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صنـعتوتجارت
اخبار

بررس��ی آمار عملکرد ش��رکتهای بزرگ فوالدی
کش��ور حاکی از صادرات  ۸۵۱هزار و  ۶۲۵تنی این
واحدهادراس��فند ۹۹اس��ت.آماریکهدرمقایس��هبا
اس��فند ماه ۹۸رش��د ۴۸درصدی را نشان میدهد .به
گزارش ایرنا ،هرچند بررسی آمار عملکرد صادرات۱۴
شرکت بزرگ فوالدی کشور در سال  ۹۹حاکی از افت
هفت درصدی صادرات نسبت به سال  ۹۸است ،اما
به اعتقاد کارشناس��ان ،فوالدسازان در حال رهایی از
موضوع تنظیم بازار و محدودیتهای صادراتی بوده و
این روند با توجه به بهبود تقاضا و قیمت جهانی فوالد،
در ۶ماهه نخس��ت س��ال ۱۴۰۰افزایشی خواهد بود.
کارشناس��ان معتقدند :سیاست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت که از محدودیت به س��وی حمایت و رش��د
ارزآوری کش��ور در حال تغییر اس��ت ،محرک رش��د
صادراتخواهدبود.درس��الی کهگذش��تواحدهای
بزرگ فوالدی کشور در مجموع ۶میلیون و ۹۶۷هزار
و  ۲۶۸تن انواع محصوالت فوالدی از جمله اسلب،
مقاطعآلیاژی-مهندسی،میلگرد،بیلتفوالدی،آهن
اسفنجی و بریکت گرم صادر کردند ،اما همانطور که
پیش��ترعنوانش��د،اینآماردرمقایس��هباسال ۹۸با
کاهش هفت درصدی مواجه شد.

تولید  ۹کاالی بخش معدن و صنایع
معدنی در سال  ۹۹رشد یافت

بررس��یآماره��ایمنتش��رهوزارتصنع��ت،معدن
و تجارت نش��اندهنده رش��د تولید  ۹کاال از بین ۱۱
محص��ول منتخ��ب و اصلی بخش مع��دن و صنایع
معدنی در سال  ۹۹است .به گزارش ایرنا ،فوالد خام،
محص��والت فوالدی ،کاتد مس ،ش��مش آلومینیوم
خالص،کنسانترهزغالسنگ،سیمان،همچنینکاشی
و سرامیک ،شیشه جام و ظروف شیشهای ،کاالهایی
بودندکهدرمقایسهباسال ۹۸بارشدتولیدمواجهشدند.
در  ۱۲ماهه سال  ،۹۹شرکتهای بزرگ بخش معدن
وصنایع معدنیکشورموفق بهتولید ۲۸میلیونو۳۷۴
هزار و  ۹۰۰تن فوالد خام شدند ،آماری که در مقایسه
با سال  ۹۸رشد  ۷.۳درصدی نشان میدهد .همچنین
تولید محصوالت فوالدی با رشد  ۷.۲درصدی به ۲۵
میلیونو ۶۹هزارو ۶۰۰تنرس��ید.درس��الگذش��ته
کارخانجات سیمان کشور با ثبت رشد  ۱۲.۵درصدی
در مقایسه با سال ،۹۸موفق به تولید ۶۹میلیون و۳۸۷
هزارو ۱۰۰تنس��یمانش��دند.برپایهاینگزارش،در
سال  ،۹۹مقدار  ۲۹۰هزار و  ۸۰۰تن کاتد مس (رشد
 ۱۴.۵درصدی) ۴۴۶،هزار و ۶۰۰تن شمش آلومینیوم
خالص (رشد ۵۵.۵درصدی) و یک میلیون و ۶۶۸هزار
و۹۰۰تنکنسانترهزغالسنگ(افزایش۲.۵درصدی)
در کشور تولید شد.

لوازمیدکی ۲۰تا ۲۵درصدگرانمیشود

کاظمی در خصوص وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو
توضیحاتی داد .مهدی کاظمی س��خنگوی اتحادیه
فروش��ندگان ل��وازم یدکی خودرو و ماش��ین آالت
ته��ران در گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان،
در خصوص وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو ،گفت:
قیمت لوازم یدکی هر س��اله دس��ت خوش نوسانات
قیمتیمیشودوامسالنیزشاهدایننوساناتقیمتی
هستیم .سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی
خ��ودرو و ماش��ین آالت ته��ران با بیان اینکه قیمت
محصوالت ایرانی امسال گران خواهد شد ،گفت :با
توجه به اینکه حقوق کارگر و بیمه آنها افزایش یافته
است،تولیدکننده مجبور است برای سرپا نگه داشتن
تولیدی،قیمتمحصوالتراافزایشدهدزیرامجبور
اس��تحقوقکارگرراافزایشدهد.کاظمیتش��ریح
کرد :عالوه بر این تورم نیز نقش اساسی در افزایش
قیمت ها دارد .این تورم نه تنها در لوازم یدکی بلکه
در تمام کاالهای مورد نیاز اثر گذار اس��ت و ش��اهد
گرانی هس��تیم .بنابراین احتمال اینکه طی روزهای
آت��ی قیم��ت لوازم یدک��ی بین ۲۰تا ۳۰درصد گران
شود ،وجود دارد.

افزایش غیرمجاز قیمت سیمان
توسط عامالن فروش

معاون امور اقتصادی اس��تانداری خوزستان گفت:
افزای��ش قیم��ت حمل و نقل س��یمان از کارخانه تا
بازار ،در محاسبات قیمت لحاظ شده است و دلیلی
ندارد که قیمت سیمان مجددا توسط عامالن فروش
افزایش یابد .نوراهلل حسنزاده در گفتوگو با ایسنا،
اظه��ار کرد :فروش س��یمان به مصرفکنندگان از
طریق عامالن فروش انجام میشود و وقتی سیمان
با قیمت مصوب در اختیار این عامالن قرار میگیرد،
آنه��ا اج��ازه افزایش قیمت ندارن��د .وی افزود :با
عامالن فروش سیمان که سیمان را با قیمتی باالتر
از نرخ مصوب به فروش میرسانند باید به صورت
جدی برخورد شود .معاون امور اقتصادی استانداری
خوزستان گفت :افزایش قیمت حمل و نقل سیمان
از کارخانه تا بازار ،در محاس��بات قیمت لحاظ ش��ده
است و دلیلی ندارد که قیمت سیمان مجددا توسط
عام�لان ف��روش افزایش یابد .وی تصریح کرد :در
ش��رایطی که پروژههای عمرانی به صورت کامل
فعال نیس��تند ،باید با ازدیاد س��یمان در بازار مواجه
باش��یم اما به نظر میرس��د برخی از عامالن فروش
س��عی در سوءاس��تفاده از بازار و ش��رایط را دارند که
باید با آنها برخورد شود.

خــبرویـژه

رشد  ۴۸درصدی صادرات تولید
کنندگان بزرگ فوالد

بهخودروسازان
سختمیگیریم
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رئیس س��ازمان اس��تاندارد بر رعایت حقوق مصرفکنندگان توس��ط خودروس��ازان تاکید کرد و گفت :در ارتباط با حقوق مردم هم س��خت میگیریم و خودروس��از متعهد به اجرای آن اس��ت .به
گزارش تسنیم ،غالمرضا شریعتی رییس سازمان ملی استاندارد صنعت خودرو را بخش غیر قابل انکار در زندگی مردم توصیف کرد و گفت :سازمان استاندارد به عنوان نهادی حاکمیتی باید
حامی تولید ملی بوده و از سوی دیگر حقوق مردم را استیفا و از آن صیانت کند .وی ،تصریح کرد :موظف هستیم تا عالوه بر حفظ و رعایت حقوق مردم و شهروندان ،نقش خود را بهعنوان
حامی تولید با هدف تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی و مانعزدایی به خوبی ایفا کنیم.

«اسکناس» گزارش میدهد

قطعهسازان خواستار توقف قیمتگذاری دستوری

گ�روه صنع�ت و تج�ارت :دبیر انجمن صنایع
همگ��ن نی��رو محرکه و قطعهس��ازی خودرو
کش��ور ،گفت :قیمت گذاری دستوری خودرو
و قطعهه��ای آن ب��ه عن��وان اصلیتری��ن و
بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو است.
به گزارش اس��کناس ،هفته گذشته جمعی از
فع��االن صنایع کش��ور در دیدار با رئیس قوه
قضائیه مسائل و موضوعهای مهم حوزههای
تخصص��ی خ��ود را مطرح کردند تا پس از هم
اندیش��ی های الزم ،اقدام های اساسی برای
پش��تیبانی و مانع زدائی از مس��یر تولید انجام
شود .دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی
خودرو کشور در خصوص موضوع های مطرح
شده در این دیدار گفت :با توجه به نامگذاری
س��ال  ۱۴۰۰از س��وی رهبر انقالب مبنی بر
“تولید ،پش��تیبانی ها ،مانع زدائی ها” جلس��ه
ای ب��ا رئی��س قوه قضائیه برگ��زار و طی آن،
مهمترین موانع و محورهای پش��تیبانی برای
بهبود فضای کس��ب و کار در صنعت خودرو
کشور مطرح شد.

قیمت گذاری دس�توری اصلیترین مانع

در صنعت خودروسازی است

«آرش محب��ی ن��ژاد» در دی��دار با رئیس قوه
قضائیه ،افزود :ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
رکن سیاست گذار و تصمیم گیر برای عملیاتی
شدن شعار سال  ۱۴۰۰پس از رایزیی با فعاالن
اقتص��ادی ،واحدهای تولی��دی ،انجمن ها و
تشکلهایمرتبط،یکبستهپیشنهادیبرای
کل صنایع کش��ور با موضوع “سیاس��تهای
تشویقی و رفع موانع تولید” تدوین کرده که از
نظرفعاالنصنعتقطعهسازیکشورمیتواند
تا حد زیادی راهگشای امور تولیدی باشد؛ از
این رو در دیدار با آقای رئیس��ی حمایت خود
را از این بس��ته پیش��نهادی اعالم کردیم .وی
ادام��ه داد :در بخ��ش موانع موجود در صنعت
تخصصی قطعه سازی ،مشکالت حاد و موانع
اساس��ی ب��ر س��ر راه تولی��د در زنجیره تأمین
خودروس��ازی کش��ور به طور خالصه بیان و
اعالم کردیم که قیمت گذاری دستوری اصلی
ترین مانع در صنعت خودروسازی است .محبی
نژاد گفت :در دیدار با رئیس قوه قضائیه تشریح
ش��د که قیمت گذاری دس��توری ،باعث شده
است تا خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار
عرضه شود و در مقابل ،واسطه ها سهم قابل
توجهی را از اختالف قیمت خودرو با بازار آزاد
به دست بیاورند .این مقام صنفی ادامه داد :در
صورتی که قیمت گذاری دستوری حذف شود
و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه
ش��ود ،خودروس��ازان و قطعه سازان از زیان و
بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی
پیش برده ،فاصله میگیرند و زمینه برای بهبود
کیفی��ت محص��والت و افزایش تیراژ تولید و
عرض��ه ب��ه بازار فراهم میش��ود که کمترین

نتیج��ه آن از بی��ن رفتن زمینه واس��طه گری
و کاه��ش قیم��ت خودرو در ب��ازار آزاد خواهد
بود .وی افزود :از دیگر نتایج مثبت آزادسازی
قیمت خودرو ،خروج ش��رکتهای خودروساز
از زیان است که باعث میشود این شرکتها
ب��ه عن��وان یکی از لیدره��ای اصلی بورس با
رش��د رو به رو ش��وند و بازار سرمایه نیز از روند
افول��ی و نگ��ران کننده فعلی فاصله میگیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور
ادام��ه داد :عالوه بر قیمت گذاری دس��توری
خ��ودرو و قطع��ات آن ۵ ،مان��ع مهم دیگر در
مسیر صنعت خودرو کشور مطرح شد که شامل
بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان
از خودروس��ازان ،دش��واری تامین مواد اولیه و
قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی ،واردات
قطعاتی که ساخت داخل دارند ،تامین ارز مورد
نیاز و مشکالت گمرکی و در نهایت ،تخریب
جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین
بود .محبی نژاد گفت :عالوه بر تشریح موانع
و مشکالت موجود ،پیشنهادهایی نیز از سوی
انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برای
تدوین و اجرای بس��ته های مش��وق مورد نیاز
در زنجیره تامین خودروس��ازی برای ش��تاب
ده��ی فرآیند تعمیق داخلی س��ازی و اجرایی
ش��دن پروژه های س��اخت داخل به صورت
ش��فاهی و مکتوب به رئیس قوه قضائیه ارائه
ش��د .وی انتقاد و نظرات کارشناس��ی را برای
بهبود عملکرد مدیران و صنایع کشور ضروری
دانست و افزود :در کنار این انتقادات سازنده،
گاه شاهد اقدامات تخریبی علیه صنایع داخلی
ب��ه وی��ژه صنعت خودرو کش��ور هس��تیم که
پیشنهاد کردیم دستگاه قضا با کسانی که اقدام
ب��ه تخریب وجهه تولی��دات و تولیدکنندگان
داخلی می کنند ،برخورد کند.

از حف�ظ ق�درت خرید مردم ،چه کس�انی

متضرر میشوند؟

در ای��ن رابط��ه ،مازی��ار بیگل��و  -دبیر انجمن
س��ازندگان قطع��ات و مجموعههای خودرو
کش��ور  -در گفتوگو با ایس��نا ،ضمن تاکید
براینکه هدف و حرف اصلی ما این اس��ت که
قدرت خرید مردم حفظ شود ،اظهار کرد :در این

فریادی که میزنیم که قیمت خودرو بایستی
اصالح ش��ود ،افزایش قیمت خودرو را آخرین
و بدتری��ن راهی میدانیم ک��ه میتوان برای
کنترل و مدیریت بازار و صنعت خودرو ،بهکار
برد ،چراکه راهحلهای بسیاری وجود دارد که
بتوان قیمت خودرو را مدیریت کرد و بتوان توان
خرید مردم را حفظ کنیم .وی افزود :مشخص
نیس��ت که چرا برخی مخالف این هس��تند که
توانخریدمصرفکنندهحفظش��ودوآس��یب
آن به چه کسی وارد میشود .هرچقدر هم که
تولیدکنندهازموفقیتهایخودصحبتکند،تا
زمانیکه مردم آن را حس نکنند ،فاید ه و سودی
نخواهدداشت؛حسمصرفکنندهنیزازطریق
قیمت و کیفیت محصول حاصل خواهد ش��د.
بیگلو ضمن تاکید بر اینکه ذهن مصرفکننده
درگیر بطور مثال قیمت آهن یا عرضه درست
مواد اولیه در بورس کاال نیس��ت؛ بلکه مردم،
خودرو با کیفیت که قیمت آن نیز متناس��ب با
درآمدشان باشد ،میخواهند؛ لذا بایستی عالو ه
براینکه تناسب کیفیت و قیمت بایستی رعایت
شود ،تناسب قیمت و درآمد مردم نیز هم باید
مورد توجه قرار گیرد.

اگ�ر قیم�ت خ�ودرو دس�توری تعیی�ن

میش�ود ،چرا دس�ت تولیدکننده مواد اولیه
در قیمتگذاری باز است؟

دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات ،راهحل این
موض��وع را مدیریت قیمت مواداولیه مصرفی
در خودرو دانسته و گفت :کماکان راهحل این
موض��وع را مدیریت قیم��ت مواداولیه اعالم
میکنی��م .البته  ۲۰درصد ن��رخ ارز تاثیرگذار
بوده و به س��بب اینکه تابع سیاس��ت و اقتصاد
کالن کش��ور اس��ت ،چندان قابل پیشبینی و
کنترل نخواهد بود؛ اما حداقل همان  ۸۰درصد
که متعلق به مواداولیه داخلی بوده و قیمت آن
تحت اختیار است را میتوان برای سازندگان
داخلی اصالح کرد .در حقیقت س��ودی که از
این طریق (عدم کنترل قیمت مواداولیه) عاید
مس ،پتروشیمی ،فوالد و آلومینیوم میشود،
بایس��تی به نحوی مدیریت ش��ود که س��بب
رعایت تناس��ب قیمت خ��ودرو و درآمد مردم
ش��ود .وی تصریح کرد :همین عدم مدیریت

س��بب میش��ود که ش��اهدیم یک ش��رکت
فوالدس��از  ۵۰هزار میلیارد تومان س��ود ،در
صورته��ای مالی خ��ود اعالم میکند اما در
مقابل خودروسازان ما  ۳۰هزار میلیارد تومان
زیان میکنند و بههمین ترتیب قطعهس��ازان
تعطیل میش��وند؛ لذا تاکید ما براین است که
زمانیک��ه روشهای بهتری ب��رای مدیریت
قیمتها بهنفع مردم وجود دارد ،چرا کماکان
به قیمتگذاری دستوری اصرار میشود که در
نتیجه آن ،تولیدکننده مواداولیه داخلی دارای
س��هام دولتی ،س��ودده پیش روند و همچنین
میلیاردها تومان سود به جیب دالالن سرازیر
ش��ود اما خودروساز ،قطعهساز و مردم همگی
ناراضی باشند.

ت�ا زمان�ی ک�ه قیم�ت ه�ا دس�توری در

خودروس�ازی تعیین می شود ،حاشیه بازار
زیادی داریم

امیرحس��ین کاکایی کارشناس صنعت خودرو
نیز با اشاره به چالش های طرح عرضه خودرو
در بورس ،گفت :اکنون مهمترین موضوع بازار
و صنعت خودرو این اس��ت که باید قیمت ها
واقعی ش��ود و تا زمانی که قیمت ها دس��توری
در خودروس��ازی تعیین می شود ،حاشیه بازار
زیادی داریم و این نوس��انات قیمت ادامه پیدا
می کند .او بیان کرد :یا باید پنج درصد حاشیه
ب��ازار را دول��ت تعیی��ن کند یا روش دیگری را
برای کش��ف قیمت تعیین در نظر گرفته شود
که برای کشف قیمت عرضه خودرو در بورس
را پیشنهاد داده اند .البته چالش هایی برای این
طرح وجود دارد که از جمله آن به نحوه کشف
قیمت و بحث ش��فافیت که خود متخصصان
ب��ورس ارائ��ه می کنند می توان ش��امل کرد.
این کارش��ناس صنعت خودرو تشریح کرد:با
عرضه خودرو در بورس شفافیت بیشتر و ارائه
خ��ودرو راحت ت��ر خواهد بود اما چالش هایی
وجود دارد که نگران کننده خواهد بود .اینکه
چگونه قرار اس��ت در یک روز  2هزار خودرو
عرضه ش��ود جای س��وال است .کاکایی بیان
کرد :فرض کنید روزانه خودرو به بازار عرضه
می ش��ود ،اینکه چه کس��انی در صف قیمت
هس��تند و معامله می کنند ،مش��خص نیست
ک��ه باید تمهیداتی ب��رای آنها در نظر گرفت.
در مجم��وع ارائه خودرو در بورس و رس��یدن
به قیمت تعادلی می تواند کمی از این حاشیه
بازار کم کند و خودروس��ازان و قطعه س��ازان
به تولید سودآوری ادامه می دهند .کاکایی با
اش��اره به اینکه باید هرچه س��ریعتر فکری به
حال صنعت خودرو کرد ،گفت :ش��رایط فعلی
صنعت و اقتصاد کالن ما عادی نیست ،عرضه
خ��ودرو در ب��ورس هم برای یک حالت عادی
مناسب نیست .در هیچ کجای دنیا خودرو را در
بورس عرضه نمیکنند ،ولی در شرایط فعلی
ما مجبور به چنین کاری هستیم.

یک مقام مسئول خبر داد؛

خیز ایران و صربستان برای افزایش حجم تجارت خارجی
گروه صنعت و تجارت :رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در
دیدار با وزیر امور خارجه صربستان با اشاره به ظرفیت گسترش روابط
اقتصادی و تجاری دو کشور بر اهمیت برگزاری نشست کمیسیون
مشترک همکاریهای اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش اس��کناس و به نقل از س��ازمان توس��عه تجارت ایران؛
حمیدزادب��وم در دی��دار ب��ا وزیر امور خارجه صربس��تان با اش��اره به
ظرفیته��ای موج��ود در روابط دو کش��ور ،زمینههای همکاری در
حوزهه��ای صنعت��ی ،انرژی ،کش��اورزی و تامی��ن نهادههای مورد
نیاز بخش کش��اورزی را با اهمیت توصیف کرد .وی موفقیتهای
صربستان در حوزههای اقتصادی را قابل مالحظه دانست و افزود:
صربس��تان از معدود کش��ورهایی است که توانست اقتصاد خود را به
ش��کل مطلوبی احیا کرده و توس��عه دهد .رئیس کل سازمان توسعه
تجارت ایران با اشاره به عالقمندی بازرگانان ایرانی برای گسترش
تعامالت تجاری با صربس��تان ،نهایی کردن مفاد برنامه اقدامی در
حوزه توس��عه اقتصاد و تجارت را خواس��تار ش��د .زادبوم همچنین با
تاکید بر ضرورت تس��هیل تجارت بین دو کش��ور ،به موافقتنامه
تجارت آزاد منعقده ایران با کشورهای حوزه اوراسیا و ظرفیتهای
مثبت ایجادشده اشاره کرد و گفت :طرفین با پیگیری و نهایی کردن
موافقتنامه تجارت ترجیحی میتوانند زمینه را برای انعقاد موافقتنامه
تج��ارت آزاد در آین��ده فراهم کنن��د .همچنین ،در این دیدار نیکوال
سالکوویچ ،ضمن تشریح دستاوردهای صربستان در زمینه پاندمی
کرونا و تحوالت اقتصادی صربستان و بستههای حمایتی اقتصادی
کشورش برای بخشهای مختلف و به ویژه SMEها از ایجاد فضای
مناس��ب کس��ب و کار و حضور گس��ترده شرکتهای خارجی اعم از

اروپایی و چینی در حوزههای صنعتی از جمله خودروسازی ،صنایع
لبنیات و صنایع معدنی صربستان یاد کرد و از برقراری روابط تجاری
گسترده با کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد .وی همچنین توافق ۲۵
س��اله جمهوری اس�لامی ایران با چین را مثبت ارزیابی کرد و آن را
زمینهساز تحوالت گسترده اقتصادی آتی دانست .در ادامه این دیدار،
وزیر خارجه صربستان ،سفرش به تهران در شرایط کنونی را نشان
از نقش سنتی جمهوری اسالمی ایران در روابط کشورش توصیف
کرد و آن را در ادامه س��فر خود پس از مس��کو با اهمیت برش��مرد .در
ادامه این نشست ،طرفین ضمن تشریح وضعیت تبادالت اقتصادی
و تجاری دو کشور و جایگاه منطقهای بر وجود روابط دوجانبه بین دو
کشور که قدمتی دیرینه دارد تاکید کردند ،ضمن اینکه در خصوص
زمینههای همکاری مورد عالقه از جمله در صنعت ساختمان ،قطعات
خودرو ،تایر ،ماشینآالت کشاورزی ،اتوبوسسازی ،صنایع غذایی،
مبلمان ،پوش��اک ،س�لامت و پتروشیمی بحث و تبادل نظر صورت
گرفت .رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در دیدار با وزیر
خارجه صربستان بر اهمیت برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون
مش��ترک همکاریهای اقتصادی دو کش��ور تاکید کرد .آقای حمید
زادبوم در دیدار با نیکال س�لاکوویچ وزیر خارجه صربس��تان ،منطقه
بالکان در سیاس��ت خارجی ایران را با اهمیت توصیف کرد و افزود:
صربس��تان و منطق��ه بال��کان دروازه ورود به ب��ازار اروپا برای ایران
محسوب میشود و بازار  ۸۰میلیونی ایران و کشورهای همسایه نیز
فرصت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی و دولتی دو کشور
ایجاد کرده اس��ت .وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در س��ال گذش��ته
باعث کاهش تجارت بینالملل و همچنین تجارت ایران با صربستان

ش��د ،ابراز امیدواری کرد با تالش و پیگیری دو طرف ش��انزدهمین
نشس��ت کمیس��یون مشترک دو کش��ور در سال  ۲۰۲۱در تهران به
بهترین نحو برگزار شود و به اهداف تعریف شده برسد .معاون وزیر
و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم تجارت
خارجی ایران افزود :باوجود شرایط کرونا و تحریمهای ظالمانه حجم
تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۷۳میلیارد دالر بوده است که
از این میزان حدود ۳۴.۵میلیارد دالر حجم صادرات و  ۳۸.۵میلیارد
دالر واردات ایران بوده اس��ت .زادبوم همچنین با اش��اره به مزیت و
ظرفیت همسایگی ایران با  ۱۵کشور گفت :کشورهایی مانند روسیه،
افغانستان پاکستان عراق در همسایگی ایران بازار مهمی محسوب
میش��وند و فرصته��ای تجاری زی��ادی در این منطقه وجود دارد.
وزیر امور خارجه صربس��تان نیز در این دیدار ضمن ابراز خوش��حالی
از حضور در ایران با تاکید بر ظرفیتهای موجود در روابط دو کشور
در حوزههای اقتصادی و صنایع این دیدار را زمینهساز افزایش حجم
تجارت دو کشور دانست.

اخبار

افزایش  ۱۰تا  ۳۰درصدی قیمت
سیگار از اردیبهشت

رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان ،واردکنن��دگان و
صادرکنن��دگان محصوالت دخانی اظهار داش��ت:
افزایش قیمت در برندهای مختلف متفاوت اس��ت
و احتم��اال بی��ن  ۱۰تا  ۳۰درصد افزایش قیمت رخ
دهد .احتماال ش��رکتها از اردیبهشت ماه نرخهای
خود را افزایش دهند .محمدرضا تاجدار در گفتوگو
ب��ا ایلن��ا در مورد افزایش قیمت س��یگار اظهار کرد:
بر اس��اس قانون بودجه که اس��فند ماه سال گذشته
مصوب شد عالوه بر ماده  73قانون برنامه و مالیات
بر ارزش افزوده ،در بودجه سال  1400یک مالیات
نخی هم مصوب شده که برای هر کارتن بین 250
هزار تومان تا  500هزار تومان برای برندهای داخلی
و بین المللی مالیات جدید تعیین شده است .وی با
تاکید بر اینکه تولیدکنندگان برندهای ایرانی بیشتر
از این مالیات متضرر میشوند ،گفت :قرار است که
این مالیات از ابتدای س��ال  1400اجرایی ش��ود .که
تقریب��ا ب��رای هر پاکت ،هزار تومان میزان افزایش
قیمت حاصل از مالیات نخی اس��ت .تولیدکنندگان
برندهای داخلی که قیمتهای پایه کمتری دارند،
فش��ار بیش��تری از مالیات نخی میبینند بنابراین
س��یگارهای تولید داخل بیش از برندهای خارجی
از این افزایش قیمت متضرر میش��وند .هر شرکت
بر اساس نوع هزینههای تحمیلی و قیمت پایه و با
هماهنگی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات
کشور نرخ جدید خود را اعالم میکند.

افزایش  ۱۸درصدی صدور
پروانههای بهره برداری معدنی

دادهه��ا و آماره��ای وزارت صمت نش��ان میدهد
در مدت  ۱۲ماه س��ال  ،۹۹تعداد  ۶۸۰فقره پروانه
صادر شد که با احتساب صدور  ۵۷۶فقره در مدت
مشابه سال  ،۹۸افزایش  ۱۸.۱درصدی را شاهدیم.
ب��ه گ��زارش بازار ،در این مدت همچنین هزار و ۲۰
فقره پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شد که
در مقایس��ه با  ۹۶۰فقره پروانه اکتش��اف صادر شده
در مدت مشابه سال  ،۹۸در این بخش افزایش ۶.۳
درصدی را داشته ایم .بر اساس این گزارش صدور
گواهی کشف معدنی نیز  ۵.۷درصد افزایش داشت؛
بر این اساس در سال  ۹۹تعداد گواهی کشف صادر
ش��ده  ۵۳۶فقره بوده در حالیکه این تعداد در مدت
مشابه سال قبل از آن ۵۰۷ ،فقره بوده است .طبق
آمار اعالم ش��ده ،اش��تغال پروانههای بهره برداری
معدنی در سال  ،۹۹در حدود پنج هزار و  ۵۱۶نفر و
در بازه زمانی مشابه سال  ۹۸نیز چهار هزار و ۷۷۸
نفر بوده اس��ت که نشاندهنده رشد  ۱۵.۴درصدی
در این حوزه است.

برنامه تولید  ۵۰هزار
دستگاه تارا در سال

مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایرانخ��ودرو از تولید و
عرضه  ۵۰هزار دس��تگاه تارا تا پایان س��ال خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،فرشاد مقیمی
مدیرعام��ل گروه صنعتی ایرانخودرو در نشس��ت
با رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران ،با تاکید
ب��ر اجرای اس��تانداردهای  ۸۵گان��ه طبق تقویم و
زمانبن��دی ص��ورت گرفته ،گف��ت :بازدید رییس
سازمان استاندارد در ابتدای سال تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها نشان از عزم این سازمان در شناسایی
و رفع چالشها و موانع تولید دارد .وی تصریح کرد:
ایرانخودرو قبل از انجام نظارت ،خود را ملزم و پایبند
به اجرای ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین
شده به عنوان رمز موفقیت در آینده میداند .مقیمی
با بیان اینکه از س��ال گذش��ته با همکاری سازمان
استاندارد ،شناسایی موانع آغاز شده و بخشی از آن
نیز رفع ش��ده اس��ت ،بر ادامه این روند تا پایان سال
تاکید کرد .وی تصریح کرد :انتظاراتی که در جامعه از
ایرانخودرو وجود دارد را برآورده خواهیم کرد.

بهره مندی  ۱۲۳۲بنگا ه تولیدی از
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال

در س��ال  ۱۲( 99ماه��ه) بی��ش از  ۸۱ه��زار و ۵۲۹
میلیارد ریال تس��هیالت تبصره (۱۸برنامه تولید و
اش��تغال) به بنگاهه��ا و واحدهای تولیدی پرداخت
شده است .به گزارش شاتا ،بر اساس آمار ارائه شده
از س��وی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت(دفتر
مدیریت داده ،آمار و فناوری اطالعات) ،این میزان
تسهیالت به یک هزار و  ۲۳۲بنگاه و واحد تولیدی
در  ۱۲ماه��ه  ۱۳۹۹پرداخ��ت ش��ده اس��ت .بر این
اس��اس در  ۱۲ماهه (۱۳۹۹س��ال گذشته)  ۲هزار و
 ۸۶۴واحد تولیدی برای دریافت تس��هیالت برنامه
تولی��د و اش��تغال(تبصره  )۱۸ثب��ت نام کرده بودند.
پراکندگی پرداخت این تس��هیالت در  ۳۱اس��تان
کشور و مناطق آزاد بوده است.

