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صنـعتوتجارت
اخبار

مع��اون وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تامین
مال��ی ب��رای واردات تجهیزات اکتش��اف و حفاری
توس��ط ش��رکتهای بزرگ مورد توجه است و این
موضوع به تحقق دس��تیابی به هدف  ۲میلیون متر
حفاری سرعت خواهد بخشید«.وجیهاهلل جعفری»
در نشس��ت کمیته راهبری اکتشاف ایمیدرو با بیان
اینک��ه در زمین��ه تهیه اطالعات ،ش��ورای راهبری
اکتش��اف در ایمیدرو تش��کیل ش��ده است ،افزود:
هدف از تش��کیل این ش��ورا ،ارائه ایدهها و تعیین
مسوولیتهای سازمانهای ذیربط بود که پایش
اقدام��ات در حال انجام اس��ت.رییس هیات عامل
ایمی��درو ب��ا تاکید بر تولید و گردآوری اطالعات در
بخ��ش ژئوفیزیک هوایی ،گفت :یکسانس��ازی،
گ��ردآوری و تکمیل اطالعات ژئوفیزیک هوایی از
الزامات توس��عه بخش اکتش��اف به شمار میرود و
این اطالعات باید در س��امانه کاداس��تر آورده شود.
وی ،هدایت نقدینگی به بخش اکتشاف برای توسعه
و تقویت این حوزه را از سیاس��تهای این س��ازمان
برشمرد و اعالمکرد :نگاه ما در زمینه اکتشاف ،ملی
اس��ت و این س��ازمان پیرو سیاستهای توسعهای،
بس��تر اجرای برنامههای اکتش��اف را فراهم کرده
است.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامهداد:
در این راستا ایمیدرو با هدف توسعه و تامین خوراک
حوزه معدن و صنایع معدنی ،برنامه های اکتشاف را
دنبال میکند.وی ،تامین و ساخت تجهیزات حوزه
اکتش��اف با راهبری ایمیدرو را از دیگر برنامههای
توسعهای برشمرد و گفت :تامین مالی برای واردات
تجهیزات اکتش��اف و حفاری توس��ط شرکتهای
ب��زرگ مورد توجه اس��ت و ای��ن موضوع به تحقق
دس��تیابی به هدف  ۲میلیون متر حفاری س��رعت
خواهد بخشید.

هیچ شرکتی موفق
به کسب رتبه یک نشد!

بر اساس چهارمین بازنگری دستورالعمل شرایط و
ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو برای
شرکتهای عرضه در سال  ،۱۳۹۹از بین  ۵۱شرکت
مورد ارزیابی قرار گرفته ،در شاخص خدمات پس از
فروش ،هیچ شرکتی موفق به کسب رتبه یک نشد
و در شاخص امتیاز کل و نتیجه عملکرد ،تنها یک
ش��رکت در جایگاه رتبه یک قرار گرفت.به گزارش
ایسنا ،ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی
کنترل کیفیت و اس��تاندارد ایران ( )ISQIو وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت ،از خدمات پس از فروش
ش��رکتهای عرضهکننده خودرو در س��ال ۱۳۹۹
نش��ان میدهد که این ارزیابی بر اس��اس چهارمین
بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس
از فروش صنعت خودرو صورت گرفته است و نتایج
آن نش��ان میدهد امتیاز ش��اخص وضعیت خدمات
فروش صنعت خودرو در س��ال  ۱۳۹۹به طور کلی
معادل  ۶۷.۶درصد بوده اس��ت که از این میانگین،
 ۶۸.۹امتیاز به متوسط صنعت سبک و  ۶۳.۸امتیاز به
متوسط صنعت سنگین تعلق دارد.طی سال ۱۳۹۹
تعداد  ۵۱ش��رکت در حوزه خدمات پس از فروش
تح��ت ارزیاب��ی قرار گرفتهاند اما هیچ یک موفق به
کسب رتبه یک نشدند؛ اما در حوزه شاخص امتیاز
کل و نتیجه عملکرد ،برای نخستین بار یک شرکت
توانست شرایط کسب رتبه یک را برآورد کند.

زمان قرعهکشی فروش فوقالعاده
محصوالت ایرانخودرو مشخص شد

مراس��م قرعهکش��ی برای تعیین مشتریان نهایی
طرح فروش فوقالع��اده محصوالت ایرانخودرو،
چهارش��نبه  ۲۴ش��هریورماه برگزار خواهد ش��د.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،در طرح جدید
ف��روش ف��وری ایرانخودرو مرحله بیس��ت و دوم،
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س��قف شیش��ه ای با موعد تحویل حداکثر  90روزه
عرضه ش��ده است.مراس��م قرعهکشی برای تعیین
مشتریان نهایی ،ساعت  10صبح روز چهارشنبه 24
شهریورماه برگزار خواهد شد و نتایج آن عصر همان
روز اطالع رس��انی میش��ود.به منظور بهرهمندی
مش��تریان واقع��ی در این ط��رح ،محدودیتهای
فروش فوقالعاده کماکان اجرا خواهد ش��د .گفتنی
است پس از پایان قرعهکشی ،مشتریان نهایی فقط
 5روز برای تسویه حساب فرصت خواهند داشت.

نخستین آزمایش الستیک بدون
هوای ضد پنچری در دنیای واقعی

ش��رکت تایرسازی "میش��لن" برای اولین بار در دنیا،
الس��تیکهایب��دونهوایخ��ودراکهبرایعرضه
در بازار در سال  2024برنامهریزی شده است ،با یک
خودرویبرقیدرخیابانآزمایشکرد.بهنقلازآیای،
الستیکهای ضد پنچری سالهاست که یک مفهوم
جذابهستند.شرکتتایرسازیفرانسویچندملیتی
"میشلن"( )Michelinاز سال  2005روی این مفهوم
کار میکند و اکنون پس از بیش از یک دهه کار ،این
مفهوم به واقعیت نزدیک شده است .این شرکت برای
اولین بار الستیکهای بدون هوا و ضد پنچری خود را
در راستای اهداف این شرکت برای پایداری بیشتر در
آینده ،زیر یک خودروی برقی آزمایش کرد.

خــبرویـژه

سرعتبخشی به برنامه  ۲میلیون متر
حفاری معدنی با تامین تجهیزات

لوازمخانگی

ایرانی مطابق با

استانداردهای روز دنیا

چهارشنبه  24شهریور  1400شماره 1098

به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد لوازم خانگی تولیدداخلدر بخش نوآوری کمی از صنعتدنیاعقب است ،امادر استانداردهایی کهحدی از مطلوبیتهستند،عقب نیستو با استانداردهای
روز دنیا برابر است.وحید مرندی مقدم در گفتوگو با ایسنا ،درباره شاخصهای کیفیت لوازم خانگی و وضعیت آن در ایران ،اظهار کرد :شاخصها در استانداردها هستند و هر کاالیی استاندارد خودش را دارد .برای مثال در
یخچال و فریزر شاخصهای ایمنی ،قدرت خنک کنندگی ،حجم ،دوام و غیره مطرح است .شاخصها در کاالهای دیگر مثل ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی و غیره نیز استانداردهای خاص خود را دارند .وی افزود:
درمجموعشاخصهایکیفیتلوازمخانگیهمانشاخصهاییهستندکهدراستانداردهایبینالمللیوجودداردوتقریب ًامیتوانگفتلوازمخانگیتولیدایرانخیلیازلوازمخانگیهایدنیاعقبنیست.

«اسکناس» در گزارشی ویژه بررسی کرد

صنعت لوازم خانگی نیازمند سیاست حمایتی

گ�روه صنع�ت و تجارت:ت��ا قب��ل از ش��روع
تحری��م ه��ای ظالمانه آمری��کا و متحدانش
علیه کش��ورمان ش��رکت های بزرگ خارجی
همچون سامسونگ و ال جی  60تا  70درصد
ب��ازار لوازم خانگی کش��ورمان را در تصاحب
خود داشتند .به گزارش«اسکناس»،در همین
بازه زمانی تولیدکنندگان داخلی در س��ال 96
حدود  7.5میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید
می کردند.

بازار لوازم خانگی پس از تحریم


همزم��ان ب��ا تحریم ه��ای مختلف آمریکا و
کشورهای اروپایی علیه ایران برندهای مطرح
خارج��ی حاضر در ب��ازار لوازم خانگی داخلی
یکی پس از دیگری و بالفاصله کش��ورمان
را ت��رک کردن��د که به م��وازات عدم حضور
کااله��ای و برندهای ل��وازم خانگی خارجی
همچون همچون ال جی ،سامسونگ و بوش
در ابت��دای ام��ر یک فاصله زیادی در تامین و
عرضه بازار ایجاد و کشورمان را با مشکالت
عدیده ای روبرو کرد ،به طوری که قیمت لوازم
خانگی داخلی افزایش ش��دیدی پیدا کرد به
طوری که طی س��الهای اخیر هر بار به بهانه
کمب��ود قطع��ه و گرانی ن��رخ ارز قیمت لوازم
خانگی نیز در عدم مدیریت درست مسئولین
دولتی و واحدهای نظارتی افزایش می یافت و
حتی با وجود کاهش قیمت دالر دیگر خبری
از ارزانتر ش��دن این کاالها وجود نداش��ت.در
همین خصوص اکبر پازوکی ،رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی تهران می گوید :در
وضعیت فعلی تولید لوازم خانگی داخلی بسیار
افزایش��ی بوده لکن تقاضا در این بازار به تبع
کاهش قدرت خرید مردم به ش��دت کم شده
و خریداری در بازار نیس��ت و یا به ندرت پیدا
می شود.از طرف دیگر با ترک کردن برندهای
مط��رح خارجی از بازار داخلی ،حجم عظیمی
از ای��ن ب��ازار در اختی��ار کاالهای قاچاق قرار
گرفت و تولید کنندگان داخلی که یکی پس
از دیگری از عرصه بازار رقابت با ش��رکتها و
برندهای خارجی خارج شده بودند نتوانستند
به سرعت بازار داخلی را از کاالهایشان تامین
کنند.با این حال پس از سال  96سال به سال
تولی��د کنندگان علی رغم مش��کالت زیادی
همچون تامین مواد اولیه و تامین نقدینگی و
قوانین مخل توانستند به تحریم های آمریکا و
متحدانش پشت پا زده و بخش زیادی از بازار
داخل��ی را از کااله��ای خود ی نیاز کنند و کم
کم بازار داخلی را در دست بگیرند.در خردادماه
س��ال  ۹۷نیز بر مبنای اتکا به تولیدکنندگان
داخلی ،واردات لوازم اصلی متوقف ش��د و با
همان خودباوری در آن شرایط سخت ،لوازم
خانگی در بس��یاری از محصوالت س��ال ۹۹
ب��ه خودکفایی رس��ید ،این امر ب��ه این دلیل
محقق ش��د که تولیدکنندگان توانمند داخلی
بعده��ا ای��ن فاصله را با ت�لاش برای داخلی
سازی محصوالت و پا پس نکشیدن از تولید
کاه��ش دادن��د و طی این س��الها روز به روز
حضور انواع برندهای مطرح ایرانی با فناوری
و تکنولوژی باال در بازار بیش��تر ش��ده اس��ت

ب��ه طوی ک��ه عالوه بر تامین ب��ازار داخلی،
تولیدکنن��دگان نی��م نگاه��ی به ب��ازار های
منطقه ای و حضور در کش��ورهای همس��ایه
دارند.در حال حاضر رش��د و توس��عه بسیاری
خوبی در تعمیق س��اخت داخل لوازم خانگی
در کش��ورمان اتفاق افتاده و بس��یاری از لوازم
و اقالمی که در گذشته باید معطل تخصیص
ارز آنه��ا از س��وی بانک مرک��زی می بودیم
به همین و تالش متخصصان و مهندس��ان
داخلی ساخته می شود.

قاچاق لوازم خانگی


برآورده��ای وزارت صم��ت نش��ان می دهد
ک��ه قاچ��اق ل��وازم خانگی به کش��ور چیزی
در ح��دود  2.5میلی��ارد دالر اس��ت ،اما علت
ای��ن حجم ب��االی قاچاق در کش��ورمان به
راستی چیست؟س��ردرگمی خریداران برای
انتخ��اب می��ان تولیدات داخل��ی یا برندهای
خارج��ی در ش��رایطی اس��ت که ب��ه کیفیت
تولیدات ایرانی بهدلیل س��ابقه بس��یار اندک
حضورش��ان در بازار اطمینانی وجود ندارد و
ب��ه کیفیت برنده��ای خارجی بهدلیل قاچاق
بودنش��ان .تولیدکنندگان ایرانی ،جز تعدادی
معدود ،س��الها زیر س��ایه رقبای نامدارش��ان
س��هم اندک��ی از ب��ازار را در اختیار داش��تند و
بهواسطه این حضور کمرنگ ،کمتر در جلب
اعتماد مصرفکنندگان موفق بودهاند .از سوی
دیگر منع قانونی واردات کاالی ساختهش��ده
در شرایطی که بازار با تولیدات داخلی اشباع
نشده ،قاچاق را افزایش داده و آنچه از مبادی
غیرقانونی وارد میشود از لحاظ کیفیت ،محل
تردی��د اس��ت .بازار لوازم خانگ��ی امروز پر از
کاالهای��ی اس��ت با برندهای��ی که حضوری
رسمی و قانونی در کشور ندارند و این امر بر
آشفتگی بازار و ذهن خریداران افزوده است.
با این حال هرچند بازار لوازم خانگی به گفته
علیرضا موس��وی مجد ،رئیس هیأت مدیره
انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری
در ق��رق کاالی قاچ��اق ق��رار گرفته و رقابت
نابراب��ر قاچاقچیان و تولیدکنندگان همچنان
ادامه دارد ،اما مردم همچنان از قیمت باالی
این لوازم شاکی و خواستار کاالی با قیمت و
کیفیت مناسب هستند.وی می گوید :کاالی
قاچاق به وفور و بدون پرداخت هیچ عوارضی
از مرزه��ای مختل��ف وارد کش��ور میش��ود و
تولیدکنندگان که عوارض قانونی را پرداخت
میکنن��د دچار مش��کل ک��رده و کاالی تولید

داخلی در حال حاضر با قاچاق رقابت میکند.
ع�لاوه  4ب��ازار اصلی عرضه لوازم خانگی در
کش��ور شامل امین حضور ،میدان جمهوری،
شوش و شریعتی در پایتخت یکی از بسترهای
بزرگ عرضه لوازم خانگی قاچاق در کش��ور
فضای مجازی و بعضا برخی سایتها معروف
عرضه کاال به مش��تریان اس��ت به طوری که
ط��ی س��الیان اخیر عرضه این ل��وازم قاچاق
در ش��بکه های اجتماعی و س��ایتها به شدت
افزای��ش یافت��ه و این فضا برای قاچاقچیان و
سودجویان عایدی های فراوانی داشته است.
به طوری که در این خصوص محمد حسین
اس�لامیان ،نایب رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی می گوید :چندین س��ال اس��ت
که کاالهای از جمله یخچال ،لباسش��ویی و
ظرفشویی از چین و به شکل انبوه وارد کشور
می شود و هیچ برچسبی هم روی این کاالها
وج��ود ن��دارد و همه آنها ب��ه راحتی از طریق
فروش��گاههای اینترنتی به مردم فروخته می
شود .وی می افزاید :همه تولیدکنندگان می
دانند قیمت اصلی ماش��ین لباسش��ویی بوش
 14میلیون اس��ت ولی همین کاال در برخی
ش��بکه های زیرزمینی با برچسب تولیدشده
که روی آن می چسبانند با قیمت  10میلیون
تومان به فروش می رس��د و طبیعی اس��ت
که مش��تریان مش��تاقانه به دلیل اختالف 4
میلی��ون تومان��ی قیمت این محصول قاچاق
را خریداری کنند.

چالش های اصلی بازار لوازم خانگی


یک��ی از اصلی تری��ن چالش های بازار لوازم
خانگی قیمت گذاری این محصوالت است به
طوری که با وجود اینکه لوازم خانگی مشمول
قیمتگذاری تکلیفی نیست ،اما مواد اولیه آن
همچون مس ،آلومینیوم ،برنج ،پتروش��یمی
و فوالد همگی مش��مول قیمتگذاری جهانی
هستند؛ یعنی بهطور مثال در ورقهای فوالدی
قیمته��ای پای��ه از متالبولتن گرفته ش��ده ،در
ن��رخ روز ارز و همچنی��ن حاش��یه رقابتی که
در بورس اتفاق میافتد ضرب ش��ده و قیمت
روز ای��ن م��واد اولیه به دس��ت می آید.در این
خصوص دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی
ایران گفت :خوشبینانه آن است که مواد اولیه
ب��ه ان��دازه کافی در بورس عرضه ش��ود ،این
در حال��ی اس��ت که ایامی را ب��ه یاد میآوریم
ک��ه مواد اولی��ه در بورس تا  ۴۰درصد باالی
قیمت پایه معامله شده یا تولیدکننده به ناچار

با چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری کرده
است.هاش��می تاکی��د کرد :بر این اس��اس،
نهادههای تولید متناسب با قیمت و متناسب
با میزان مصرف ش��ان در قیمت تمام ش��ده
لوازمخانگی تاثیرگذار هستند و بدون موافقت
سازمان حمایت امکان افزایش قیمت از سوی
واحدهای تولیدی محال است.وی افزود :در
این زمینه یا باید تابع قوانین اقتصاد آزاد باشیم،
یعنی هزینههای تولید با سود عادالنهای جمع
ش��ده و به قیمت تمامش��ده برسیم که در این
ص��ورت واحده��ا نمیتوانند ب��ه دلخواه خود
قیمتها را افزایش دهند.هاش��می اضافهکرد:
در حال��ت دوم ،اگ��ر دولت و حاکمیت دغدغه
مردم را دارد باید مکانیسمی تعریف تا تعادل
در قیمته��ا حاکم ش��ود ،نه اینکه قیمت مواد
اولی��ه جهانی بوده اما قیمت کاالی نهایی به
صورت دس��توری تعیین ش��ود.از طرف دیگر
بیش��ترین چال��ش ه��ا و موان��ع در تولید لواز
خانگی درحوزه پولی ،بانکی ،مالیاتی و تامین
اجتماع��ی وجود دارد ک��ه  70درصد موانع را
ش��امل میش��ود 30 .درصد دیگر موانع هم در
ح��وزه ان��رژی ،تجارت و تامین منابع اس��ت.
در این خصوص ش��اهرودی با بیان اینکه در
سالهای گذشته الزامات الزم برای رویارویی با
جنگ اقتصادی مهیا نشد،گفت :ما در شرایط
جن��گ اقتصادی قوانینمان را به روز نکردیم
که با ش��رایط جدید تطبیق کند .از جمله این
قوانین ،قانون پولی و بانکی است که مربوط
به سال  1352است و یا قانون بانکداری نیز
که مربوط به سال  1362میشود.

میزان تولید تا افق 1404


در حال حاضر وضعیت سیاسی در عرصه بین
الملل ،تولیدکنندگان را امیدوار به رفع تحریم
ها کرده است به طوری که این موضوع می
تواند به کاهش دادن س��ختی ها و دش��واری
های کار خصوصا در تامین مواد اولیه خارجی و
انتقال پول منتج شود.یکی از مهمترین برنامه
ه��ای فاطمی امی��ن ،وزیر صمت افزایش ۶
براب��ری تولی��د لوازم خانگی بزرگ اس��ت به
ط��وری که می��زان تولید این لوازم در س��ال
گذش��ته حدود  ۳۹۹۰هزار دس��تگاه بوده ،هر
چند که وزارت صمت میزان تولید انواع لوازم
خانگ��ی را  15میلی��ون دس��تگاه اعالم کرده
اس��ت با این حال وزیر صمت صمت از تولید
 ۲۴5۰۰هزار دس��تگاهی این محصوالت در
سال  ۱۴۰۴به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه
هایش نام می برد.به طوری که در س��الهای
 1400ت��ا  1404به ترتیب ،18500 ،16500
 245000 ،22000 ،20000میلیون دس��تگاه
تولید داخل لوازم خانگی پیش بینی شده است.
با این حال هاش��می ،دبیر کل انجمن صنایع
لوازم خانگی ابتدای سال جاری از برنامه ریزی
وزارت صنعت برای تولید  25میلیون دستگاه
لوازم خانگی تا افق  1404خبر داد و گفت :این
هدف با توجه به بازار بزرگ  400میلیون نفری
کشورهای منطقه و همسایگان و گردش مالی
 27میلیارد دالری آنها در تامین لوازم خانگی
در نظر گرفته شده است.

نایب رییس مجمع واردات مطرح کرد

چراغسبزوارداتبیشتربرایتولیدکنندگاناست

گروه صنعت و تجارت:نایب رییس مجمع واردات اظهار داشت :چه
جلوی واردات را ببندیم و چه آزاد بگذاریم ،نیاز جامعه باید برطرف
ش��ود .اینکه واردات انجام نش��ده به این معنا نیس��ت که در مقابل آن
تولید داش��تیم و مصرف انجام ش��ده اس��ت .باید این را مدنظر قرار
دهیم که جیب مردم ما کوچک شده و به تبع آن مصرف هم کاهش
پی��دا کرده اس��ت ،م��ردم از آنچه دارند برای گ��ذران زندگی و زنده
ماندن استفاده میکنند .این موضوع عمال چرخه مصرف را معیوب
میکند.علیرضا مناقبی در گفتوگو با ایلنا در مورد وضعیت واردات
اظهار کرد :واردات در ش��رایط خوبی به س��ر نمیبرد ،فقط در مورد
کاالهای اساس��ی موضوع متفاوت اس��ت که اصال نمیتوانیم آن را
در مس��یر تجارت تحلیل کنیم چراکه بس��ته به میزان ضرورتهای
کش��ور وارد میش��ود .در مورد بقیه واردات کشور مشکالت و موانع
عدیدهای برای واردکنندگان قانونی وجود دارد .گرفتن مجوزها ،ثبت
سفارشها ،مسائل ارزی و  ...به قوت خود باقی است .گرفتن مجوزها،
تاییدهها از وزارتخانههای مختلف ،مش��کالت بانک مرکزی ،زمان
بندیهای��ی ک��ه باید صورت بگی��رد ،جابجاییهای ارز ،قوانینی که
س��ه س��ال است گرفتار آن هستیم از جمله این مشکالت است.وی
در ادام��ه اف��زود :ب��رای یک تاجر و بازرگان که حرفه و کار او واردات
اس��ت ممنوعیتهایی در قانون لحاظ ش��د اما به بخش تولید اجازه

داده شده که همان را وارد کنند .نمیگویم که بخش تولید نباید این
کار را کند اما تخصص بخش تولید چیز دیگری است .امروز شاهد
هس��تیم که جلوی کار واردکننده قانونی به اس��م حمایت از تولید
داخل گرفته میش��ود و چراغ س��بز واردات تنها به تولیدکننده نشان
داده میش��ود .س��قف  500هزار دالری را برای واردکننده قانونی با
حجم زیادی تشریفات قرار دادهاند اما واردات آن برای تولیدکننده
بدون سقف و بدون در نظر گرفتن اینکه این واردات بر اساس توان
تولیدی یا پروانههای او اس��ت یا خیر و قرار اس��ت دوباره وارد مس��یر
بازار شود ،آزاد است .قطعا همه تولیدکنندگان کشور قادر به واردات
کاال نیس��تند چراکه تخصص آن را ندارند و ش��اید امکانات مالی آن
را نداشته باشند.مناقبی همچنین تصریح کرد :چه جلوی واردات را
ببندیم و چه آزاد بگذاریم ،نیاز جامعه باید برطرف شود .اینکه واردات
انجام نشده به این معنا نیست که در مقابل آن تولید داشتیم و مصرف
انجام ش��ده اس��ت .باید این را مدنظر قرار دهیم که جیب مردم ما
کوچک شده و به تبع آن مصرف هم کاهش پیدا کرده است ،مردم
از آنچه دارند برای گذران زندگی و زنده ماندن استفاده میکنند .این
موضوع عمال چرخه مصرف را معیوب میکند.وی خاطرنشان کرد:
امروز اکثر واردات کش��ور کاالهای اساس��ی مانند نهادههای دامی،
ذرت ،دارو ،شکر ،مواد اولیه و ...است .همه اینها دستخوش حوادث

اخبار

ورود  ۸۰درصد ارز
حاصل از صادرات به کشور

دبیر کمیته اقدام ارزی اظهار داش��ت :از اوایل س��ال
 ۹۷تاکنون صادرکنندگان توانس��تهاند بیش از ۶۰
میلی��ارد ی��ورو از تعهدات خ��ود را ایفا کرده و حدود
 ۸۰درص��د ارز حاص��ل از ص��ادرات خود را به چرخه
اقتصادی بازگردانند .احس��ان قمری در گفتوگو با
ایلنا با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص
ریلگذاری صادرات توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و همچنین برنامههای ارائه شده وزیر صمت
در مجلس در مورد توسعه صادرات غیر نفتی اظهار
کرد :فراهم کردن شرایط ،تسریع و تسهیل بازگشت
ارز حاص��ل از ص��ادرات در جهت تامین ارز مورد نیاز
برای واردات مواد اولیه ،ماش��ین االت ،تجهیزات و
کاالهای واسطهای مورد نیاز تولید از جمله مقدمات
توس��عه بیش از پیش صادرات غیر نفتی و رس��یدن
به هدف افزایش  ۵میلیارد دالری صادرات در سال
جاری اس��ت.وی افزود :از اوایل س��ال  ۹۷تاکنون
صادرکنندگان توانستهاند بیش از  ۶۰میلیارد یورو از
تعهدات خود را ایفا کرده و حدود  ۸۰درصد ارز حاصل
از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند .لذا
باید ریلگذاری صادرات به صورتی انجام شود که بر
اساس قواعد و مقررات موجود ،صادرکنندگان قادر
باش��ند  ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را به
چرخه اقتصادی کشور بازگردانند .دبیر کمیته اقدام
ارزی با اش��اره به الگوهای توس��عه صنعتی در دنیا،
توجه به الگوی توس��عه صنعتی صادراتگرا در کنار
اعمال سیاست صنعتی مناسب از سوی دولت را حائز
اهمیت توصیف کرده و خاطر نش��ان س��اخت :الزم
است با استفاده از تجربه سایر کشورها نسبت به تولید
صادرات محور اقدام کرد .بیش از  ۵۰درصد محتوای
کااله��ای صادرات��ی ،وارداتی بوده که این واردات،
ش��امل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید اس��ت
که اگر ارزهای حاصل از صادرات با سرعت بیشتری
ب��ه چرخه اقتصادی بازگردد ،ضمن افزایش تولید و
اش��تغال ،شاهد توسعه گس��ترده صادرات غیرنفتی
خواهیم بود .وی اضافه کرد :توجه به زیرساختهای
نرم افزاری و سختافزاری جهت توسعه صادرات و
استفاده از سیاستهای عمودی و افقی از سوی دولت
را از جمله مقدمات توسعه صادرات است.

زیان  ۶میلیارد دالری
قطعی برق به صنعت فوالد

انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ایران طی نامهای به
شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد که خاموشیهای
برق باعث از دست رفتن حداقل  ۸۲روز کامل تولید
صنعت فوالد از ابتدای س��ال جاری ش��ده که زیان
مستقیم ناشی از این توقف تولید برای اقتصاد ملی
بالغ بر  ۶میلیارد دالر است و  ۳۰۰هزار شغل مستقیم
و غیرمستقیم بهطور کامل از دست رفته یا محدود
شده است.به گزارش ایلنا ،در نامه انجمن فوالد به
ش��ورای عالی امنیت ملی آمده اس��ت که تا لحظه
نگارش این نامه ،خاموشیهای برق باعث از دست
رفت��ن حداق��ل  ۸۲روز کام��ل تولید صنعت فوالد از
ابتدای سال جاری شده که زیان مستقیم ناشی از این
توقف تولید برای اقتصاد ملی بالغ بر  ۶میلیارد دالر
است و  ۳۰۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم بهطور
کامل از دست رفته یا محدود شده است.انجمن فوالد
درخواست کرده است که گاز صنایع فوالد در فصول
پاییز و زمستان قطع نشود ،و بازپرداخت تسهیالت
اخذشده توسط شرکتهای زنجیره ،پرداخت اقساط
مالیاتی و س��ایر دیون دولتی تولیدکنندگان فوالد،
به مدت  ۶ماه امهال ش��ود .انجمن فوالد همچنین
بخشودگی جرایم برخی از شرکتهای فوالدی به
س��ازمان تعزیرات و امهال بازپرداخت قبوض برق
شرکتهای فوالدی به مدت  ۶ماه و پرداخت حق
دیماند عدم تامین برق به این ش��رکتها بهصورت
فوری را خواستار شده است.

دالیل رسوب کاال در بنادر و گمرک

شده ،امروزه شاهد هستیم که تولیدکننده نمیتواند با ظرفیت کامل
خ��ود تولی��د کن��د و بنابراین نیاز او به مواد اولیه کاهش مییابد .دلیل
آن هم این است که امکان دارد مصرفکنندهای برای کاالی خود
نداشته باشد.عضو هیاتمدیره مجمع واردات با اشاره به مشکالت
ایجاد ش��ده برای واردکنندگان گفت :باید بتوانیم بگوییم که میزان
تولی��د کاالی م��ا به حدی اس��ت که میتوان��د نیاز جامعه را برطرف
کند و رضایت جامعه را داش��ته باش��د اما ما عمال میبینیم که چنین
اتفاقی نمیافتد ،واردات برخی کاالها مانند لوازم خانگی و  ...از سه
سال پیش کامال ممنوع شده است .قبل از این مدت  3990قلم کاال
اجازه واردات داش��تند که امروز این رقم به  2500قلم رس��یده است.
وقتی این کاالها را در بازار میبینیم قطعا از مسیر قانونی وارد کشور
نشده ،یعنی قاچاق رواج دارد و انجام میشود .حتی در پیامکهای
تبلیغاتی هم بسیاری از این کاالها تبلیغ میشوند.

یک کارشناس اقتصادی گفت :رسوب کاال در بنادر
و گمرک ،مبین این حقیقت انکار ناپذیر اس��ت که
سازمانهای همجوار و درگیر بحث واردات و مجوزها
ب��ه وظای��ف خود ب��ه طور کامل عم��ل نکرده و در
تبادل اطالعات کاالیی دچار نقصان هس��تند.امین
دلیری در گفتگو تس��نیم ،با بیان اینکه ،طبق ماده
 34قان��ون ام��ور گمرکی و تبص��ره ذیل ماده مزبور
مرج��ع تحوی��ل گیرنده کاال مکلف اس��ت در موقع
تس��لیم قبض انبار،تاریخ متروکه ش��دن کاال و اقدام
ب��رای ف��روش آن را ب��ا درج مفادماده 24قانون امور
گمری در ظهر قبض انبار مش��خص نماید ،گفت:
همانطور که مالحظه می ش��ود قانونگذار ،تکلیف
کاالهای وارداتی را معلوم کرده اس��ت و هیچگونه
جای شک ،شبهه ،تردید وتفسیری برای سازمانهای
ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است.

