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اخبار

سخنگوی وزارت صمت :خروج تارا از قرعهکشی به زودی

زیانانباشتهخودروسازاننبایدازجیبمصرفکنندهجبرانشود
گروه صمت  -ســخنگوی وزارت صمــت از برگزاری
ماهانه قرعه کشی خودرو و همچنین پیشبینی خروج تارا
از قرعهکشی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت که خبرنگاران
و زوجهای جوان در حال حاضر میتوانند برای دریافت وام لوازم
خانگی به ســایت توانخرید مراجعه و بعد از تایید ثبت نام به بانک
مراجعه کنند.امید قالیباف با بیان اینکه کمیســیونهای اقتصادی با
کاهش حقوق ورودی ماشــین آالت به یک درصد موافق هستند،
گفت :از این به بعد هر ماه قرعهکشی برگزار و  ۱۰۰هزار خودرو در
آن عرضه میشــود .اما به تدریج طرحهای قرعه کشی از رده خارج
میشود .پیش بینی میشود در ماههای آینده همه خودروهای سایپا و
در ایران خودرو ،تارا به عنوان اولین خودرو در یک تا دو ماه آینده از
قرعه کشی خارج خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در آیین نامه واردات خودرو شرایطی برای
منبع ارز در نظر گرفته نشــده ،تصریح کرد :منشــا ارز میتواند هر
چیزی ،از جمله فرش یا رمزارز باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ســخنگوی وزارت صنعت در خصوص
قرعه کشــی خودروها با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از
 ۵۰۰هزار دســتگاه خودرو تحویل مشتریان شــده ،در حالی که در
مدت زمانی پارسال این رقم  ۳۹۰هزار دستگاه بوده ،تصریح کرد :در
نیمه دوم سال  ۵۰درصد خودروسازان افزایش تولید خواهند داشت.
در خصوص واردات نیز تاکنون  ۲۰۰درخواســت واردات خودرو
به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارســال شده که عمده این
درخواستها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده
است.وی افزود :در این زمینه از افراد و شرکتها خواستهایم تا فرایند
را تکمیل کنند ،بر این اســاس برخی درخواست کنندگان خواستار
تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر طول بکشد.
ســخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه برخی در جامعه به پیشواز
مخالفت بــا واردات خودرو رفتند ،به طوری کــه میگویند با ۳۰۰
میلیون تومان یا  ۱۰هزار دالر چه خودروهایی میخواهد وارد کشور
شود؟ تصریح کرد :تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو
از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است .واردکنندگان تاکنون
با برندهای خوب اروپایی و کرهای در رده خودروهای اقتصادی بین
 ۱۰تا  ۲۰هزار دالر مذاکره کردهاند که خودروهای با کیفیت است که
میتوانند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند.وی با اشاره به تصویب
دو فوریت الیحه اصالح ماده  ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو،
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گفت :تا سال گذشته رکوردهایی تا  ۱۵۰هزار دستگاه در سال اسقاط
خودرو نیز ثبت شده بود ،اما بهتدریج کاهش یافت به طوری که از
ابتدای امسال تا امروز فقط  ۱۵هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.
تشویقها و تنبیههای در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری
الزم را در این زمینه داشته باشد ،از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد
خودروهای فرسوده را نمیگیرد و قیمتهای آنها نیز افزایش یافته
است و بر این اساس شــاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور
هستیم.به گفته وی اکنون حدود  ۳.۵میلیون دستگاه خودرو فرسوده
و  ۹میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد و هر
چند در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان  ۲۵درصد تولیدات خود
را صرف گواهی اسقاط کنند ،اما در مجموع این رویه قفل و منجر به
افزایش قیمت گواهی اســقاط در سالهای اخیر شده بود .الیحهای
که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و مصوب شد
به خودروساز میگوید به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش
آن را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان
خودروهای فرسوده تسهیالت داده شود.

ســخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد که
از نظر ایــن وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیســت و ادامه
داد :وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را ندارد ،اما ســاز
و کارها و کمکهایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصوالت آنها
اتفاق بیفتد.
قالیباف با بیــان اینکه در خصــوص کیفیت خــودرو پروژههای
کوتاهمدت و بلندمدت طراحی شده ،اظهار کرد :برای کوتاه مدت،
پروژههایی باید تعریف شــود که ناظر بر رفــع عیوب محصوالت
باشــد ،اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرمهای جدیــد خودرویی در
دستور کار است که محصوالت آنها در ســال  ۱۴۰۳و  ۱۴۰۲وارد
بازار خواهد شد.
سخنگوی وزارت صنعت با اشاره به انعقاد  ۷۰۰میلیون یورو تفاهم
نامه بین خودروسازان و قطعهســازان ایرانی و روسی در نمایشگاه
اتومبیلیتی مســکو ،گفت :خودروی اقتصــادی داخلی از نیمه دوم
 ۱۴۰۲به بازار وارد میشود .این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل
ایران خودرو ،سایپا و قطعهسازان کشور است ،در حد و اندازه کالس

خودروهای اقتصادی روز جهان خواهد بود.
قالیباف همچنین در خصوص افزایــش قیمت خودروهای داخلی
گفت :گفته میشود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند ،اما
سوال این اســت که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از
جیب مصرفکنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصالح
ســاختار خود بپردازند؟ تا زمانی که خودروسازان گامهای اساسی
برای اصالح ساختارهای خود برندارند نمیتوان انتظار داشت که با
افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند؛ هر چند اقداماتی در راستای
اصالح ساختارها انجام گرفته است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت افزایش هزینههای خودروسازان
به سازمان حمایت اعالم و در ستاد تنظیم بازار مطرح میشود و در
صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت.
 ۵۰۴۰محدوده اکتشافی تا  ۲هفته دیگر واگذار میشود
سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از واگذاری  ۵۰۴۰فقره
محدوده اکتشافی ،پروانه اکتشاف ،گواهی کشف ،پروانه بهره برداری
و معادن متروکه تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت :این واگذاری تا دو
هفته دیگر در  ۳۱استان و جنوب استان کرمان در چهار گروه هشت
استانی برگزار خواهد شد.وی گفت :صالحیت فنی و مالی افرادی
که میخواهند در این مزایده شرکت کنند از امروز در سامانه وزارت
صمت در قسمت کاداستر معدن احصا شده است .مزایده معادن یاد
شده  ۲.۵ماه طول میکشد که سبب رشد بخش معدن در شش ماهه
دوم سال خواهد شد.
قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتــی معادن گفت :حقوق
دولتی به صورت هوشــمند و الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵
درصد معادن از این ساز و کار استفاده می کنند تا دو هفته دیگر ۱۰۰
درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد .همچنین به معدنکاران الزام
شده که تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنها است باید از آن
خریداری کرده و بقیه نیازهایشان را وارد کنند.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰
سال به عنوان سن فرسودگی ۵۵۰۰ ،دستگاه ماشین آالت معدنی نیاز
است ،اما اگر عمر فرسودگی به  ۲۰سال کاهش یابد بیش از  ۱۰هزار
دستگاه ماشین آالت معدنی مورد نیاز است ،این در حالی است که
توان تولید هپکو کمتر از  ۱۰۰۰دستگاه است .نمایندگان کمیسیون
صنایع و معادن و کمیســیون اقتصادی مجلس نیز با کاهش حقوق
ورودی ماشینآالت معدنی موافقند.

برگزیده ها
خروج سرمایه 11هزار نفر  و مهاجرت به کانادا در سال گذشته

سرمایههاینقدیوانسانیکشور
هر ساله با روند تندتری در حال خروج

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فســاد اقتصادی اتاق تهران اظهار داشت:
چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از ایران ســال گذشته به کانادا
مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایههای نقدی و سرمایههای انسانی کشور
هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.به گزارش اقتصادسرآمد ،حسن
فروزان فرد با بیان اینکه فساد اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است،
گفت :هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطالع رسانی میشود و از سوی
دیگر دولتها تالش میکنند که با آیتمهایی این فساد را تقلیل بدهند .واقعیت این است
که در  2دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطالع رسانی
آن همراه با موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است.به گفته این فعال
اقتصادی ،امروز این شیوه اطالع رسانی باعث ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن میزان
فساد در کشور شده است.رئیس کمیســیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران
شیوه اطالعرسانی فســاد در ایران را غیرحرفهای و همراه با انگیزههای سیاسی دانست و
افزود :ورود انگیزههای سیاسی در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در
فضای کسب و کارها شــده و در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعاالن اقتصادی آثار سو
بر جای گذاشته است.وی با بیان اینکه فساد اداری باعث شــده است ذهنیت افرادی که
میخواهند در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند را مخشوش شود ،خاطر نشان
کرد :فعاالن اقتصادی نسبت به موضوع فساد حساستر و ریزبینانهتر برخورد میکنند چراکه
میخواهند در ازای سرمایه گذاری در کشور تعهدات الزم را دریافت کنند .از این رو نسبت
به این موضوع حساستر هستند و با مشاهده نمادهای از فساد اداری و اقتصادی تصمیم
گیریهای توسعهای خود را متوقف و یا به حداقل میرسانند .وی در پاسخ به این پرسش
که چه میزان تمایل سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش پیدا کرده است؟ گفت :شرایط
به گونهای شده اســت که ما دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشــور نیستيم و تالش داریم
اقداماتی انجام دهیم که سرمایههای داخلی از کشور خارج نشوند .بنا به آمار رسمی ارائه
شده از سوی اتاق تهران هر ساله  9میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج میشود که من بر
این باورم این عدد واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد فقط شامل سرمایههای
نقدی میشود.این فعال اقتصادی ادامه داد :چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از
ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایههای نقدی و سرمایههای
انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.به گفته وی ،جو فساد
آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهمترین عامل ترک سرمایه در کشور است .ایران
اعالم کرده است با دریافت  100تا  200هزار دالر میتواند به خارجیها اقامت بدهد .اینجا
این پرسش مطرح است چرا تالش نمیشود سرمایههای داخلی و نیروهای انسانی حفظ
و از خروج آنها جلوگیری شود.

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

صدور مجوزهای بخش کشاورزی
تسهیلمیشود

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:صدور مجوزها
تســهیل می یابد و گرههای موجود را دبیرخانه ای که به این منظور تشکیل
شده است ،شناسایی میکند.به گزارش اقتصادسرآمد ،معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی تصریح کرد ،گرههای موجود در صدور مجوزها به
عنوان دروازه سرمایه گذاری با سرعت و دقت بیشتر در دبیرخانه مجوزها و پروانههای
بخش کشاورزی شناساسی و رفع میشود.تسریع در صدور مجوزهای بخش کشاورزی
به عنوان دروازه سرمایهگذاری به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد قربانی ،معاون
برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه تشکیل دبیرخانه مجوزها و
پروانههای بخش کشــاورزی گفت :این دبیرخانه براســاس ابالغ وزیر مبنی بر دستور
تشــکیل دبیرخانه مجوزها و پروانههای کشاورزی شکل گرفته اســت.قربانی درباره
اهداف تشــکیل این دبیرخانه افزود :چند هدف اساسی در تشکیل این دبیرخانه وجود
داشته که بحث سیاستگذاریهای کالن در صدور مجوزها و همچنین بحث هماهنگیها
در داخل دستگاه وزارت جهاد کشاورزی بوده اســت.قربانی ایجاد پل ارتباطی با مرکز
پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی را از دیگر دالیل تشکیل
این دبیرخانه عنوان کرد و یادآور شــد :در مجموع نگاه ما در دبیرخانه آن است که اگر
اختالف ،ناهماهنگی و تضادی درباره مسایل در دستگاههای مختلف در وزارت جهاد
کشــاورزی وجود دارد حل کنیم.قربانی اظهار امیدواری کرد؛ صدور مجوزها به عنوان
دروازه سرمایهگذاری با سرعت و دقت بیشتر و با لحاظ همه موارد تخصصی و بهداشتی
و مواردی که مبتنی بر حفظ ســامت مواد غذایی و خانوارها اســت ،مدیریت شود تا
عم ً
ال بهرهبرداران بخش کشــاورزی در حوزه صدور مجوزها با مشکل خاصی مواجه
نشوند و بتوانند با سرعت مجوزها را داشته باشند.معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت
جهادکشاورزی با بیان این که دبیرخانه مجوزها و پروانههای بخش کشاورزی در راستای
حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی تشکیل شده است ،یادآور شد :اعضا ،وظایف
و اهداف این دبیرخانه کامال مشخص شــده و این جلسه نیز با هدف ایجاد همگرایی و
همافزایی بین مجموعه معاونین ،سازمانها و دستگاهها برگزار شده و در این راستا نقطه
نظرات بیان و تشریح برنامه انجام شده است.معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی با تاکید بر اینکه صدور مجوزها تســهیل خواهد یافت و گرههای موجود را
دبیرخانه شناســایی میکند ،تصریح کرد :همچنین گرههای موجود در صدور مجوزها
توسط دستگاهها شناســایی و انتقال داده میشــود و پل ارتباطی خواهد بود؛ به نوعی
مرکز پایش (مردم) دیدگاهها و نظراتشان را مطرح میکنند و دبیرخانه شرایطی را برای
بازگشایی گرهها فراهم میکند تا بهرهبرداران بتوانند با فراغ بال فرایند صدور مجوز را
طی کرده و وارد مرحله سرمایهگذاری شوند.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

لزومطراحیبستهتشویقیبرای
نوسازی خودروهای فرسوده

انحصار تولید خودرو تا ۱۴۰۴کم می شود

وزیر صمــت گفت :طبــق برنامــه ریزی هــای انجام
شــده تا  ۱۴۰۴معــادل  ۳۰درصد از تولید خــودرو باید
توســط خودروســازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ
خودروسازی انجام شود .از این طریق از تمرکز تولید کاسته
می شود.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید رضا فاطمی امین
در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی ،گفت:
در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰
درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ
انجام میشــود و سایر خودروسازان ســهم  ۱۰درصدی
دارند.وزیر صمت افزود :طبق برنامههای تدوین شــده،
تا ســال  ۱۴۰۴تیراژ تولید باید به  ۳میلیون دستگاه برسد
و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شــرکت
شده است ،تا  ۱۴۰۴معادل  ۳۰درصد تولید خودرو توسط
خودروســازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام
خواهد شــد.وی گفت :در صورت تحقق ایــن برنامه ،از
تمرکز تولید نیز کاسته میشود و خودروسازان دیگر هم در
این عرصه نقش فعالتری پیدا میکنند.گفتنی است ،یکی
از برنامههای وزارت صمت تولید  ۳میلیون دستگاه خودرو
تا سال  ۱۴۰۴است؛ آنطور که فاطمی امین از تریبونهای
مختلف اعالم کرده طبق برنامه ریزی های انجام شده ،قرار
است تا سال  ۳ ،۱۴۰۴میلیون دســتگاه خودرو تولید و از
این میزان یک میلیون دســتگاه صادر شود.بر این اساس،
طبق گفته وزیر صمت که باید  ۳۰درصد از تولید توســط
شرکتهایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام
شود ،یعنی از تیراژ ســه میلیون دستگاهی خودرو در سال
 ،۱۴۰۴حدود  ۹۰۰هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از
این دو شرکت خواهد بود.

تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به اقتصاد
کشور نخواهد کرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :اقتصاد در ایران به
گونهای است که با تشــکیل وزارت بازرگانی ،مشکل حل
نخواهد شد ،مخصوص ًا که ســالها تجربه فعالیت وزارت
بازرگانی را داشتهایم.به گزارش اقتصادسرآمد،منصورعلی
زارعیکیاپی ،نماینده ساری در پرســش به اینکه تشکیل
وزارت بازرگانی در شرایط کنونی ،آیا برای کشور ضرورت
دارد گفت :اقتصاد در ایران به گونهای اســت که با تشکیل
وزارت بازرگانی ،مشکل حل نخواهد شد ،مخصوص ًا که
ســالها تجربه فعالیت وزارت بازرگانی را داشتهایم.وی
افزود :نگاه پررنگ به واردات که در سالهای گذشته حاکم
بود ،باعث شد در تولید به دســتاوردهای قابل مالحظهای
نرسیم .از طرفی ،دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی
نقش مهمی از تولید تا مصرف را در کشــور به عهده دارند
و حتی بخش زیادی از ارزآوری کشــور به واسطه تولید
و صادرات آنهاســت ،پس باید برای این دو وزارتخانه،
برنامهریــزی ویــژه و اصولی داشــت.عضو کمیســیون
کشــاورزی مجلس تصریح کرد :اینکه یــک مجموعهای
کار تولید را انجام دهد و مجموعهای دیگر ،کار بازرگانی،
به صالح نیســت .من فکر میکنم کار بازرگانی در حوزه
صنعت و معدن باید توسط وزارت صمت و کار بازرگانی
در حوزه کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی صورت
بگیرد ،زیرا در این صورت اســت که کارها نظم میگیرد،
چون وزارتخانه تولیدکننده آمار درســتی از تولید ،توزیع
و ذخایر دارد.زارعی اظهار داشت :قانون انتزاع ،یک قانون
خوب میباشــد که در حال اجراســت .در حال حاضر با
توجه به اجرای قانون انتزاع ،دیگر نیازی به تفکیک وزارت
صمت را نمیبینم و بهتر است ساختار کنونی را با مدیریت
و برنامهریزی اصولی پیش برد.وی در پایان خاطرنشان کرد:
اینکه گروهی کار تولید و گروهی دیگر ،کار توزیع و تنظیم
بازار را انجام دهند ،نه تنها مشکالت را کم نمیکند که بیشتر
هم خواهد کرد.
با تفکیک مشکلی حل نمیشود

مشکل وزارت صمت مدیریتی است

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :باید با طراحی
ساز و کارها و راهکارهایی ،انگیزه مالکان خودروهای فرسوده را به تحویل این
خودروها و دریافت خودروهای نو افزایش داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،عبداهلل
توکلی الهیجانی گفت :وزارت صمت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق
است ،اما در سالهای گذشته مشکالتی وجود داشته که این موضوع را با کندی همراه کرده
اســت.وی بیان داشــت :نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم
تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریعتر خودروها است که از آن جمله میتوان به مبالغ
بیشتر بیمه خودروهای فرســوده ،جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر
اشاره کرد ،اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی
کارکرد نداشته است.توکلی الهیجانی افزود :در اهرمهای تشویقی نیز در جهان شاهد وجود
صندوقهایی هستیم که تسهیالت در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار میدهند تا آن
را با خودروی نو تعویض کنند.وی بیان داشت :در این زمینه بهطور مثال میتوان از محل
صرفهجویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین میشود به ارائه تسهیالت
پرداخت ،اما تاکنون در این زمینه بانکها و صندوقها تامین مالی مناســبی نداشــتهاند و
این موضوع مغفول مانده اســت.توکلی الهیجانی بیان داشت :پیش از این در قانون هوای
پاک ،موتورسیکلتها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط میشدند ،اما در
قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظفاند برای شمارهگذاری
محصوالت خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.وی افزود :با هدفگذاری تولید یک میلیون
و  ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو
و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده ،نیازمند بیش از  ۴۰۰هزار برگه اسقاط هستیم.مدیرکل
خودرویی وزارت صمت گفت :پیشبینی میشود قیمت گواهی اسقاط باال رفته یا در عمل
برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود
راهکارهایی پیشبینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.توکلی
الهیجانی اظهار داشت :مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد،
قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمیشود ،انگیزه و رغبتی
در مالکان خودروهای فرســوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس« ،انگیزه
مالک خودرو فرسوده» حلقه گمشده این ماجرا اســت.وی بیان داشت :کافی است با یک
سیاستگذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که میتواند مشوقها
و تسهیالتی باشد که با ظرفیتهای موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده
کنیم.مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود :در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو
هستیم ،نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور
در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها میشود.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با تصریح بر اینکه
با تفکیک وزارت صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی
مخالف اســت گفت :در مجلس دهم نیز بحث تفکیک
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت مطرح بــود که در
نهایت به جایی نرســید.به گزارش اقتصادســرآمد از
تسنیم ،ســید حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر
در مجلس شــورای اســامی با تصریح بر اینکه برای
رفع مشــکالت وزارت صمت باید از نیروهای توانمند
اســتفاده کرد گفت :مشکل ما مســائل مدیریتی است
و ما مشکل ســاختاری نداریم بنابراین درباره تفکیک
وزارت صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی ،بنده با این
کار مخالفم.وی متذکر شــد :در مجلس دهم نیز بحث
تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت مطرح بود که
در نهایت به جایی نرسید.نماینده مردم پلدختر در مجلس
شورای اســامی تصریح کرد :بنده معتقدم که ما باید از
ظرفیتهای موجود برای رفع مشکالت کشور استفاده
کنیم.وی با تاکید بر اینکه ما نباید مدام به دنبال تفکیک و
ادغام وازرتخانهها باشیم ،ادامه داد :مأموریتهای بخش
صنعت ،معدن و تجارت کشور کام ً
ال مشخص است و
باید افرادی توانمند و با ظرفیت باال در این مجموعهها به
کار گرفته شوند تا مشکالت این وزارتخانه مرتفع شود.
کاظمی تاکید کرد :ما برای رفع مشکالت وزارت صمت
باید از نیروهای توانمند استفاده کنیم .مشکل ما مسائل
مدیریتی است و ما مشکل ســاختاری نداریم.نماینده
مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :اگر ما
مشکالت مدیریتی را حل و فصل کنیم ،نیازی به تغییر
ساختار نداریم.وی متذکر شد :خوب است به یاد آوریم
که چه مشکالتی باعث شــد که بخش بازرگانی را در
بخش صنعت و معدن ادغام کردیم؟ همین مشــکالت
مدیریتی باعث این کار شد .االن هم مشکالت مدیریتی
در وزارت صمت وجود دارد و برخی از افراد معتقدند
که راهکار حل این مشکل آن اســت که این وزارتخانه
تفکیک شود.کاظمی در پایان خاطرنشــان کرد :اگر ما
مشکالت مدیریتی را حل کنیم ،نیازی به تفکیک نیست.
بهتر است که به جای تفکیک وزارت صمت به دنبال رفع
مشکالت مدیریتی این وزارتخانه باشیم.

