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تجارت
لزوم اصالح ابالغیه لغو ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن

22مرداد امس��ال ،خبری منتشر شد که برمبنای آن
صادرات ۵قلم کاال از ابتدای شهریور در راستای تنظیم
بازار داخلی ممنوع ش��د که انواع کاغ��ذ ازجمله کاغذ
چاپ ،بس��تهبندی و روزنامه نیز جزو این ممنوعیتها
بود اما درس��ت یکماه بعد و کمت��ر از 20روز از تاریخ
اجرا ،این ممنوعیت لغو ش��د و چرخه تولید و صادرات
محصوالت کشاورزی و صنایعغذایی را با مشکل جدی
روب��هرو کرد .اواخر ش��هریور گمرک ای��ران اعالم کرد
صادرات کاغذ بس��تهبندی و تیش��و آزاد است و براین
اس��اس علیاکبر ش��امانی ،مدیرکل دفت��ر صادرات در
بخش��نامهای به تمام��ی گمرکات اجرای��ی ،ممنوعیت
ص��ادرات چند قلم کاال و رفع ممنوعیت صادرات کاغذ
بستهبندی و تیشو را ابالغ کرد.
صادرات بهطور قطع مهمترین مولفه در تجارت کشور
بهش��مارمیرود و باید به هر طریقی در راستای توسعه
آن گام برداشت اما بهشرطها و شروطها .نخست اینکه
این صادرات خامفروش��ی نباش��د و ارزشافزوده ایجاد
کن��د و دوم اینکه به بازار داخل آس��یبی نزند .در باره
ص��ادرات کاغذ بس��تهبندی متاس��فانه ای��ن دو مورد
رعایت نش��ده و در حال حاضر تم��ام واحدهای تولید
صنایعغذایی و محصوالت کش��اورزی کشور با کمبود
کاغذ و کارتن بستهبندی و گران این محصوالت روبهرو
ش��دهاند .ب��ا اینکه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
تصمیم��ی کارشناسیش��ده صادرات ای��ن محصول را
ممنوع اع�لام کرده بود اما در اقدامی غیرمنتظره و در
کمتر از 20روز این ممنوعیت را لغو کرد.

 از تصمیم دولت تعجب کردیم

عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
ای��ران با بیان اینکه این پیشبینی را از پایان س��ال96
داشتیم که اگر روند صعودی صادرات کاغذ تداوم یابد،
ب��ا معضل کمبود کاغ��ذ بس��تهبندی در داخل روبهرو
میشویم ،اظهار کرد :این پیشبینی خیلی سخت نبود
چراکه منبع تامین کاغذ ،محدود است .بهعبارت دیگر،
اگر بهعنواننمونه محصوالت پتروش��یمی صادر ش��ود
منابع زیرزمینی نفتی داریم و میتوانیم جایگزین کنیم
یا اگر فوالد صادر میکنیم ،معادن سنگآهن داریم که
دوباره جایگزین شود .اما کاغذ جایگزین ندارد.
محمدرض��ا خیرخواهکرمان��ی در گفتوگو با
تصری��ح کرد :دو کارخانه بزرگ «چ��وب و کاغذ ایران
(چ��وکا)» و «چ��وب و کاغ��ذ مازن��دران» در ش��مال
کش��ور تامین کاغذ بس��تهبندی را براس��اس برداشت
از جنگلهای ش��ما انج��ام میداد که ه��ر دو بهدلیل
ممنوعی��ت برداش��ت از جنگله��ا ،مجبور ش��دند از
ضایع��ات کاغذ برای تولید اس��تفاده کنن��د .در نتیجه
منابع جنگلی برای تامین کاغذ از دس��ت رفت و نکته
بع��دی اینکه ،پی��ش از این کااله��ای مصرفی وارداتی
مانند لوازمخانگی دارای بس��تهبندی بود و کارتنهای
آنها دوباره در چرخه تولید کاغذ ،بازیافت میشد اما با
توجه به اینکه واردات بسیاری از این محصوالت ممنوع
شده ،نمیتوان دیگر از این طریق هم کاغذ بستهبندی
تولید کرد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه مناب��ع داخلی کش��ور نیز

در حسرت آزادسازی نرخها

رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
ش��ورای اس�لامی ،حرکت به س��مت ف��رآوری محصوالت
کشاورزی را گامی بلند در مسیر توسعه در بخش کشاورزی
کشور عنوان کرد و گفت :باید همگی تالش کنند تا زمینه
توسعه صنایع کشاورزی در کشور فراهم شود.
به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی تهران ،احمدعلی
کیخا در بیستودومین نشست کمیسیون کشاورزی ،آب و
صنایعغذایی این اتاق ،افزود :پایین نگه داشتن تصنعی نرخ
ارز ،اشتباهی است که دولتها در کشور همواره بر آن اصرار
داشتهاند حال آنکه این رویکرد ،آسیب و زیان فراوانی را به
بخش کش��اورزی وارد کرده است .نرخها باید واقعی شود و
اگر نرخها را آزادمیگذاش��تیم ،بهطور قطع ،امروز شرایط
اقتصادی به مراتب بهتری را در کشور شاهد بودیم.
او با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی اظهار کرد:
وزارت کش��اورزی ما وزارت توسعه کشاورزی نیست ،بلکه
وزارت تولید تعداد محدودی از محصوالت کشاورزی است
و به صورت علمی اداره نمیش��ود .صنایعغذایی از توس��عه
بخش کشاورزی جدا نیس��ت و اگر کسی این دو مسئله را
از هم جدا کند مفهوم توسعه بخش را بهدرستی نمیداند.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس با اشاره به تمرکز
تنظیم بازار در وزارت جهاد کش��اورزی پس از قانون انتزاع،
تصریح کرد :وزارت جهادکش��اورزی تغییری در س��اختار و
نیروهای خود برای انج��ام این ماموریت جدید انجام نداده
است.
کیخ��ا با اش��اره ب��ه اینکه ت��وان و ظرفیت کمیس��یون
کش��اورزی مجلس ش��ورای اس�لامی برای حل مشکالت
صنای��ع و بنگاههای این حوزه محدود اس��ت ،تصریح کرد:
در روزهای آینده زمین��ه مالقات رو د ر روی فعاالن بخش
خصوص��ی در حوزه کش��اورزی با رییس مجلس ش��ورای
اسالمی را فراهممیکند تا در این نشست ،صاحبان کسب
وکار بتوانند چالشها و راهکارها را با وی در میان بگذارند.
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محمدرضا خیرخواهکرمانی

صادرات بهطور قطع مهمترین مولفه در تجارت کشور بهشمارمیرود
و باید به هر طریقی در راستای توسعه آن گام برداشت اما بهشرطها
و شروطها
محدود اس��ت ،ادامه داد :یعن��ی کاغذها و کارتنهایی
که مس��تعمل میشود ،جمعآوری و بازیافت میشود و
دوباره تبدیل به کاغذ بس��تهبندی و کارتن خواهد شد.
در ای��ن چرخه نیز با ضریب 1/5روبهرو هس��تیم یعنی
با فرض اینکه 1/5کیلوگرم کاغذ باطله داش��ته باشیم
حداکثر یککیلوگرم کاغذ بهدست میآید.
عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
ایران ،تصریح کرد :حاال تصور کنید در چنین شرایطی
صادرات کاغذ هم انجام میش��ود .م��ا با پیگیریهایی
که داش��تیم موفق ش��دیم مصوبهای بگیریم که از اول
شهریور صادرات کاغذ بستهبندی ممنوع شود تا جلوی
قحط��ی این محص��ول در آینده را بگیری��م .اما پس از
20روز وزارت صنعت ،معدن و تجارت بخش��نامه قبلی
خود را لغو میکند و صادرات دوباره آزاد میش��ود .این
ب��رای ما تعجبآور اس��ت که ای��ن وزارتخانه در زمان
کوتاهی در ای��ن زمینه تجدیدنظ��ر میکند و تصمیم
کارشناس��ی که به سود صنعت بس��تهبندی کشور بود
را لغو میکند .به هر حال با مسئوالن باز هم مذاکراتی
داش��تهایم که بهاحتم��ال زیاد دوباره ب��ه حالت قبلی
بازمیگردد و صادرات این محصول ممنوع خواهد شد.
خیرخواهکرمان��ی تاکی��د کرد :ما دفاع��ی از صنعت
کارتن نمیکنی��م و باید در نظرگرف��ت که اگر کارتن
نباشد ،صنعت بستهبندی کشور مشکلدار خواهد شد.
ما مشکالت عدیدهای در فصل برداشت خرما در جنوب
کش��ور داش��تیم که بس��یاری از محصوالت به خوبی
بس��تهبندی نشد و کشاورزان مجبور به بستهبندی فله

محصوالتشان شدند.
وی با بیان اینک��ه صنایع دیگر بهجز خرما نیز دچار
مش��کالت بس��یاری ش��دهاند ،گفت :بهعن��وان نمونه
مرغداریها برای بس��تهبندی تخممرغ مشکل دارند و
نمیتوانند مانند خرما ،به صورت فله بستهبندی کنند.
یکی دیگ��ر از تولیدکنندهها معترض ب��ود که بهدلیل
کمبود کارتن بستهبندی خط تولیدش را تعطیل کرده
است .در نتیجه با موضوع صنعت کاغذ یا کارتن و دفاع
از آنها کاری نداریم ،بلکه تولید کش��ور دچار خلل شده
است .کارتن مانند اکسیژن هوا برای تولید میماند که
اگر نباشد تولید از بین خواهد رفت.
عضو هی��ات مدیره انجمن مدی��ران صنایع کارتن و
ورق ایران تاکید کرد :ازس��وی دیگ��ر با توجه به اینکه
در همه ج��ای دنیا برای حفظ محیطزیس��ت کاغذ را
بازیاف��ت میکنند ،م��ا نیز با توجیه س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت مجوز واردات حدود 350تن داده شده
که میتواند به تولید کاغذ و کارتن بس��تهبندی کمک
کند.
م��ا باید در ش��رایط بحران��ی کنونی محص��والت با
ارزشاف��زوده باال صادر کنیم که صادرات به هر قیمتی
قابل توجیه نیست و صادرات کاغذ به نوعی خامفروشی
است بنابراین بهتر است کاغذ را تبدیل به کارتن کنیم
و با بستهبندی محصول با ارزشافزوده بهترین صادرات
را داشته باشیم.
خیرخواهکرمانی با بی��ان اینکه پیش از این موضوع،
صادرات اندکی در کاغذ بس��تهبندی داش��تیم ،اظهار

کرد :چون ارز گران ش��د و صادرات سود بسیاری دارد
تولید کاغذ بس��تهبندی و صادرات آن نیز بیشتر شده
است.

 هش�دار ج�دی ب�رای از بی�ن رفت�ن
محصوالت

احمدرضا فرشچیان از صادرکننده خشکبار کشور با
بیان اینکه هیچ راه فراری از ش��رایط کنونی نداریم و با
معضالت بسیاری روبهرو هستیم ،اظهار کرد :نه کاغذی
وجود دارد و نه کارتنی برای بس��تهبندی؛ صادرکننده
چگون��ه باید محصول خود را صادر کند؟ در گونی و به
صورت فله بای��د صادر کند؟ گونی ه��م فکر نمیکنم
پیدا شود.
فرش��چیان در گفتوگ��و با
تصری��ح کرد :در
حال حاضر کارخانههای کارتنس��ازی تعطیلش��ده و
قیمتها هم 5برابرش��ده و محصولی هم اگر باش��د به
ما تحویل نمیدهند .س��ال گذش��ته این زمان ،قرارداد
 50ت��ا 100هزار کارتن میبس��تیم و امس��ال قرارداد
2هزار کارتن را بستهایم که همین مقدار را هم تحویل
نمیدهند.
وی با بیان اینکه کارتنس��ازیها هیچ کاغذی برای
تولید ندارند ،تصریح کرد :زمان ثبتس��فارش بس��ته و
س��همیهبندی انجام ش��د و کارتنس��ازیها مواد اولیه
ندارند و محصولی تولید نمیکنند.
فرش��چیان ادامه داد :اگر این مشکل به همین روال
ادامه پیدا کند ،محصوالت از بین میرود زیرا نمیتوان
برای صادرات بستهبندی داشت .در حال حاضر قیمت
5برابر سال گذشته ش��ده که البته محصول هم وجود
ندارد و با کمبود روبهرو هستیم.
این صادرکننده خشکبار کشور گفت :این موضوع در
قیمت صادراتی تاثیر میگذارد و رقابت با کش��ورها را
دچارمشکل میکند .از س��وی دیگر ،صادرات نباید به
هر قیمتی انجام ش��ود و اگر در داخ��ل کمبود داریم،
نباید این امر را ادامه دهیم.
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یادداشت

راه توسعه بنگاههای اقتصادی مناطق آزاد

س�یما زینالپ�ور  -دانش�جوی دکت�رای
تخصصی مدیریت صنعتی،گرایش استراتژی:
اصطالح��ی که امروزه بهعنوان مدیریت صنعتی از
آن نامبرده میشود ،همان مدیریتی است که توانسته
کش��ورهای پیشرفته را به قطب صنعتی تبدیل کند.
با توجه به اینکه بیش از 100س��ال اس��ت که اصول
مدیریت��ی و روشهای مدیریتی مدرن تدوینش��ده
و تکاملیافته اس��ت ،بهط��ور قطع تاثی��ر زیادی بر
پیش��رفت کشورهای توسعهیافته گذاش��ته است .آنچه در اواخر
قرن بیس��تم اتفاق افتاده ،باعث شده تغییرات و انتظارات زیادی
در گرایش مشتریان و مخاطبان سازمانها و بنگاههای صنعتی و
اقتصادی بهوجود آید .بر این اساس در شرایط امروز جهانی و با
توجه به تجربهها و شواهد بهدست آمده ،نقش محوری و کلیدی
فناوری در رش��د و توس��عه بنگاههای اقتصادی و مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی امری روشن و تردیدناپذیر شده است.
بخ��ش خصوصی بهطور واقعی ،ب��ر کارکردهای حوزه فعالیت
نهاده��ای دولتی هم تاثیر زیادی گذاش��ت ه اس��ت .این وضعیت
باعث ش��ده تا در فضاهای کس��بوکار در حوزه��ای گوناگون،
بازارمحص��ول ش��کل نگیرد و رضایت مش��تری بهدس��ت نیاید.
منافع حاصل از آنها هم در اقتصاد کالن و فعالیتهای اقتصادی
جاری نش��ود و مطلوبیت هم در حد الزم پدید نیاید .تداوم این
وضعیت اثرات نامطلوبی بر زیربناهای اساس��ی کشور ،توسعه و
رش��د اقتصادی و رفاه جامعه داشته است و فعالیتها و بازارهای
گوناگون کسبوکار امکان شکلگیری و توسعه شرکت خصوصی
بهمعنای واقعی آن را فراهم نمیکند.
بنگاه خصوصی ،ساختاری است متناسب با جایگاه خود در بازار
و عوامل الزم را برای کس��ب س��ود بهکار میگیرد .در اقتصادی
ک��ه درآمد حاصل از محل تبادالت و گردش منابع و محصوالت
تولیدش��ده در داخ��ل با محص��والت و منابع خارجی بهدس��ت
نمیآید و امکان و ظرفیتی برای رشد و نمو بنگاههای اقتصادی

و خصوص��ی وجود ن��دارد و هنگامی ک��ه عمدهترین
منبع درآمدی کش��ور در اختیار بخش دولتی اس��ت،
زمین��های ب��رای حضور ش��رکت خصوص��ی بهوجود
نخواه��د آمد .به طور طبیعی ب��ا ارتقای دانش فنی و
روشهای تولی��د و ظهور محص��والت و ظرفیتهای
جدید س��رمایهگذاریهای صنعت��ی ،دولتها وظیفه
دارند بس��تر الزم را برای حضور و توس��عه بنگاههای
اقتص��ادی خصوصی فراهم کنند و بهگونهای بازارهای
جدید را ش��کل دهند .با توجه به اینکه بخش خصوصی مکمل
بخشهای دولتی و تعاونی در انجام فعالیتهای اقتصادی است،
شکلگیری ،رشد و شکوفایی شرکتهای بخش خصوصی متکی
ب��ر کموکیف اصالت دادن به بخ��ش خصوصی و حفظ حقوق و
مالکیت خصوصی اس��ت .ازس��وی دیگر ،فرآیند رشد و توسعه
پای��دار نیازمند تعامل س��ودمند مالی ،فنی و مدیریتی با س��ایر
کشورهاس��ت .مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی در ایران نیز برای
رسیدن به رش��د پایدار اقتصادی نیازمند حضور سرمایهگذاران
خارج��ی و تامین منابع مالی در بخشه��ای گوناگون اقتصادی
اس��ت .امروزه سرمایهگذاری در بخش فناوری پیشرفته ،بیش از
هر نوع سرمایهگذاری دیگر ،فرصتهای جهش و رشد اقتصادی
را در کش��ورها برای توس��عه ایجاد میکند و موجب دس��تیابی
س��ریعتر به فرصتهای رقابتی اقتصادی ،اجتماعی و منطقهای
میشود .بدونش��ک جذب سرمایهگذاریهای خارجی در شکل
مستقیم و غیرمس��تقیم آن به ش��رایط کنونی اقتصاد ایران در
ایج��اد ظرفیته��ای جدید اقتص��ادی و برونرف��ت از موقعیت
رکودتورم��ی و پیامدهای تحریمها کمک میکن��د .با این حال
جذب این نوع س��رمایهگذاریها مس��تلزم برخ��ورداری از یک
اس��تراتژی هدفمند و هوشمند اس��ت که در آن انتقال فناوری
پیش��رفته ،توسعه اقتصادی پایدار را میس��ر کرده و دربرگیرنده
هزینههای فرصت نخواهد بود.
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی که گاه از آن به مش��ارکت

تجارتی بینالمللی تعبیر میش��ود ،مهمتری��ن و اقتصا دیترین
روش انتقال تج��اری فناوری بهش��مارمیآید .از بین روشهای
گوناگ��ون انتقال فن��اوری پیش��رفته خارجی ،س��رمایهگذاری
مس��تقیم خارجی از طریق ایجاد شرکتهای مشترک از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار اس��ت ،زیرا از سویی سرمایهگذار خارجی
بهدلیل مشارکت در مالکیت و مدیریت شرکت ،بخهطور معمول
فناوری قابلقبولی را ارائه میکند و از س��وی دیگر بهدلیل علم
و آگاهی ش��ریکان محل��ی از اوضاع و اح��وال گوناگون داخلی،
حساس��یتهای احتمالی حقوقی ،اقتصادی و سیاسی به حداقل
میرس��د .ج��ذب س��رمایهگذاری مس��تقیم خارج��ی ،نیازمند
شناس��ایی علمی عوامل موثر بر آن نیز است .براساس مطالعات
انجامشده میتوان گفت توسعه و بهبود نیافتن فضای کسبوکار
در ای��ران یک��ی از عوامل اصل��ی کاهش جذب س��رمایهگذاری
مستقیم خارجی در چند ده ه گذشته بوده است.
رویک��رد مناطق آزاد کش��ور درحالحاضر براس��اس اهداف و
چش��ماندازهای پیشبینی ش��ده و وجود تس��هیالت گوناگون
ازجمل��ه معافیتهای مالیات��ی و گمرکی به س��مت تولید کاال
و خدم��ات معطوف ش��دهاند که ای��ن مهم میتواند به توس��عه
صادرات و ایجاد اش��تغال در کشور کمک کند .برای تقویت این
رویکرد که الزمه داش��تن یک منطقه آزاد موفق اس��ت ،داشتن
روابط بینالمللی مناس��ب با سایر کشورهاست .به نحوی که هر
تعاملی با کش��ورهای گوناگون میتواند مسیری برای ورود آنها
به جذب س��رمایهگذاران به س��مت مناطق آزاد و ویژه و جذب
س��رمایهگذاری خارجی بهس��وی مناطق آزاد کشور باز کند .در
کناراین عوامل وجود امنیت س��رمایهگذاری ،داشتن روابط پولی
و بانکی بینالمللی نیز حائز اهمیت است .یعنی یک سرمایهگذار
خارجی باید بداند که ضمن ورود به کشور مقصد چگونه میتواند
از منافع تولید مش��ترک بهرهمند شود و مطمئن باشد که برای
دریاف��ت عواید حاصل از فعالیت خود با مش��کل روبهرو نخواهد
شد.

عض��و کمیس��یون برنامهوبودج��ه مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :کوپ��ن الکترونیک
میتوان��د با ه��دف تضمی��ن تغذی��ه مردم،
کااله��ای اساس��ی را با قیم��ت ارز دولتی در
اختیار مردم ق��رار دهد .عبدالرضا مصری در
گفتوگو با ایبِنا درباره طرح کوپن الکترونیک
که ازسوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با هم��کاری بانک مرکزی ب��هزودی عملیاتی
میشود ،گفت :کشور بهدالیل زیاد در شرایط
س��ختی اقتص��ادی قرار گرفته و مش��کالت
اقتصادی و معیشتی مردم افزایش پیدا کرده
و بهاحتم��ال زیاد با توجه ب��ه تاکید مجلس
طرح کوپن الکترونیکی بهطور جدی پیگیری
میش��ود تا این طرح اجرا ش��ود و بتواند رفاه
اجتماعی را بهبود بخشد .وی با اشاره به نحوه
مطلوب اجرایی شدن طرح کوپن الکترونیکی
گفت :کشور تجربه طرح کوپن را دارد و طرح
کوپ��ن الکترونیکی نیز در صورت��ی میتواند
موفق ش��ود که تمامی کاالهای اساسی مورد
نیاز مردم با کیفی��ت مطلوب از کاالی ایرانی
و خارجی را با قیم��ت دالر 4200تومانی در
مراکز خاصی مانند یک فروش��گاه زنجیرهای
توزیع ش��ود و م��ردم بتوانند ب��ا کارتکوپن
الکترونی��ک ای��ن کااله��ا را در چارچ��وب و
تعداد مشخصی خریداری کنند؛ اجرای طرح
به اینگونه باعث میش��ود تا م��ردم به جای
دریاف��ت پول نهچن��دان کارآم��دی از دولت
بهعنوان یارانه کاال دریافت کنند که در نهایت
این مسئله باعث میش��ود تا فرآیند عرضه و
تقاض��ا دچار تعادل ش��ود .عضو کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :یکی از مزیتهای طرح کوپن الکترونیک
ک��ه در قالب کارت یارانهها با توجه به بس��تر
اطالعاتی کامل اجرا خواهد ش��د ،در صورت
عملیاتی ش��دن بهطور س��الم قادر اس��ت تا
بهوس��یله عرضه کاالهای اساس��ی ازس��وی
دولت تقاضای مردم برای کاالهای اساسی را
کاهش و در نتیجه رش��د لحظهای قیمت در
بازار را متوقف کند؛ ش��ارژ کوپن الکترونیک
۱۵۰هزارتومان اعالم ش��ده اما باید ساختاری
برای مبلغ شارژ متفاوت کوپن الکترونیکی با
توجه به تفاوت دریافتکنندگان ایجاد کرد و
تمامی این مبالغ فقط برای خریدهای اساسی
انجام ش��ود تا منابع در حال مصرف برای این
طرح بهمنظ��ور تضمین کاالی س��فره مردم
باشد و ش��ارژ آن برای سایر مصارف استفاده
نشود .مصری تاکید کرد :فشارهای اقتصادی
و افزایش مشکالت معیشتی در نهایت تغذیه
م��ردم را در خط��ر ق��رار میدهد ک��ه باعث
میشود سفرههای مردم کوچک شود و مردم
ب��رای تامین کاالهای اساس��ی و م��ورد نیاز
خود معضل داش��ته باش��ند؛ بر همین اساس
نیاز اس��ت تا دولت ب��ا ورود به طرح کوپن یا
حمایت از مردم بهویژه قشر ضعیف اقدام کند.

سامانه مقررات تجاری در
وزارت صنعت،معدن و
تجارت تشکیل میشود

نمایندگان مجلس ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را موظف کردند بهمنظور ابالغ مقررات
تجاری در فرآیندهای تجارت ،سامانه مقررات
تج��اری را در مدت 3ماه راهان��دازی کند .به
گ��زارش ایرن��ا ،نمایندگان در نشس��ت علنی
دیروز مجل��س ،م��واد  20و 21الیحه اصالح
قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را بررس��ی و
تصوی��ب کردند .نماین��دگان در این ماده که
با 130رای مواف��ق20 ،رای مخالف و 10رای
ممتن��ع از مجم��وع  199نماین��ده حاض��ر
تصویب شد ،س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
را موظ��ف کردند با هم��کاری وزارتخانههای
صنعت ،مع��دن و تجارت و ام��ور اقتصادی و
دارایی(گمرک جمهوری اسالمی ایران) ،بانک
مرکزی و س��ایر نهادهای ذیربط به تشخیص
ستاد از طریق وزارت اطالعات نسبت به تهیه،
اجرا و بهرهبرداری از س��امانه موضوع این ماده
اقدام کند ،همچنین تمام��ی مراکز مرتبط با
تج��ارت داخلی و خارجی کش��ور ،موظف به
ارائه و تبادل اطالعات از طریق سامانه یادشده
هس��تند .نمایندگان همچنین ماده 21الیحه
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با 135رای موافق،
10رای مخالف و 8رای ممتنع از 200نماینده
حاض��ر تصویب کردن��د .نماین��دگان مجلس
ش��ورای اس�لامی ،وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت را موظف کردند بهمنظور ابالغ مقررات
تج��اری در فرآینده��ای تجار مانن��د مقررات
یادش��ده در آییننام��ه مق��ررات ص��ادرات و
واردات و ضمائم آن« ،سامانه مقررات تجاری»
را در مدت ۳ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این
قانون ،ایجاد ،راهاندازی و بهرهبرداری کند.

اخبار

تولید و صادرات با مشکل جدی «بستهبندی» روبهرو است

طرح کوپن الکترونیک
جدی شد

