل 
تزئیناتی لباس( اســت، به شــدت بی ثبات شــده به طوری که دیگر هیچ وقت 
تولیدکننده با قیمت قبلی به فروشنده پوشــاک را تحویل نمی دهد. بازار نباید 

بی ثبات باشد و تا آنجایی که می شــود باید هزینه ها را کاهش و بهره وری را باال 
ببریم، در نتیجه بزرگ ترین دغدغه تولیدکنندگان و فروشندگان همین افزایش 

قیمت است.
این فعال اقتصادی پیرامون تغییر قیمت ها و تاثیر آن بر بازار گفت:  این نوسان 
قیمت بازار را از رونق می اندازد.  این مهم ترین مشکل است که اگر حل شود قطعا 
رونق به بازار برمی گردد. افزایش شدید قیمت ها و تورم در بازار رکود  ایجاد کرده 
و از سوی دیگر رقابت های ناسالم مثل دستفروش ها و فروش پوشاک در فضای 

مجازی نیز بر  این موضوع تاثیرگذار است.
شیرازی با اشاره به عالقه تولیدکنندگان به ادامه فعالیت با وجود مشکالت 
زیاد، بیان کرد: تولیدکنندگان و فروشــندگان با توجه به افزایش قیمت و تورم 
نسبت به صنایع دیگر با سود حداقلی کاالیشان را فروختند، به  این علت که 
می خواهند شغل شــان را ادامه دهند. آنها با وجود همه مشکالت با عالقه 
زیادی که به کار خــود دارند و امیــدواری به آینده به فعالیــت خود ادامه 

می دهند.
وی درخصوص میزان تقاضای مردم در بازار پوشاک با وجود شرایط بد 
اقتصادی نیزگفت: تعداد تقاضا کم، ولی قیمت افزایش پیدا کرده است در 
نتیجه  این کاهش فروش، تولید نیز کاهش می یابد و بهروری کم می شود. 
در تولید به هر میزان تیراژ باال تر برود، هزینه کمتر می شود اما االن که عرضه 

زیاد و تقاضا کم است، نتیجه بر عکس می شود.
این فعال صنفی با بیان  اینکه پوشاک با کیفیت تولید می شود و قیمت به 

علت افزایش قیمت مواد اولیه بیشتر می شود، افزود: با وجود شرایط بد اقتصادی 
برخی از تولیدکنندگان به تولید پوشــاک ارزان قیمت می پردازند که کیفیت 
کمتری دارد و دستگاه های نظارتی نباید از این موضوع  ایراد بگیرند، چون مردم 
متقاضی هستند. ما کیفیت را بر اساس  اینکه پوشاک دوخت جذاب و ثبات رنگ 
داشته باشد، رعایت می کنیم اما دیگر استقامت زیاد معنایی ندارد چون جوانان 
نیز مدت زیادی از پوشاک استفاده نمی کنند. باید در تولید پوشاک هم با کیفیت 
باال و با قیمت متناسب با کیفیت آن، پوشاک با قیمت مناسب برای دهک های 

پایین تر داشته باشیم.
وی در پایان در مورد فروش پوشاک در فضای مجازی گفت: فضای مجازی 
می تواند یک فرصت یا تهدید باشــد. اگر افرادی که برای فروش از  این بســتر 
استفاده می کنند، کاالی باکیفیت تحویل مشــتری بدهند خوب است اما اگر 
با سوءاستفاده و فریب همراه باشد، قطعا تهدید است. در دنیا هر دو نوع فروش 
خوب است اما باید نظارت کافی روی آنها صورت گیرد. در حال حاضر بیشترین 

شکایت مربوط به فروش مجازی است که  این خود یک تهدید است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران 

گرانی تقاضای پوشاک را در ایران تغییر داد

گزارش


