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صنـعتوتجارت
اخبار

برای تحقق شعار سال ،برنامههای شرکت طراحی
مهندس��ی و تامین قطعات ایران خودرو ،به عنوان
سازمان سرآمد در طراحی مهندسی ،توسعه ساخت
داخ��ل و تامی��ن قطع��ات و مجموعههای خودرو
در دس��تور کار ق��رار گرفت .به گ��زارش بازرگانی
خبرگ��زاری ایکوپرس ،ش��رکت س��اپکو ،تأمین
و تحقق تولید  ۶۳۰هزار دس��تگاه خودرو توس��ط
ای��ران خودرو ب��ا رویکرد افزایش داخلیس��ازی،
افزای��ش عمق س��اخت داخ��ل و کاهش ارزبری
قطعات و مجموعهها ش��امل مواد ،قطعات و قالب
و ابزار را در دس��تور کار قرار داده و در این راس��تا
ب��ه منظ��ور بهرهگیری از حداکثر ت��وان صنعتی،
علمی و فناوری کش��ور ب��رای بهرهمندی از توان
ش��رکتهای دانشبنی��ان ،دانش��گاهها و صنایع
دفاع ،برنامهریزی کرده اس��ت .بازنگری و تقویت
س��از و کار قیمتگذاری و تأمین با رویکرد قیمت
هدف ،پیادهسازی کامل سیستم مدیریت یکپارچه
تسویه و ختم قراردادها ،بهرهگیری از مکانیزمهای
نوی��ن مال��ی و بهبود چرخ��ه نقدینگی و مدیریت
هزینهه��ای کیفیت قطعات و مجموعهها از جمله
اهم برنامههای این ش��رکت در حوزه مالی اس��ت.
در ح��وزه تأمین نیز توس��عه ،تخصصیس��ازی و
بهروزرسانیتوانمندیهایتکنولوژیکیوظرفیتی
شبکه تأمین ،طراحی ،مهندسی و تکوین قطعات و
مجموعههای پروژههای جدید ایران خودرو نظیر
 K125و موت��ور و گیربک��س جدی��د ،از مهمترین
برنامههای ساپکو در سال جاری است.

ضوابط نحوه ایفای تعهدات ارزی
ابالغ شد

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت:
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلس��ه ۲۱۴
خود نس��بت به اصالح و تکمیل مصوبه جلس��ه
 ۱۷۷س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی اق��دام کرد .به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه
تجارت ایران ،حمید زادبوم اظهار داشت :تغییراتی
در مصوب��ه  ۱۷۷ایجاد ش��ده ک��ه از آن جمله می
ت��وان ب��ه تصوی��ب امکان ایفای تعه��دات ارزی
صادرکنندگان سال  ۹۷و بعد از آن از طریق واردات
در مقابل صادرات خود یا غیر مشروط به ثبت اظهار
صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به
پروانه های صادراتی در سامانه جامع تجارت اشاره
کرد؛ این در حالی اس��ت که در مصوبه  ،۱۷۷این
امکان فقط برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸
به بعد وجود داشت .معاون وزیر صمت افزود :اختیار
افزایش مهلت تعیین ش��ده برای واردات ماش��ین
آالت و تجهی��زات خ��ط تولید و م��واد اولیه تولید
کاالهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید ،دارو
و تجهیزات پزش��کی در س��الهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
توسط کمیته ماده  ۳موضوع مصوبات چهاردهمین
جلس��ه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دیگر
مصوبات جلس��ه  ۲۱۴س��تاد هماهنگی اقتصادی
بود که بر اس��اس آن ،کمیته ماده  ۳متش��کل از
س��ازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصادی و
دارای��ی ،بانک مرکزی ،وزارت جهاد کش��اورزی،
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و به
مس��ئولیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت مهلت
مذکور را بر اس��اس ش��ماره ثبت سفارش به بانک
مرکزی اعالم خواهد کرد.

قیمت محصوالت تراکتورسازی ایران
افزایش یافت

یاف��ت قیمت محصوالت تراکتورس��ازی ایران 30
درصد افزایش یافت و بر این اس��اس قیمت جدید
هر دستگاه از محصوالت این شرکت به حدود 282
میلیون تومان رسید .به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس ،با مصوبه هیأت مدیره ش��رکت
تراکتورسازی ایران ،قیمت محصوالت این شرکت
 30درص��د افزای��ش یافت .بر این اس��اس ،قیمت
تراکتور  399دو دیفرانس��یل از  216میلیون و 859
ه��زار توم��ان ب��ه  281میلی��ون و  916هزار تومان
افزایش یافت.

آگهی
آگهی فقدان سند مالکیت آقای مسعود ملک خانی با ارائه استشهاد محلی
گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ  1400/01/10تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی شش دانگ پالک  8271فرعی مجزی شده از  955فرعی
از  1اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان گناباد که ذیل ثبت صفحه
 299دفتر  225ثبت گردیده و در رهن و بازداش��ت نمی باش��د و برابراعالم
مالک س��ند مالکیت به علت س��هل انگاری مفقود ش��ده را نموده است دفتر
ام�لاک بی��ش از ای��ن حکایتی ندارد در اجرای ماده  120اصالحی آیین نامه
قان��ون ثب��ت مرات��ب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام
معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف ده روز از تاریخ
انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه با اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به
اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد .چنانچه پس از اتمام مدت
مقر راعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند
معامله ارائه نش��ود این اداره مطابق مقررات اقدان به صدور س��ند مالکیت
المثنی به نام مالک خواهد نمود .تاریخ انتشار1400/1/19 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
مفقودی جواز اس��لحه تک لول کالیبر 12س��ال تولید 1337کش��ور سازنده
ترکی��ه بنام صادق اس��کندری فرزند محم��د کد ملی  4209532231متولد
 1358مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

خــبرویـژه

تامین قطعات  ۶۳۰هزار دستگاه
خودرو با افزایش داخلیسازی

آغاز اصالح
فرآیندنظام
مجوز دهی

پنجشنبه  19فروردین  1400شماره 972

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور ،کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید عنوان
کرد و از پیگیری وزارت صمت برای اجرای مصوبات و قوانین موجود در راس��تای حصول این مهم خبر داد .به گزارش ش��اتا ،س��عید زرندی در خصوص برنامهها و اقدامات وزارت صمت در
راس��تای توس��عه و رونق در بخش تولید ،با اش��اره به نظرس��نجی انجام ش��ده از نخبگان صنعتی و فعاالن اقتصادی در حوزه تولید کش��ور گفت :همانطور که پیشتر نیز اعالم ش��ده اس��ت ،در نظر
سنجی انجام شده از قریب به هزار نخبه صنعتی کشور ،فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل در رشد و رونق تولید عنوان شد.

اسکناس گزارش می دهد؛

تحقق خودکفایی در صنعت لوازم خانگی

گروه صنعت و تجارت :گردان ،مدیرکل دفتر
صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی گفت :سال
 ۱۳۹۹را می توان یکی از تاریخی ترین سال
های مدیریتی نظام جمهوری اسالمی ایران
عنوان کرد که توانستیم در تولید لوازم خانگی
خودکفا شویم.
به گزارش اس��کناس ،با تش��دید تحریم های
ظالمان��ه آمریکا و متحدانش س��رانجام بازار
ل��وازم خانگ��ی ایران پس از س��الها انتظار از
دست دو برند مطرح کره ای درآمد و دو سالی
هست که تولیدکنندگان داخلی سهم زیادی
از این بازار را از آن خود کردند؛ هر چند هنوز
هم با ورود کاالهای قاچاق از مرزهای کشور
نم��ی توان گفت ب��ه صورت کلی این تمامی
محصوالت عرضه شده در بازار ایرانی هستند.
با این حال به نظر می رسد اگر مسئولین امر
بتوانن��د در وهل��ه اول مواد اولیه این صنعت و
نوسان قیمتی آن را حل کرده؛ سپس جلوی
قاچاق گس��ترده محصوالت خارجی به بازار
را بگیرند به نظر می رس��د بازار لوازم خانگی
از رون��ق خوبی ب��رای تولیدکنندگان ایرانی
برخوردار باشد.

برخلاف انتظ�ارت،صنعت لوازم خانگی

سال گذشته رکورد زد

در همین راستا ،کیوان گردان ،مدیرکل دفتر
صنای��ع ب��رق ،فلزی و ل��وازم خانگی دراین
ب��اره توضی��ح داد :س��ال  ۱۳۹۹را م��ی توان
یک��ی از تاریخی ترین س��ال های مدیریتی
نظام جمهوری اس�لامی ای��ران عنوان کرد
که توانس��تیم در تولید لوازم خانگی خودکفا
شویم .وی افزود :با شروع کرونا و اغاز پروتکل
های بهداش��تی تمام معادالت دچار تحول و
مش��کالت متعددی نیز ایجاد ش��د .در چنین
ش��رایطی تحریم ها نیز اقتصاد کش��ور را در
عرص��ه ه��ای مختلف تحت تاثیر قرار داده و
منجر به مواجه با پیچیدگی های مختلفی در
این سال شد .به گفته مدیرکل دفتر صنایع برق
و فل��زی و ل��وازم خانگی وزارت صمت ،اما در
این شرایط با باور به شعار جهش تولید ،برنامه
ری��زی ه��ای دقیقی صورت گرفت و مس��یر
حرکت بنگاه های تولیدی نیز مش��خص شد
و با توجه به اینکه زنجیره تولید لوازم خانگی
با گردش مالی  ۶میلیارد دالری ،همواره مورد
تاکید مقام معظم رهبری و هدف اصلی دولت
بود ،با تالش تمام فعاالن این عرصه رکورد
تولید لوازم خانگی در کش��ور شکس��ته شد و
در دوران تحری��م و ش��رایطی ک��ه ب��ا خروج
برندهای خارجی از کش��ور ،پیش بینی تولید
 ۱۲میلیون دستگاه و رشد  ۳۰درصدی در سال
گذشته را داشتیم ،با استفاده از ظرفیت های
موج��ود و ت�لاش فعاالن حوزه لوازم خانگی،
در پایان س��ال به رش��د  ۷۱درصدی در این
حوزه دس��ت یافتیم .گردان با تاکید بر اینکه

دیگر اهداف گروه در س��ال جدید خواهد بود
و تصمیم بر این است تا مشتری مداری گروه
نس��بت به عملکرد قبل قابل قیاس نباش��د و
نه تنها در تولید بلکه در رضایت مش��تریان و
کیفیت خدمات نیز شاهد جهش چشمگیری
در سال  ۱۴۰۰باشیم.

تولیدکنندگان با مش�کل مواد اولیه روبرو

هستند

در ابتدا سال گذشته بسیاری معتقد بودند که
با توجه به ش��رایط حاکم ،رش��د  ۳۰درصدی
محقق نخواهد شد ،گفت :برخالف انتظارها
ما ش��اهد فعالیت قاب��ل تقدیر تولیدکنندگان
لوازم خانگی در سال گذشته بودیم .همچنین
براس��اس برنامه های وزارت صمت در س��ال
 ،۱۴۰۰ص��ادرات ل��وازم خانگ��ی و افزایش
کیفی��ت و خدمات تولیدگنن��دگان داخلی به
صورت جدی پیگیری خواهد ش��د .مدیرکل
دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی وزارت
صمت با اعالم اینکه برای اولین بار در تاریخ
کش��ور عرضه اختصاصی ورق در حوزه لوازم
خانگی شکل گرفت ،اظهار کرد :ورق از جمله
نیازهای اصلی تولید لوازم خانگی اس��ت که
همواره مورد انتقاد و گالیه فعاالن این حوزه
ب��ود و ام��روزه  ۶۷هزار تن ورق س��رد تولید
شرکت فوالد مبارکه به صنعت لوازم خانگی
و خ��ودرو براس��اس نیازه��ای این دو صنعت
تخصیص یافته تا خللی در تولید لوازم خانگی
در کشور ایجاد نشود .گردان با اعالم اینکه ارز
حاصل از صادرات نیز برای تمام تعرفه های
صنعت لوازم خانگی اختصاص یافت و بیش
از  ۵۰درصد تهاتر وزارت صمت با بنگاه های
اقتص��ادی نیز در اختیار صنعت لوازم خانگی
قرار گرفت ،گفت :گروه انتخاب نیز توانس��ت
فعالیت چش��مگیری را در این عرصه به ثمر
برس��اند .وی با تقدیری از همراهی مردم در
ای��ن زمینه نیز توضیح داد :با ادامه ممنوعیت
واردات لوازم خانگی و مردم نیز همراهی قابل
تقدیری داش��تند زیرا با صبوری و پش��تیبانی
از تولی��د داخ��ل از این صنعت حمایت کردند.
در س��ال  ۱۴۰۰نی��ز ب��ا فرمایش مقام معظم
رهبری و عمل به شعار سال ،در ریل گذاری
برای تولیدلوازم خانگی اقدامات الزم را انجام
خواهیم داد .این مقام مسئول در وزارت صمت
در پای��ان ب��ا تاکید بر اینکه کارگران در حوزه
لوازم خانگی سربازان عرصه جبهه اقتصادی
هس��تند و امید دارم تا در این مس��یر اتفاقات
خوبی را رقم بزنیم ،دباره آمار وزارت صمت در
زمینه عملکرد گروه انتخاب در سال گذشته،
اظهارک��رد :ش��رکت انتخ��اب در حوزه تولید

لوازم خانگی س��هم به س��زایی داشت زیرا در
تولید یخچال فریزر باالترین تیراژ را به ثبت
رس��اند و براس��اس آمار وزارت صمت گروه
انتخ��اب از لحاظ تیراژ تولید یخچال فریزر و
تلویزیون رتبه نخست و در زمینه تولید ماشین
لباسشویی نیز رتبه دوم را کسب کرد .وزارت
صمت با قدرت و بدون کوچکترین خللی در
این مس��یر حامی تمام تولیدکنندگان داخلی
خواهد بود.

جه�ش رضایتمن�دی و کیفیت در س�ال

۱۴۰۰

همچنی��ن محمدرضا دیانی نیز گفت :حدود
 ۶۰درصد بازار لوازم خانگی کش��ور در اختیار
دو برن��د خارج��ی بود که با افزایش فش��ارها
و تحری��م ،بازار لوازم خانگی کش��ور را ترک
کردند .این درحالی اس��ت که اگر تالش ها و
زیرس��اخت های الزم در حوزه لوازم خانگی
محیا نبود به طور حتم با مشکالت متعددی در
این زمینه مواجه می شدیم .وی افزود :با تاکید
مقام معظم رهبری بر ممنوعیت واردات لوازم
خانگی و اجرای این تصمیم از س��وی دولت،
گروه انتخاب توانس��ت با اس��تفاده از ظرفیت
ه��ای موج��ود ،خال نبود این دو برند را جبران
کند .سلیقه مردم ایران در زمینه لوازم خانگی
سطح باالیی دارد و تامین این نیاز بسیار سخت
بود که در بس��یاری از صنایع محقق نش��د اما
گروه انتخاب توانست ضمن جبران خال نبود
ای��ن برندها ،ذائقه بس��یار ب��االی ایرانیان در
زمین��ه کیفی��ت و تکنولوژی روز را اقناع کند
که دو دستاور مهم این گروه در سال گذشته
اس��ت .مدیرعامل گروه انتخاب ادامه داد :در
اوج تحریم ها و کرونا ،گروه انتخاب رش��د ۴
برابری در زمینه تولید لوازم خانگی و  ۸برابری
در بخش قطعات را به ثبت رساند که موجب
کاهش چشمگیر وابستگی خارجی و افزایش
عمق ساخت داخل شد .در سال جاری نیز یکی
از اه��داف جهش جدی در تولید محصوالت
و قطعات اس��ت که براین اساس طبق برنامه
ریزی انجام شده ۵ ،محصول جدید به تولیدات
گروه انتخاب اضافه خواهد شد .وی ادامه داد:
همچنین جهش رضایتمندی و کیفیت نیز از

محمد حس��ین اس�لامیان در مورد وضعیت
بازار لوازم خانگی اظهار کرد :با توجه به اینکه
روزهای پایانی س��ال تقاضای چندانی وجود
نداش��ت و تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از
ابتدای اردیبهشت کار خود را آغاز میکنند ،در
روزهای ابتدایی سال هم تقاضا زیادی وجود
ندارد .وی با اشاره به افزایش تولید در سال ۹۹
گفت :تولید در سال گذشته به حدی افزایش
داشت که در مورد برخی کاالها مانند ماشین
لباسش��ویی و یخچال هیچ کمبودی در بازار
وجود نداش��ته باشد اما با وجود افزایش تولید،
تقاضا در بازار وجود ندارد .نایب رییس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی با پیشبینی افزایش
قیم��ت در س��ال آت��ی تصریح کرد :با توجه به
افزایش دستمزدها ،افزایش قیمت حاملهای
انرژی و مواد اولیه؛ پیشبینی من این است که
قیمت لوازم خانگی در سال پیش رو بین  ۵تا
 ۱۰درص��د افزای��ش یابد .در مورد تلویزیون با
توجه به اینکه قطعات زیادی باید وارد ش��ود
احتماال افزایش  ۲۰درصدی را شاهد خواهیم
ب��ود .وی در م��ورد علت ای��ن افزایش قیمت
توضیح داد :تولیدکنندگان مجبور هستند که
پول بیشتری برای خرید مواد اولیه بپردازند و
همینطور میزان دستمزدها هم افزایش یافته
اس��ت .قیمت حاملهای انرژی هم که گران
شده بنابراین قیمت تمام شده بیش از قیمت
فعل��ی خواهد ب��ود و تولیدکنندگان مجبور به
افزایش قیمت هستند .اسالمیان افزود :ممکن
اس��ت تولیدکننده برای ماندن در بازار تا چند
ماه به قیمتهای قبلی تولید کند اما به محض
اینکه موجودی انبار تمام شود و خرید مواد اولیه
انجام دهد چارهای جز افزایش قیمت نخواهد
داشت .این پروسه ممکن است برای یک واحد
تولیدی یک ماه و برای واحد تولیدی دیگری
 ۶م��اه طول بکش��د .وی همچنی��ن در مورد
بازار سال  ۱۴۰۰گفت :با توجه به ماه رمضان
و انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو نوعی
انتظار کاهش قیمت در بازار به وجود میآید که
منتظر تغییرات قیمت شوند و خرید نکنند ،اما
هر گونه تغییر که به خاطر سیاستهای داخلی
ی��ا خارج��ی رخ دهد حداقل یک س��ال طول
میکش��د تا تاثیر بگذارد .یعنی دست کم یک
سال زمان میبرد که به تولید کننده مواد اولیه و
دالر ارزان قیمت برسد تا بتواند محصول نهایی
را با قیمت کمتری تولید و عرضه کند.

معاون وزیر صمت خبر داد؛

ارجاع بسته مانع زدایی وزارت صمت به دولت

گروه صنعت و تجارت :معاون وزیر صمت با بیان اینکه امسال رقابت
در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق توزیع عادالنه دنبال می کنیم،
گفت :بسته وزارت صمت برای تحقق شعار سال ،به ستاد اقتصادی
دولت ارجاع ش��د .به گزارش اس��کناس ،مهدی صادقی نیارکی در
گفت و گو با مهر اظهار داشت :در وزارت صمت یک بسته سیاستی
در راستای تحقق شعار سال تدوین و به ستاد اقتصادی دولت ارسال
شده است .در این بسته سیاستی ،بخشهای مختلفی نظیر موضوعات
مالیاتی ،بیمهها و تأمین اجتماعی ،موضوعات ارزی ،صدور مجوزها،
موضوعات پولی و بانکی ،موضوعات زیر س��اختی و … با دو نگاه
تس��هیل گری یعنی پش��تیبانی بیش��تر از تولید و مقررات زدایی یعنی
مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته شده است .معاون امور صنایع وزیر
صمت افزود :یک بخش��ی از این بس��ته نیاز به مقررات و مجوزهای
قانونی دارد که باید از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسالمی یا
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز
مباحث عمدت ًا بهبود اقدامات ،مدیریت و عملکرد است .موانع تولید
وی در مورد عمده ترین موانع مسیر تولید ،گفت :موانع تولید نیز در
این بس��ته مورد اش��اره قرار گرفته شده است؛ طبق نظرسنجی انجام
ش��ده ار فع��االن اقتصادی فض��ای اقتصاد کالن و موضوعات پولی،
بانکی و ارزی به عنوان مسائل اصلی حوزه تولید مطرح شده و بعد از
این موارد بحث مجوزها برای شروع و یا تداوم کسب و کار است .در
مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تأمین اجتماعی مطرح است .همچنین
فضای اقتصاد کالن و قابل پیش بینی بودن اقتصاد و نوس��انات آن
م��ورد تاکی��د فعالین اقتص��ادی نیز قرار دارد .معاون امور صنایع وزیر
صمت افزود :پیشنهادات مشخصی در بسته وزارت صمت ارائه شده

است که امیدواریم در بهار امسال این بسته به تصویب برسد .زمینه
اشتغال مجدد برای  ۲۴هزار و  ۶۴۳نفر فراهم شد صادقی نیارکی در
مورد فعال سازی واحدهای تولیدی راکد ،اظهار داشت :بر اساس آمار
منتش��ر ش��ده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
حدود  ۹هزار و  ۵۰۰واحد تولیدی در داخل شهرکهای صنعتی کشور
داریم که طی سال گذشته  ۱۴۸۷واحد به چرخه تولید بازگشتند که
با فعال س��ازی این تعداد واحد تولیدی ،زمینه برای اش��تغال مجدد
 ۲۴هزار و  ۶۴۳نفر فراهم شد .معاون امور صنایع وزیر صمت افزود:
این واحدها مش��کالت از جمله مش��کالت مالکیتی ،مدیریتی ،بازار،
س��رمایه در گردش ،مواد اولیه ،زیرس��اختی ،تأسیسات ،ماشین آالت
و … دارند که البته مهمترین مش��کل همان موضوع س��رمایه در
گردش و نقدینگی واحدهاس��ت .وی گفت :امس��ال نیز برنامه س��ال
گذش��ته را ادام��ه خواهی��م داد و ب��ه احتمال زیاد ح��دود  ۲هزار واحد
راکد دیگر هدفگذاری و به چرخه تولید باز خواهند گش��ت .وضعیت
پیگیری نهضت ساخت داخل در سال جاری صادقی نیارکی در مورد
نهضت ساخت داخل نیز اظهار داشت :حجم در نظر گرفته شده برای
پروژه نهضت س��اخت داخل طی س��ال جاری حدود  ۳میلیارد دالر
برای  ۲۱۰رش��ته محصول اس��ت که اسامی این رشتهها را در سایت
وزارتخانه بارگذاری کرده و لیست نیازهای صنعتی به اطالع عمومی
فعالین اقتصادی و نهادهای رسیده که تا پایان فروردین ماه نیز سهم
هر اس��تان را مش��خص میکنیم .همچنین پروژههایی که پیشرفت
فیزیکی داشتهاند احصا شده و به دنبال راه اندازی هر چه سریعتر آنها
هستیم .وی افزود :بخشی هم در قالب میزهای ساخت داخل برای
بهم رسانی بین نیازمندیها و توانمندیها را در حوزههایی همچون

مخابرات و لوازم خانگی در دس��تور کار خواهیم داش��ت .همچنین
بخش دیگری از اقدامات را از طریق قانون حداکثر اس��تفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور دنبال میکنیم؛ به عنوان مثال پروژههایی
که از منابع صندوق توس��عه ملی ایجاد میش��وند و یا پروژههایی که
دستگاههای موضوع ماده  ۲قانون مذکور میخواهند اجرا کنند حتم ًا
بای��د موض��وع س��اخت داخل را رعایت کنند؛ ب��ه عنوان نمونه برای
فوالد ،پاالیش��گاه و پتروش��یمی کف ساخت داخل  ۶۰درصد اعالم
کردیم اما بررسی پروژههای مختلف نشان میدهد که توان ساخت
داخل باالتر از  ۶۰درصد اس��ت .تداوم ممنوعیت واردات بیش از ۲
هزار ردیف تعرفه معاون امور صنایع وزیر صمت ادامه داد :در وزارت
صمت هم اقدامات ایجابی و ترویجی را در قالب پروژههای نهضت
ساخت داخل در دستور کار داریم و هم اقدامات الزامی و سلبی را با
استناد به اختیارات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
کش��ور دنبال میکنیم که در پروژههای س��اخت داخل مشمول یعنی
طرحهایی که از منابع صندوق توس��عه ملی و یا منابع یارانه دار مثل
مناب��ع تبص��ره  ۱۸یا منابع دولت و منابع نهادهای عمومی غیردولتی
اس��تفاده میکنند باید موضوع س��اخت داخل رعایت شود .وی گفت:
بحث بعدی تداوم ممنوعیت و محدودیتهای ثبت سفارشها برای
بیش از  ۲هزار ردیف تعرفه است .در سالهای گذشته قبل از ممنوعیت
حدود  ۶میلیارد دالر صرف واردات این کاالها میشد که با توجه به
ممنوعیت و محدودیت واردات ،این کاالها تبدیل به ساخت داخل و
محصوالت ایرانی ش��دند که میتوان به افزایش تولید لوازم خانگی
اش��اره کرد .برای امس��ال نیز حداقل رش��د  ۳۰درصدی تولید لوازم
خانگی را در دستور کار قرار دادهایم.

اخبار

چینیها با صنعت خودرو ایران چه
خواهند کرد؟

عض��و هیئ��ت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران
میگوی��د در ه��ر قراردادی ،دو طرف به فکر منافع
مل��ی خود هس��تند و ایران نی��ز باید همین هدف را
دنب��ال کن��د .محمدرضا نجفی منش در گفت و گو
ب��ا ایس��نا ،اظهار کرد :آنچه ک��ه فعال میان ایران و
چین امضا ش��ده ،یک توافق کلی یا س��ند همکاری
 ۲۵س��اله اس��ت ک��ه نه در آن ع��دد و رقمی وجود
دارد و نه از قرارداد همکاری در حوزههای مختلف
حکای��ت میکند .از این��رو تحلیل جنبههای مثبت
ی��ا منفی ماج��را وقتی هنوز ق��راردادی وجود دارد
ب��ه دور از واقعی��ت خواه��د بود .به گفته وی ،بخش
خصوصی همواره این موضوع مهم را مطرح کرده
که رابطه اقتصادی با کشورهای مختلف جهان به
عنوان یک اولویت شناخته میشود و همانطور که
بای��د ب��ا چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی
تعامل داشت ،رابطه باید با دیگر کشورهای جهان
و دیگ��ر قطبه��ای اقتصادی جهان نیز ادامه یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره
جایگاه فعلی چین در صنعت خودروس��ازی ،گفت:
این کشور در سالهای گذشته فعالیت گستردهای را
در حوزه خودرو آغاز کرده و میزان تولیدات خود را نیز
افزایش داده است .با این وجود از زمان شیوع کرونا
ب��ا کاه��ش جهانی تقاضا ،تولیدات چین نیز کاهش
یافته و در این مدت ،ایران در کنار دو کشور دیگر،
تنه��ا تولیدکنن��دگان خودرویی بودهاند که با وجود
کرونا ،تولیدات خود را افزایش دادند.

ترخیصمشروط
کاالهای ممنوعه آغاز شد

بعد از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با تعیین تکلیف
کاالهای گروه  ، ۲۷اعالم مسئوالن گمرک از شروع
ترخیص این کاالها براس��اس ضوابط تعیین ش��ده و
مش��روط به ارائه کد رهگیری بانک حکایت دارد .به
گزارش ایس��نا ،اواخر اس��فند سال گذشته ،زمانی بود
که س��رانجام بعد از مدتها بحث و حواش��ی در رابطه
با کاالهای گروه  ۲۷که دارای اولویت ارزی غیرفعال
و به نوعی مشمول ممنوعیت واردات بود ،مسئوالن
مربوطه برای تعیین تکلیف این حجم از کاال تصمیم
گیریکردند.ایندرحالیبودکهطبقاعالممسئوالن
گمرکبرآوردهانشانمیدادکهحدود۵۰میلیوندالر
کاالی گروه  ٢٧مشمول محدودیت واردات به لحاظ
شرایط ارزی شده و امکان ترخیص نداشت.

ایجاد شهرکهای صنفی و
مشارکت دادن بخش خصوصی در
تصمیمگیریها

مع��اون وزیر صنعت و مدیرعامل س��ازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی گفت :برای تحقق
شعار سال  ۱۴۰۰در این مجموعه اقدامات متنوعی
در دستور کار است که از جمله آنها ایجاد شهرکهای
صنفی ،تامین زیرساختها توسط بخش خصوصی
و مش��ارکت دادن آنه��ا در تصمیمگیریه��ا قابل
اش��اره است« .علی رس��ولیان» امروز(چهارشنبه)
در گفتوگ��وی اختصاص��ی با خبرن��گار اقتصادی
ایرنا با اش��اره به نامگذاری امس��ال به سال «تولید؛
پش��تیبانیها ،مانعزداییها» از س��وی رهبر معظم
انقالب ،افزود :معظمله چند س��الی اس��ت که پایه و
اساس شعارهای سال را مسائل اقتصادی و تولیدی
ق��رار دادهاند که نش��اندهنده جایگاه خطیر مقوله
تولید است .به گفته این مقام مسوول ،اشتغالزایی
و بهبود معیشت مردم از تولید میگذرد ،بهویژه اینکه
از مسیر بخش خصوصی و با مشارکتهای مردمی
محقق ش��ود و تاکید رهبر معظم انقالب بر مردمی
کردن اقتصاد نیز داللت بر همین موضوع دارد.

صادرات ایران به افغانستان
 ۴برابر صادرات به کل اروپا!

نگاهی به آمار صادرات ایران به کش��ور افغانس��تان و
مقایسه آن با صادرات به کشورهای اروپا در  ۱۱ماه
س��ال  ۹۹نش��ان می دهد که صادرات به افغانستان
 ۴برابر صادرات به کل اتحادیه اروپا بوده اس��ت .به
گزارشخبرنگارمهر،بازاروارداتیکتریلیوندالری
کشورهایهمسایهایرانظرفیتیویژهبرایصادرات
است که متأسفانه با بی توجهی دولت صادرکنندگان
هن��وز نتوانس��ته اند انگونه که بای��د از این بازار بهره
ببرند ،براساس تازهترین برآوردها تنها  ۲.۳درصد از
کل واردات این کشورها از مبدا ایران است .به عنوان
نمونه ،مقایس��ه صادرات ایران به کشور افغانستان و
اتحادیه اروپا ( ۲۷کش��ور) در  ۱۱ماه س��ال  ۹۹نشان
میدهد که صادرات به افغانس��تان با  ۲میلیارد دالر،
 ۴برابر صادرات به کل کش��ورهای اتحادیه اروپا با
 ۵۲۹میلیون و  ۸۳۲هزار دالر بوده است.

