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چهار شنبه  14آذر - 1397شماره378

تلنگر

«قاچاقچیان» برنده بازار سیگار
ایران

رئیس انجمــن تولیدکنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت
دخانی بااشــاره به کاهش تولید ســیگار
در داخل و صفر شــدن واردات قانونی در
ســال جاری ،از افزایش ســهم قابل توجه
قاچاقچیان در بازار سیگار خبر داد و نسبت
به تعطیلی برخــی کارخانجــات صنعت
دخانیات هشدار داد.
محمدرضــا تاجــدار رئیــس انجمــن
تولیدکننــدگان ،صادرکننــدگان و
واردکنندگان محصوالت دخانی با اشــاره
به کاهش تولید سیگار در داخل طی  6ماه
سال جاری اظهار داشت :در  6ماهه نخست
ســال  2 ،96میلیون و  340هــزار کارتن
سیگار معادل  23میلیارد و  400میلیون نخ
در کشور تولید شده بود و این در حالیست
که آمارهای امسال نشان میدهد در  6ماه
نخست سال جاری یک میلیون و  960هزار
کارتن ســیگار در داخل تولید شده و این
یعنی کاهش  380هــزار کارتن در  6ماهه
نخست امسال نســبت به مدت مشابه که
معادل  16درصد کاهش در تولید ســیگار
است.
وی ادامه داد :این در حالیست که در  6ماهه
نخست امسال با توجه به قانون برنامه پنجم
توســعه و به دنبال عوارض مصوب در نظر
گرفته شده برای سیگار ،واردات سیگار در
کشور به صفر رسید.
تاجدار اضافه کرد :همچنین در سال جاری
نسبت به ســال  96نزدیک به یک میلیون
و  395هزار کیلوگرم کاهــش در واردات
تنباکو معسل داشتهایم و این معادل کاهش
 43درصدی واردات در این بخش به نسبت
مدت مشابه سال قبل است .این کاهش در
حالی رخ داده که در  6ماه اخیر تنها  54هزار
کیلوگرم تولید تنباکو معسل در داخل که
معادل  8درصد به نسبت مدت مشابه سال
قبل است ،افزایش تولید داشتهایم.
دالیل افزایش قیمت سیگار در سال جاری
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت
دخانی در ادامه در خصوص دالیل افزایش
چشــمگیر قیمت محصــوالت دخانی و
سیگار در ســال جاری گفت :حدود یک
سال و نیم پیش و در جریان برنامه ششم
توسعه ،پیشنهاد افزایش عوارض و مالیات
محصــوالت دخانی از ســوی نمایندگان
مجلــس در حالی مطرح شــد که دولت
کامال با آن مخالف بود که بر اســاس ماده
 ،73افزایــش  10درصــدی عــوارض بر
تولیدات داخلی ،افزایش  20درصدی در
تولیدات مشترک و افزایش  25درصدی
برای برندهــای خارجی تولیــد داخل و
افزایــش  40درصدی بر واردات ســیگار
را مطرح کرده بود؛ ایــن در حالی بود که
ماده مذکور چند بار به رای گذاشــته شد
و نتوانســت رای الزم را کســب کند و به
کمیســیون تلفیق باز میگشــت ولی در
آخرین تصمیمگیری در صحن علنی ،آقای
الریجانی خطاب به نمایندگان اعالم کرد
که در صورت تصویب ،ما اجازه میدهیم 5
سال با تولیدکنندگان کاری نداشته باشیم
تا آنها بتوانند با برنامهریزی مناســب با
ســیگارهای خارجی رقابت کنند و فایل
ضبط شده صحبتهای ایشان نیز موجود
است ولی متاســفانه کمتر از  6ماه پس از
تصویب این پیشــنهاد باز هم مغایر نظر
دولت ،متاســفانه با البی وزارت بهداشت
یا افراد دیگر پیشــنهاد اخذ مالیات نخی
بر ســیگار در بودجه  97به تصویب رسید
و بر این اســاس ،مالیات  75هزار تومانی
بر هر کارتن ســیگار تولیــد داخل150 ،
هزار تومــان برای تولید مشــترک250 ،
هزار تومان برای برندهای خارجی و برای
وارداتــی  600هزار تومان بــر هر کارتن
تصویب شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ســاالنه یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر فوالد به خارج از کشور صادر شده است .به گزارش جعفر سارقینی در حاشیه
بازدید از طرح توسعه فوالد شاهرود بابیان اینکه ایران در زمره کشورهای صادرکننده فوالد است ،تأکید کرد :ساالنه یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر صادرات فوالد از کشور صادرشده است که
این امر توانسته ارزشافزوده خوبی را در اختیار ایران اسالمی قرار دهد .وی بابیان اینکه  ۱۲.۵میلیون تن فوالد در ششماهه اول از کشور صادرشده است ،افزود :ظرفیت تولید فوالد در کشور
 ۳۴میلیون تن است .معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت بابیان اینکه صادرات فوالد از ایران اسالمی در سال جاری نسبت به سال گذشته ازنظر ارزش  ۱۳درصد رشد
داشته است ،تأکید کرد :صادرات فوالد از ایران اسالمی ازلحاظ وزنی نیز ۲۳درصد رشد داشته است .سارقینی بیان کرد :ظرفیت زنجیرهای فوالد در کشور  ۲۰۵میلیون تن محسوب میشود که
خوشبختانه باید اعالم کرد این ظرفیت به توازن رسیده است .وی افزود :برای سال  ۱۴۰۴چشماندازی فوالد ایران اسالمی تولید  ۵۵میلیون تنی فوالد در کشور است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کرد:

ارائه نقشه راه توسعه فناوری اطالعات در
بنادر در آینده ای نزدیک

لزوم اجرایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک

ضربهمشکالتداخلیبهصنعتپوشاک،بیشازتحریمهاست
رئیس انجمن صنعت پوشــاک کشور
گفت :بیشتر از تحریم های خارجی ،سیاستگذاری
های غلط و در نظر نداشــتن بخش خصوصی به
صنعت نساجی و پوشاک کشور ضربه زده و به نظر
می رسد هنوز دولتمردان این بخش را باور ندارند.
«سومبات هاکوپیان» افزود :در شرایط تحریم باید
از فرصت های پیش رو اســتفاده کرد که این مهم
نیازمند همیاری دولت اســت .به گفته این فعال
اقتصادی ،بخش خصوصی قادر است بار تحریم ها را
به دوش بکشد ،اما پیش از هر چیز دولت باید به این
بخشتوجهکند.
رئیس انجمن صنعت پوشــاک کشور خاطرنشان
کرد :یکی از سیاست های غلط در صنعت نساجی
و پوشاک ،بی توجهی به سرمایه گذاری و توجه به
آنچه که نیاز نبوده ،است.
وی یادآور شد :پوشاک ،صنعتی کامال مزیت دار در
ایران است و در سطح جهان نیز به آن توجه زیادی
شده ،اما ما حاضر نیستیم برای آن سرمایه گذاری
کنیم.هاکوپیاندرخصوصصنعت ُمدنیزگفت:اگر
رفتار منطقی با این صنعت داشته باشیم ،می تواند
جایگاه خوبی در سطح منطقه و حتی جهان پیدا
کند .وی ادامه داد :ایران از کشوری همچون چین
که مردم آن تا همین چنــد دهه پیش لباس های
سنتی می پوشیدند ،اما با توجه به ظرفیت های خود
به یکباره جهش کرد ،کمتر نبوده و نیست؛ بر این
اساس قابلیت های باالیی در صنعت ُمد وجود دارد.
این فعال صنعت پوشــاک اضافه کرد :مسئوالن
باید توجه داشته باشند که ایجاد شهرک صنعتی
پوشاک در کشور ضروری است و باید هر چه سریعتر
انجام شــود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه عملی
نرسیده است.
ویمشکلاصلیاجراییشدناینشهرکراسرمایه
گذاری عنوان و تاکید کرد :دولت باید به آن به عنوان

یک پروژه ملی و نه پروژ های معمولی نگاه کند.
هاکوپیان افزود :اکنون بخش خصوصی در این پروژه
در موضع ضعف قرار گرفته و سرمایه گذاری مورد
نیاز را در اختیار ندارد.
پیشــتر «گلنار نصراللهی» مشــاور وزیر صنعت،
معدن و تجــارت در خصوص شــهرک صنعتی
پوشاک به ایرنا گفت :کارهای زیربنایی مربوط به
این شهرک با نظارت ســازمان صنایع کوچک و
شهرک های صنعتی ایران درحال پیگیری است
و جــزو اولویتهای برنامه وزیــر صنعت ،معدن و
تجارت است.
به گزارش ایرنا ،چهارشنبه 21تیرماه 96در راستای
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار
امسال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» توافق
نامهپنججانبههمکاریهایمشترکبرایتشکیل
تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت شهرک

آگهی تغییرات شرکت تیوا تجارت ویژن با مسئولیت محدود به
شماره ثبت 425372و شناسه ملی 10320781836به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 28/03/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم نســترن یاورپور به شماره ملی
 0451270479با پرداخت مبلغ  15000000000ریال نقدا به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 24990000000
ریال افزایش داد .سرمایه شرکت از مبلغ  10000000000ریال
به مبلغ  25000000000ریال افزایش یافت .و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید لیست شرکاء و مقدار سهم
الشــرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شــرح ذیل میباشد:
خانم نســترن یاورپور کد ملــی  0451270479دارای مبلغ
 24990000000ریال سهم الشرکه خانم فخری اسمعیلی کد
ملی 3255645921دارای مبلغ 10000000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()305873
آگهی تغییرات شــرکت ســازه تدبیر نیاوران سهامی خاص به
شــماره ثبت  464162و شناســه ملی  14004577307به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/08/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :خانم الهام باقری صمغ آبادی به شــماره ملی
 0063106221به ســمت مدیر عامل و عضــو هیئت مدیره و
آقای جمال مختارزاده به شماره ملی  1282837664به سمت
رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالمجید مختارزاده به شماره
ملی  1289274444به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای
حسینبابانژادبهشمارهملی 0032316496بهسمتعضوهیئت
مدیره و آقای رسول حیدری به شماره ملی  4284283774به
سمت عضو هیئت مدیره و آقای فاطمه مختارزاده به شماره ملی
 1289346909بهسمتعضوهیئتمدیرهانتخابگردیدندکلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات
قراردادهاوعقوداسالمیبهامضاءجمالمختارزادهبهسمترئیس
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی
و اداری به امضاء الهام باقری صمغ آبادی به سمت مدیر عامل یا
جمال مختارزاده به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر
شرکت معتبر است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()305872
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود مهام تجارت ثمین
درتاریخ  03/09/1397به شــماره ثبت  534244به شناســه
ملی  14007962975ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات صادراتی اعم از انجام تحقیقات
بازاریابی ،شناسایی کانال های توزیع در بازارهای صادراتی  ،ارائه
خدمات پس از فروش به مشــتریان ،تهیه اسناد و مدارک مورد
نیاز صادرات ،پیگیری امور گمرگــی ،ارائه خدمات انبارداری در
بازارهای صادراتی ،مشاوره و اطالع رســانی در زمینه قراداهای
تجاری ،مناقصات ،سرمایه گذاری بین المللی ،شرکت مستقیم
یا با واســطه در مناقصات بین المللی برای صدور کاال و خدمات
شرکتهای ایرانی  ،اخذ نمایندگی از واحدهای تولیدی و شرکتهای

صنعتیپوشاککشورامضاشد.
این توافق نامه بین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
سازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایران،
بانک توسعه تعاون ،صندوق ضمانت سرمایه گذاری
بخش تعاون و انجمن صنعت پوشاک کشور به امضا
رسید .امضای این توافق نامه در راستای تشکیل و
توسعهشرکتهایتعاونیتامیننیازتولیدکنندگان
در صنعت پوشاک ،با هدف هم افزایی فعاالن این
صنعت ،توسعه دانش فنی ،تحقق اقتصاد مقاومتی
در این حوزه (شامل گســترش و ترویج فرهنگ
استفاده از پوشاک اسالمی ایرانی) و تجاری سازی
و توســعه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توسعه
(شامل طراحی و تولید پوشاک و خدمات) با ارزش
افزوده فراوان در چارچوب سیاست های اصل 44
قانون اساسی و سیاست های حمایتی بخش تعاون
انجام شد.

فنی و مهندسی جهت صادرات ،تامین مواد اولیه و یا ماشین آالت
مورد نیاز شرکتهای تولیدی و خدماتی ،ارائه خدمات بسته بندی
صادراتی ،ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ،اخذ تسهیالت
از بانک های داخل و خارج ازکشور در جهت انجام موضوع فعالیت
شرکت ،سرمایه گذاری و قبول ســرمایه های داخلی و خارجی
به منظور توســعه فعالیتهای صادراتی ،برگزاری و یا شرکت در
نمایشگاه های داخل و خارج از کشور ،پذیرش و اعزام هیاتهای
تجاری و بازرگانی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران-محله صادقیه-بزرگراه محمد علــی جناح-میدان دوم
صادقیه-پالک-1518مجتمع گلدیس-طبقه-11واحد1113
کدپستی  1451796916ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ 12000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک
از شرکا آقای محمد بیات به شماره ملی  0060796421دارنده
 4000000ریال سهم الشــرکه آقای حمید رمضانی به شماره
ملی  0078872685دارنده  4000000ریال سهم الشرکه خانم
فرشته مهدوی به شماره ملی 4490008317دارنده4000000
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد بیات به شماره
ملی0060796421و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای حمید رمضانی به شماره ملی0078872685و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فرشته مهدوی به شماره
ملی 4490008317و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،براوات ،قراردادها ،عقود اسالمی با
امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و
همچنینکلیهنامههایعادیواداریباامضاءمدیرعاملوهمراهبا
مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
روزنامهکثیراالنتشارنوآورانجهتدرجآگهیهایشرکتتعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()305871
تاسیس شرکت با مســئولیت محدود آرتا اقتصاد فردا درتاریخ
 30/08/1397به شــماره ثبــت  534222به شناســه ملی
 14007960920ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت:ارائهخدماتجهتتوانمندسازیوتوسعهدرکسبوکاربه
همراهایجادزیرساختهایفنیدربخشبازرگانی،طراحیواجرای
شبکه اطالع رسانی در خصوص ارائه خدمات وکاال در اپلیکیشن و
وبسایتجهتباشگاهمشتریان،بهرهمندیوایجادفضایمناسب
جهتدریافتخدماتوتبادلکاالازطریقشبکهاینترنتی-ایجاد
بسترهای مناسب جهت خلق باشگاه مشتریان  ،اخذ نمایندگی
از تولیدات داخلی و خارجی  -طراحی و تولید زیر ســاخت الزم
جهت معرفی انواع تولیدات و کاالی ایرانی و معرفی در شــبکه ،
جهت اطالع رسانی به باشگاه مشتریان در قالب برگزاری سمینار
،همایش  -ارائه خدمات مجاز بازاریابی الکترونیکی  ،غیرهرمی
 ،واردات  ،صادرات ،خرید وفروش و بازرگانی کاالوخدمات مجاز

لزوم اجرایی شــدن سند راهبردی صنعت
پوشاک
هاکوپیــان همچنین خواســتار اجرایی شــدن
سند راهبردی صنعت پوشاک شــد که در زمان
«محمدرضا نعمت زاده» وزیر اسبق صنعت ،معن و
تجارت تدوین شده بود ،شد و بیان داشت :این سند
که در آن برای کل صنعت پوشاک از ُمد تا صادرات
برنامه ریزی شده ،به عنوان بهترین طرح در وزارت
صنعت برنده جایزه شــده ،اما اکنون به فراموشی
سپرده شده است .پیش از این مشاور وزیر صنعت،
معدن و تجارت درباره ســند راهبردی پوشاک به
ایرنا گفت :این سند اکنون به قسمت طرح و برنامه
وزارتخانه سپرده شده و امید میرود با کمک انجمن
ها و تشکل ها بتوان بندهای مختلف آن را اجرایی
کرد .نصراللهی با بیان اینکه این سند به هیچ عنوان
روی زمین نمانده خاطرنشان کرد :برخی از بندهای
آن همچون مبارزه با قاچاق ،برندها و برندســازی
بتدریج در حال اجرایی شدن است.
قاچاقپوشاک
وی به موضوع قاچاق پوشــاک به داخل کشور نیز
اشاره کرد و گفت :مســاله به صفر رساندن قاچاق
مطرح نیست ،بلکه به فرموده رهبر معظم انقالب
«یک باند قاچاق در جریان اســت» و باید با قاچاق
سازماندهی شده مقابله شود .هاکوپیان یادآور شد:
دستورالعملی شفاف در این زمینه نوشته شده ،اما
تاکنون اجرای آن از سوی هیچ بخشی جدی گرفته
نشده است« .حتی وقتی به عنوان رئیس انجمن
صنعت پوشاک کشور خواستار ارائه گزارشی از سوی
مسئوالنامردرخصوصبرندهایمجوزدارخواستار
شدم ،کسی پاسخگو نشد ».ســاماندهی واردات و
صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کاالها از
بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در
سال 1392ابالغ شد.

 ،توسعه فروش به همراه مشــاوره وتجزیه وتحلیل و و نظارت بر
فعالیتهایانجامشده،پشتیبانی،حفظونگهداریخدماتخودرو
یی سبک و ابنیه به باشگاه مشتریان از طریق سایت با بهره مندی از
زیر ساختهای شبکه بانکی  ،بهمراه مدیریت در خصوص مدیریت
اســتراتژیک و طراحی های نوین در زمینه تجارت الکترونیک ،
شرکت در مناقصات  ،پیمانها ومزایدات دولتی وخصوصی  ،عقد
قرارداد با نهادها وسازمانها  ،ادارات و شرکتها و موسسات دولتی
وغیر دولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت  ،ایجاد شعب اعطای
نمایندگی در خارج و داخل در زمینه فعالیت شرکت  ،حضور در
نمایشگاههایداخلیوخارجیوانجامکلیهفعالیتهایمجازتجاری
 ،بازرگانی و اقتصادی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی:استانتهران،شهرستانتهران،بخشمرکزی،شهرتهران،
جنت آباد جنوبی  ،خیابان پیامبرغربی  ،بزرگراه شهید سر لشکر
ستاری  ،پالک  ، 82-قطعه ، 5طبقه دوم  ،واحد شمالی کدپستی
 1471953397سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 100000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای سید طه حسینی به شــماره ملی  0017074551دارنده
 5000000ریال سهم الشرکه آقای سید عطا حسینی به شماره
ملی  0020231970دارنده  5000000ریال ســهم الشــرکه
آقای سید باقر حسینی به شــماره ملی  0049662406دارنده
 90000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید طه
حسینی به شماره ملی 0017074551و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای سید عطا حسینی به شماره ملی
0020231970و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای سید باقر حسینی به شماره ملی0049662406و
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات
،قراردادها،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه اداری با امضائ سید
باقر حسینی مدیر عامل به همراه مهر شرکت می باشد اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار ابرار اقتصادی
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()305870
آگهی تغییرات موسســه ققنوس هنر پارســیان به شماره
ثبت  40298و شناســه ملی  14006390059به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1397
و تاییدیه شماره  265244/97مورخ  29/03/1397وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به
موضوع فعالیت موسسه موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید-:تولید نشر آثار صوتی و تصویری
موســیقایی -ضبط و صدابــرداری آثار صوتی (اســتودیو
وصحنه) -انجام فعالیتهــای مطالعاتی وکارگاهی در زمینه
موسیقی  -مطالعات و تولید ساز وتجهیزات جانبی سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()305869

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر
اهمیت توسعه فناوری اطالعات در بنادر به عنوان یک مبحث
راهبردی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور  ،از ارائه نقشه راه
و چشم انداز توسعه در زمینه هوشمند سازی و یکپارچه سازی
اطالعات با همفکری همه ذی نفعان بندری و دریایی در آینده
ای نزدیک خبر داد.
محمد راستاد در چهلمین نشســت اتاق فکر سازمان بنادر و
دریانوردی ،گفت :سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع
دریایی در کشور ،برای توسعه زیرســاخت های نرم افزاری و
فناوری اطالعات در بنادر تجاری ،برنامه های دقیقی را پیش
بینی کرده است.
وی اذعان داشت :نقشــه راه و چشم انداز توســعه در زمینه
هوشمند سازی و یکپارچه ســازی اطالعات با همفکری همه
ذی نفعان بندری و دریایی در آینده ای نزدیک ارایه می شود.
راستاد با اشاره به رشــد  ۴درصدی حمل و نقل دریایی جهان
در سال  ۲۰۱۷به اســتناد گزارش کنفرانس تجارت و توسعه
سازمان ملل ( آنکتاد )  ،گفت :رشــد  ۴درصدی حمل و نقل
دریایی در جهان به صــورت تفکیکــی  ۴/۶ ،دصد در بخش
کانتینری و حــدود  ۴درصد در بخش فله ای خشــک اتفاق
افتاده است که در مقایسه با  ۵سال قبل  ،میانگین رشد باالتری
محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اظهار نگرانی
دبیرکل اتحادیه بنــادر و لنگرگاه ها مبنی بــر « تاثیر منفی
جنگ تعرفه ای آمریکا و چیــن بر صنعت حمل و نقل دریایی
جهان»  ،اظهار داشت :به رغم توافق اخیر این دوغول اقتصادی
در اجالس  ، G۲۰مکانیزم هایی چون « جهانی شــدن « ؛ «
دیجیتالی شدن « و « تجارت الکترونیکی « در صنعت حمل
و نقل دریایی می تواند تا حد زیادی جلوی تاثیر منفی رقابت
تعرفه ای چین و آمریکا بر حمل و نقل دریایی را تعدیل کند.
وی افزود :به نظر می رسد کشور به لحاظ توانمندی ها از حیث
منابع انســانی و امکانات موجود این قابلیت را دارد که جایگاه
اش را در حمل و نقل دریایی بهتر از گذشته ارتقا دهد و در این
بستر ،تهدیدات مختلف را تعدیل و مدیریت کند.
معاون وزیرراه و شهرســازی ،ارتقای خدمات الکترونیکی در
بنادر جهت ارائه تســهیالت ارتباطی به دریانوردان را یکی از
دغدغه های جدی سازمان بنادر برشمرد و گفت :دریانوردان به
خاطر توقف محدود در بنادر ناشی از رشد نرم تخلیه و بارگیری،
به امکانات و تجهیزات رفاهی بیشتری برای ارتباط با خانواده
های شان الزم دارند.
وی اذعان داشت :ســازمان بنادر در نظر دارد بسته رفاهی مد
نظر سازمان بین المللی دریانوردی (  )IMOرا در تعدادی از
بنادر بازرگانی کشور در دسترس دریانوردان خارجی قرار دهد.

تدابیر ویژه دولت در کنترل قیمت کاالهای
پرمصرف
وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تدابیر ویژه دولت برای کنترل
قیمت کاالهای پرمصرف به منظور کاهش و یا توقف افزایش
قیمت این کاالها خبر داد.
رضا رحمانی در پایان هفتاد و نهمین نشســت شورای گفت
وگوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران ،به سؤال
ایرنا درباره عدم ثبت قیمت ها از ســوی تولید کنندگان روی
سامانه  124پاسخ داد :این ســامانه ی رسمی قیمت هاست و
تمامی ساز وکار قیمت ها در آنجا اعمال می شود.
وی خاطرنشان ســاخت که همه کاالها در این سامانه ،ثبت
است.
رحمانی تصریح کرد :کار جدید ما روی کاالهای پرمصرف است
و تدابیر ویژه ای در این ارتباط اتخاذ خواهد شد.
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت همچنین دربــاره عدم کاهش
قیمت ها با وجود کاهش قیمت ارز ،گفت :نــرخ ارز بویژه در
کاالهایی که با واردات و مــواد اولیه ســر و کار دارد ،به طور
طبیعی تأثیرگذار است.
وی افزود :وقتی قیمت ارز باال می رود یک حالتی دارد و آنی تر
است و وقتی روند کاهشی است ،بازار به این روند توجه دارد و
قطعاً تأثیر کاهشی را خواهد داشت.
رحمانی گفت :با بررسی قیمت ها در دو روز اخیر ،روند افزایش
قیمت کاالها جز در موارد جزئی ،محدود بوده است.
وی اظهار کرد :افزایش قیمت کاالها توقف داشته و برای خیلی
از کاالها این اثر ،آنی است.
رحمانی ادامه داد :خوشبختانه با سیاست های دولت و تدابیر
بانک مرکزی ،قیمت ارز روند کنترلی و رو به پایین دارد و ثبات،
ایجاد شده است که مطمئنم تأثیر خود را خواهد گذاشت.
وی درباره نظارت بر قیمت کاالها نیز گفت :نظارت ها نسبت به
سابق بیشتر شده است.
وزیر صنعت از افزایش کنترل ها و بازدیدهای مشــترک بین
سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود :پرونده
هایی نیز تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی می رود.
رحمانی در این ارتباط به جلسه امروز خود با سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تأکید بر کنترل های بیشتر بر بازار خبر داد.
وی گفت :کنترل ها روی کاالهایی که با ارز  4200تومان وارد
شده ،بیشتر است و در مورد کاالهای پر مصرف و روزمره مردم
هم ساز وکارهای ویژه ای اتخاذ شده است.

