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از میان اخـــبار

هیئتوزی��ران آییننامه اجرای��ی قانون رفع موانع
تولی��د رقابتپذی��ر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور را
اص�لاح ک��رد .ب��ه گزارش «اس��کناس» به نقل از
س��ایت اطالعرسانی دولت ،هیئتوزیران آییننامه
اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کش��ور را اصالح کرد .هیئتوزیران به
پیشنهاد وزارت نفت ،تبصره ( )۲ماده ( )۴آییننامه
اجرای��ی بند (ال��ف) ماده ( )۹قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر موضوع تصویبنامه ش��ماره /۴۸۱۵۶
 ۵۲۰۷۹مورخ  ۱۶تیر  ۱۳۹۴را اصالح کرد .بر اساس
این اصالحیه عبارت پایان س��ال مالی» به عبارت
یک س��ال قراردادی از تاریخ فروش اصالح ش��د.
مطابق این مصوبه ،دس��تگاههای اجرایی مشمول
ای��ن آییننامه میتوانند نس��بت با فروش اعتباری
محصوالت خود با امکان تسویه یک سال قراردادی
از تاریخ فروش اقدام کنند .معاون اول رئیسجمهور
ای��ن مصوب��ه را برای اجرا ب��ه وزارتخانههای امور
اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و نفت
و سازمان برنامهوبودجه کشور ابالغ کرد.

هپکو تا ماه آینده تعیین تکلیف میشود

اس��تاندار مرک��زی گف��ت :کارخان��ه هپکوی اراک
حداکثر تا یک ماه آینده از سوی مراجع تصمیمساز
تعیین تکلیف میشود .به گزارش ایرنا ،سید «علی
ت و گوی
آقازاده» عصر پنجش��نبه در ش��ورای گف 
دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود :هپکو
از صنایع بزرگ و س��رمایههای اقتصادی و تولیدی
مهم است که همه ظرفیتها برای حل مشکالت و
تعیین تکلیف نهایی آن به کار گرفته شده است .وی
توضیح داد :بهبود فضای کسب و کار استان مرکزی
اولویت کاری است و در نتیجه هم افزایی و همکاری
بخش دولت و خصوصی دستاوردهای خوبی در این
حوزه حاصل شده است .استاندار مرکزی اظهار کرد:
تبعی��ت از قان��ون محور همه فعالیتهای اقتصادی
استان است و هیچ مرجعی حق ندارد در راستای امور
صنعتیوتولیدیبابرداشتهایسلیقهایعملکند.
آقازاده گفت :نشستهای منظم و پیگیری مصوبات
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
امسال سبب شده که فضای کسب و کار نسبت به
زمان مشابه سال گذشته بهبود یابد.

خــبرویـژه

آییننامه اجرایی قانون رفع موانع
تولید اصالح شد

آغاز تحول

اقتصادی در سیستان
وبلوچستان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امروز توسعه چابهار و صنعت در سیستان و بلوچستان شکل گرفته و شاهد تحول اقتصادی در این استان پهناور هستیم .به گزارش ایرنا ،رضا رحمانی در نشست
مشترک شورای اداری و فعاالن اقتصادی منطقه اظهار کرد :در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۸.۴درصد در حوزه صدور تاسیس فعالیت صنعتی در کشور رشد داشتهایم.
همچنین در حوزه پروانه بهرهبرداری در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال هفت درصد رشد کشوری داشتهایم که  ۲۹درصد آن مربوط به سیستان وبلوچستان است .وزیر صنعت،
معدن و تجارت از تفاهمنامه کامل با پاکستان و فعال سازی این مرز خبرداد و گفت :برای فعال سازی مرز افغانستان بزودی مالقاتی با مسئوالن این کشور از سوی ایران برگزار میشود.

معاون وزیر صمت مطرح کرد

تکمیل طرحهای معدنی با مشارکت بخش خصوصی
گ�روه صنع�ت :مع��اون وزی��ر صنعت ،معدن
وتج��ارت گفت :در س��ال جاری بیش از ۳.۵
میلیارد دالر طرحهای بخش معدن و صنایع
معدن��ی به بهرهبرداری میرس��د که تاکنون
نزدی��ک ب��ه یکه��زار و  ۳۰۰میلیارد تومان از
بخش خصوصی جذب ش��ده اس��ت .خداداد
غری��ب پ��ور در گفتوگو با ایرنا اظهار با بیان
اینکه جذب حداکثری س��رمایهگذاری بخش
خصوص��ی در تکمی��ل طرح های توس��عه یا
راهبری واحد های موجود که موجب واگذاری
هشت محدوده و معدن در اختیار شده است،
اظهار کرد :در سال جاری بیش از  ۳.۵میلیارد
دالر طرحهای بخش معدن و صنایع معدنی
به بهرهبرداری میرس��د که تاکنون نزدیک
ب��ه یک ه��زار و  ۳۰۰میلیارد تومان از بخش
خصوصی جذب شده است .وی تصریح کرد:
براساس برنامهریزی امسال قرار است افزون
بر  ۳.۵میلیارد دالر طرح افتتاح شود که عمده
آنها مش��ارکت بخ��ش خصوصی را به دنبال
دارد و تداوم این امر در دس��تور کار س��ازمان
توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران
(ایمی��درو) را ب��ه دنب��ال دارد .رئی��س هیات
عامل ایمیدرو خاطرنش��ان ساخت :طرح احیا
و فعالس��ازی معادن کوچ��ک مقیاس که در
س��طح همه استانها به مورد اجرا گذاشته می
شود ،یکی از شیوه های بهره گیری از بخش
خصوصی در اجرای پروژه ها به حس��اب می
ای��د .ب��ه گفته غریب پور ،توس��عه آموزش و
پژوهش تقاضا محور و تقویت ارتباط صنعت و

دانشگاه از دیگر برنامه های ایمیدرو در دولت
دوازدهم است که در این ارتباط  ۹تفاهم نامه
با دانش��گاه های مطرح کش��ور ،مبادله شد و
در واق��ع رویکرد به��ره گیری از توان بخش
خصوصی در اجرای برنامه ها محس��وب می
ش��ود و عم��ده این تفاهم نام��ه ها تبدیل به
قرار داد شده اند.
اکتشاف اولویت نخست


غری��ب پور خاطرنش��ان س��اخت :س��ازمان
ایمیدرو اولویت های کاری خود را براس��اس
قابلیت ها و توانمندی کش��ور و براس��اس نیاز
م��ردم تبیی��ن و تعریف کرده و مس��اله مهم
اکتش��اف به عنوان اولویت نخس��ت است که
در گس��تره  ۳۰۰هزار کیلومتر مربع به مورد
اجرا گذاشته می شود و نسبت به شروع فعالیت

این سازمان در سال  ۱۳۸۳رشد صد درصدی
را نش��ان می دهد .وی یادآور ش��د :س��ازمان
توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران
در دولت یازدهم برنامه اکتش��اف  ۲۷۰هزار
کیلومتر مربع را به مورد اجرا گذاشت که این
امر اقدام درخور توجه در دوره گذش��ته است.
ب��ه گفت��ه غریب پور اجرای برنامه اکتش��اف
از س��وی ایمیدرو (ش��رکت تهیه و تولید مواد
معدنی) و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت
های بزرگ معدنی به مورد اجرا گذاش��ته می
ش��ود و معاونت امور مع��ادن وصنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این ارتباط
همکاری دارد .وی موضوع سرمایه گذاری را
ب��ه عن��وان اولویت دوم فعالیت های ایمیدرو
معرفی کرد و اظهار داشت :براساس قانون رفع

موانع تولید و بستر سازی برای رونق اشتغال،
دول��ت ظرفی��ت پائینی دارد و س��ازمان های
توسعه ای و بنگاه های بزرگ (شرکت مس،
فوالد و  )...در این زمینه همراه با کنسرسیوم
ه��ا م��ی توانند نقش آفرین باش��ند و توصیه
مورد تاکید این است در مجامع شرکت ها به
جای تصویب توزیع سود ،با افزایش سرمایه
موافقت کنند و منابع صرف پروژه ها ش��ود.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد :حفظ سرمایه
ش��رکت های بزرگ بخ��ش معدن وصنایع
معدنی و کاهش توزیع س��ود سالیانه با هدف
اجرای طرح های توسعه با صرفه مقیاس بین
المللی در کشور به عنوان یک موضوع کلیدی
باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ایمی�درو مج�ری  ۳۳راهب�رد نقش�ه راه

معدن

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این
سازمان از  ۷۲راهبرد نقشه راه معدن وصنایع
معدنی مس��ئولیت اجرا و پیگیری  ۳۳راهبرد
را عهده داراست ،گفت :واقعیت اینکه معادل
 ۴۶درصد از کل راهبردهای این نقشه عهده
داری��م و براس��اس جدیدتری��ن پایش انجام
شده تاکنون بالغ بر  ۳۳درصد از برنامه های
عملیاتی نقشه راه تحقق یافته است .پارسال
سازمان ایمیدرو  ۱۹طرح با سرمایه بیش از ۲
میلیارد دالر در بخش معدن و صنایع معدنی
را راه اندازی کرد که این طرح ها سه هزار و
 ۶۰۰شغل به شکل مستقیم و حدود  ۲۲هزار
و  ۸۰۰شغل غیر مستقیم ایجاد کرد.
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آزاد سازی دو پهنه اکتشافی
در خراسان جنوبی

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خراس��ان
جنوب��ی گف��ت :ب��ا توجه به پای��ان عملیات مرحله
شناس��ایی پهنههای قای��ن  -فردوس و پهنه لوت
شمالی خراسان جنوبی مابقی پهنه آزادسازی شده و
در نیمه اول مهرماه از طریق سامانه کاداستر معادن
به سرمایهگذاران واگذار میشود .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از ش��اتا ،داود ش��هرکی افزود :در
عملیات مرحله شناس��ایی پهنههای قاین ،فردوس
و پهنه لوت شمالی خراسان جنوبی در مجموع ۷۴
محدوده امیدبخش شناس��ایی شده است .شهرکی
تصریح کرد :پس از پایان عملیات مرحله شناسایی
پهنههای فوق و بررسیهای صورت گرفته از کل
محدودههای امیدبخش برای  ۱۰محدوده در پهنه
قاین -فردوس و  ۲۷محدوده در پهنه لوت شمالی
پروانه اکتش��اف جهت تکمیل عملیات اکتش��افی
مرحله پیجویی صادر میگردد.

قیمت سنگآهن با عرضه
در بورس کاال آزاد شود

به اعتقاد عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران ،در تمام زنجیره فوالد از جمله سنگآهن
باید ش��اهد آزادس��ازی قیمتها باشیم؛ به طوریکه
قیمتها بر مبنای عرضه و تقاضا که مکانیزم اصلی
بورس کاال اس��ت ،تعیین ش��ود .محمد کش��انی در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :بررسی وضعیت صنعت
فوالد کشور در باالدست و پایین دست بیانگر این
است که روند توسعه صنعت مطابق برنامه طراحی
شده برای افق  ۱۴۰۴در حال پیشروی و تولید فوالد
نیز رو به رش��د اس��ت؛ اما توازن در حلقهها رعایت
نمیش��ود .در ح��ال حاض��ر تولیدکنندگان فوالد با
کمبود کنسانتره روبه رو هستند.

بازرگانی
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بندر پارسیان ،اسکله مجاز
حمل بار و مسافر شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر مجاز
بودن استفاده باری و مسافری از اسکله بندر پارسیان را
به وزیر راه ابالغ کرد.به گزارش مهر ،اسحاق جانگیری
معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۲۴ش��هریور امسال
هیئتدولتمبنیبرموافقتباتبدیلشدنبندرمنطقه
ویژهاقتصادیپارسیانبهعنواناسکلهمجازبارومسافر
را به وزرای راه و کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ کرد.بر اساس این ابالغیه،
اسکله منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان در استان
هرمزگان می تواند به عنوان اس��کله مجاز برای تردد
شناورهای باری و مسافری مورد استفاده قرار گیرد.

واکنش رئیس اتاق تهران به اظهارات
یک نماینده در مورد قانون تجارت

رئی��سات��اقبازرگانیتهرانبهاظهاراتیکنماینده
مبنی بر اینکه«ادعای فعاالن اقتصای برای تصویب
الیحه تجارت بدون اطالع آنها با گذش��ت ۱۵س��ال
از ارائه الیحه به مجلس پذیرفتنی نیس��ت» ،واکنش
نش��انداد.بهگزارشمهر،مس��عودخوانساریرئیس
اتاقتهران،باانتش��ارپیامیدرصفحهش��خصیخود
در فضای مجازی نوشت :قانون بهبود مستمر فضای
کسب و کار تاکید دارد که ارکان حاکمیت باید از بخش
خصوصی پیش از هر اقدامی مشورت بگیرند ،نه اینکه
بخش خصوصی از طریق رسانهها در جریان تصویب
قانون یا بخشنامهای قرار بگیرد و پس از آن مشورت
بدهد.درواقعوبراساسقانوندریافتمشورتتکلیف
شده.رئیساتاقبازرگانیتهرانهمچنیننوشت:اینکه
بگویم قانونی  ۱۵سال در حال بررسی بوده و چرا نظر
ندادید،دورازمنطققانونبهبودمستمرفضایکسبو
کاراست.بایدازبخشخصوصیبخواهیدتاآنهابگویند.
به گزارش مهر ،محمدرضا فوالدگر عضو کمیسیون
صنایعومعادنمجلسورئیسکمیسیونویژهحمایت
از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی
مجلس درباره انتقاد بخش خصوصی از الیحه اصالح
قانون تجارت در مصاحبهای با پایگاه اطالع رس��انی
مجلس ش��ورای اسالمی گفته است« :ادعای فعاالن
اقتصادی ،اتاقهای بازرگانی ،تشکلهای صنفی و...
مبنی بر اینکه تصویب الیحه تجارت بدون اطالع آنها
بوده ،پذیرفتنی نیست چراکه از زمان ارسال این الیحه
به مجلس حدود  ۱۵سال میگذرد».

صادرات به لحاظ وزنی  ۳۰درصد رشد کرد

عبورصادرکنندههاازدیوارتحریم

ی��ک مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه افزایش ۳۰
درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی در ۵
ماهه ابتدای سال جاری ،گفت :صادرکنندگان
علیرغم تحریمهای آمریکا کاالی بیشتری به
بازاره��ای جهانی صادر کردند.محمد الهوتی
در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرات غیرنفتی
ایران در  ۵ماهه ابتدای سال جاری با رشد ۳۰
درصدی نس��بت به س��ال گذشته مواجه بوده
اس��ت ،گفت :این رش��د  ۳۰درصدی به لحاظ
وزن��یرخداده،اگرچ��همطاب��قباآمارگمرک
جمهوری اسالمی ایران ،کاهش  ۱۰درصدی
صادراتبهلحاظارزشیراشاهدهستیم.رئیس
کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
ات��اق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت نگاه
درست به آمار اعالمی از سوی دولت در راستای
ص��ادرات غیرنفتی اف��زود :به هرحال تحلیل
آماری یا بررسی آمار در هر شرایطی ،متناسب
باوضعیتموجودبایدصورتگیردکهمتاسفانه
ای��نش��رایط،درتحلی��لآماراخی��رصادرات
غیرنفتی کشور که از سوی گمرک جمهوری
اس�لامی ایران اعالم شده ،لحاظ نشده است؛
به این معنا که برخی در تحلیلهای صادرات
غیرنفتی به این نکته اشاره کردهاند که صادرات
کش��ور در  ۵ماهه ابتدای س��ال جاری ،نه تنها
رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۰درصدی نسبت
به س��ال گذش��ته رخ داده است؛ در حالیکه این
کاهش به لحاظ ارزشی بوده و صادرات با رشد
 ۳۰درصدی به لحاظ وزنی مواجه بوده که اتفاق
بس��یار مهمی در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران
اس��ت.وی تصریح کرد :کاهش  ۱۰درصدی
صادرات ایران که در  ۵ماهه رخ داده ،به لحاظ

ارزش��ی بوده؛ ولی اگر به لحاظ وزنی بررس��ی
صورتگیرد،مشاهدهمیشودهمانکاالهایی
کهدرس��الگذش��تهصادرگردیده،امس��البا
حدود  ۳۰درصد رشد وزنی به بازارهای کشور
روانه ش��ده است؛ علیرغم تحریمهای عمیقی
که ایاالت متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران
اعمال کرده که عمال مبادالت مالی را سختتر
کرده است ،صادرات نه تنها کاهش نیافته بلکه
از رشد قابل توجه و خوب  ۳۰درصدی برخوردار
بودهاستوفقطارزآوریاینبخشبرایکشور
کمتر شده است که آن هم دالیل خود را دارد.
الهوتی در توضیح این موضوع اظهار داشت:
دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به
سالگذشتهکهدرآمارگمرکنیزمشهوداست،
آن است که در سالهای گذشته و قبل از سال
 ،۹۷موض��وع تعهد ارزی برای صادرکنندگان
و برگش��ت مس��تقیم ارز به چرخه اقتصادی با
روشهای اعالمی بانک مرکزی در سال ،۹۷

موضوعیت نداش��ت و عمال صادرکنندگان به
ه��ر میزان��ی که صادرات ک��رده و ارز دریافت
میکردند ،ارز آن را مورد استفاده قرار میدادند؛
بنابرای��ن قیمته��ای پایه صادراتی برای آنها
خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع
رفع تعهد ارزی مطرح ش��ده ،اولین موضوعی
که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت،
واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا
که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده
به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود
و بر اس��اس آن ،ارز به کش��ور برگردد ،این حق
صادرکننده اس��ت که به میزان واقعی فروش
کاالهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد
بدهد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه
داد :صادرکننده نباید برای کاالیی که یک واحد
ارزش دارد ،دو واحد تعهد به گمرک بسپارد؛ به
همین دلیل و با توجه به حساس��یت موضوع،
معاون اول رئیسجمهور نیز در بخش��نامه ۲۱

فروردین  ۹۷که دستورالعمل ارزی کشور بود،
ب��ه صراح��ت در یک بند بخش��نامه ،موضوع
بازبین��ی قیمت پایه صادراتی و تعدیل قیمتها
را اع�لام و تاکی��د ک��رده بود ک��ه قیمتهای
پایه صادراتی میبایس��ت هر دو ماه یک بار،
از س��وی دستگاههای مربوطه مورد بازنگری
ق��رار گی��رد تا قیمتهای پایه صادراتی واقعی
باش��ند.وی گفت :قیمت پای��ه صادراتی برای
ت جهانی ندارند
کااله��ای مختلفی که قیم�� 
و در بورس عرضه نمیش��وند ،باید بر اس��اس
فرمول محاس��باتی گمرک تعیین ش��وند که
بیش��تر کاالهای صادراتی بخش کشاورزی و
سایر کاالها را در برمیگیرند که این قیمتها
باید مورد بازنگری قرار میگرفت و در نهایت،
انجام این کار س��بب ش��د تا به طور میانگین،
 ۳۵درص��د از ارزش پایه صادراتی کاهش یابد
که البته قیمت برخی کاالها هنوز باال اس��ت؛
بنابراین کاهش ارزش صادرات بیشتر به دلیل
اصالحقیمتپایههایصادراتیاست.الهوتی
در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه
صادرات غیرنفتی نتوانست از فرصت افزایش
نرخ ارز بهر ه ببرد ،ادامه داد :افزایش نرخ ارز به
عقیده من حفظ بازارهای موجود را در پی داشت
و ن��ه فقط افزایش صادرات را منجر میش��ود
بلک��هصادرکنن��دهمیتواندباباالرفتنقیمت
ارز ،قیم��ت کاالی صادراتی خود را متناس��ب
با افزایش تورم داخلی ،تعدیل کند و بر اساس
آن ،قیمته��ا را در ب��ازار هدف صادراتی تغییر
ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره،
در افزایش صادرات تاثیر داش��ته اس��ت ،قابل
کتمان نیست.

مدیرکلگمرکاستانایالم:

مراودات خوبی با عراق شکل گرفته است

مدیرکل گمرک استان ایالم با بیان اینکه  ۲۰ماه قبل از آبان  ۹۷آمار
صادرات رشد منفی داشت ،گفت :خوشبختانه مراودات خوبی با عراق
شکل گرفت و تفاهمنامههای تسهیلکنندهای امضاء شد و در نهایت
در س��ال گذش��ته مجموع درآمدها نس��بت به سال  97 ، 1396درصد

رش��د داش��ت.روحاهلل غالمی با حضور در ایسنا اظهار کرد :گمرک به
عنوان مرزبان اقتصادی کش��ور نقش محوری و هماهنگکنندهای
در مبادی و خروجی کش��ور دارد و مس��ئول اعمال حاکمیت دولت در
اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات،

واردات و ترانزیت اس��ت.مدیرکل گمرک اس��تان مجموع صادرات از
مرز بینالمللی مهران را در پنج ماهه اول امسال  ۸۲۳هزار تن اعالم
کرد و گفت :این میزان به ارزش  ۵۰۸میلیون دالر ،از لحاظ وزنی ۳۸
درصد و از لحاظ ارزش  ۱۹درصد رشد داشته است.

از میان اخبار

چرا برنج ۱۷هزار تومانی شمال باید
 ۳۰هزار تومان در تهران فروخته شود؟

رئی��س نظام صنفی کش��اورزی اس��تان مازندران
گف��ت :بهتری��ن برنج کیف��ی در مازندران  ۱۷هزار
توم��ان نی��ز خری��دار ندارد اما در ته��ران  ۲۴تا ۳۰
هزار تومان فروخته میش��ود .به گزارش تس��نیم،
محمد جواد خاکزاد رئیس نظام صنفی کش��اورزی
استان مازندران اظهار کرد :اگر نرخ خرید تضمینی
گندم دیر اعالم ش��ود میزان تولید این محصول در
س��ال ج��اری  50تا  60درص��د کاهش مییابد کما
اینکه در سال زراعی گذشته نیز  30درصد کاهش
داشت.وی افزود :فلسفه نرخ تضمینی محصوالت
کش��اورزی برای آن اس��ت که کش��اورزان از بابت
فروش محصوالت تولید خود مطمئن باش��ند و در
صورت��ی که نتوانس��تند محص��ول خود را به قیمت
باالتری به فروش برسانند دولت به صورت تضمینی
آن را خرید می کند اما در بس��یاری از محصوالت
بازار برای صادرات محصوالت کشاورزی به قیمت
باالتری وجود دارد اما دولت مانع آن می شود.

ضرورت رصد کاالهای اساسی در
شبکهتوزیع

وزارت صم��ت اعالم کرد :زنجی��ره توزیع کاالهای
اساس��ی که ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت میکنند ،باید
به طور کامل در ش��بکه توزیع رصد ش��ود.به گزارش
صداوس��یما ،حمید محل��های گفت :زنجیره تجاری
کاال به خصوص کاالهای اساسی که ارز چهار هزار
و  ۲۰۰تومانی دریافت میکنند طبق دس��تور رئیس
جمهور و قوانین موجود باید به طور کامل در ش��بکه
توزیع رصد شوند .وزارت صمت در شش ماهه گذشته
در ای��ن زمین��ه ورود پیدا کرد و اکنون رصد زنجیره به
تجارت داخلی هم رسیده است.وی گفت :برای این
کار همه ش��بکههای توزیع در کش��ور به خط شدند تا
همه تراکنشهای صورت گرفته در بین شبکههای
توزیعازس��طحعمدهفروش��یتاخردهفروش��یودر
نهایت س��طح مصرف کننده رصد ش��ود.معاون دفتر
امورخدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اضافه کرد :هم اکنون س��امانه رصد کاال در زنجیره
تجاری برای اقالمی مثل تایر ،ش��کر ،برنج ،گوشت،
چای ،روغن نباتی و کنجاله سویا فعال شده و تمامی
خرید و فروش در این ش��بکه اعم از واردات و توزیع
اقالم در داخل مورد رصد قرار میگیرد.

