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کی��وان گردان گف��ت :در حوزه تولید لوازم خانگی
بیش از  ۵۰۰ش��رکت تولید کننده در حال فعالیت
هستند؛ به طور مثال در حوزه یخچال و فریزر بیش
از  ۲۲ه��زار ش��رکت فعالیت میکنن��د .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،کیوان گردان مدیر کل
دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت
بیان کرد :هم اکنون در عمق  ۷۰درصدی س��اخت
لوازم خانگی با توجه به این خود اتکایی قرار داریم
همچنین الزم به ذکر است که میزان واردات مواد
اولیه اخیرا بیش��تر بوده ،ولی ارزبری کمتری داشته
ایم و این موضوع نش��ان دهنده توانمندی تولیدات
در داخل است و قطعات زیادی در این زمینه داخلی
سازی شده اند و آن دسته از قطعاتی که هنوز وارد
میشوند به دلیل کم بودن تعداد تقاضاهاست .وی
ادامه داد :اقالم اساسی در داخل از کشور در وسایلی
مانند تلویزیون ،اجاق گاز ،ماش��ین لباسش��ویی و
ماش��ین ظرفش��ویی به خودکفایی رس��یده ایم و در
برخ��ی از اق�لام کوچک صنعت خانگی به دلیل کم
بودن میزان تقاضا واردات انجام میش��ود .در این
موارد ممنوعیت واردات وجود ندارد و تنها در برخی
از آنها این ممنوعیت اعمال شده است.

هنوزممنوعیت
صادرات فوالد لغو نشده است

رئیس انجمن س��نگ آهن ایران گفت :فعال سنگ
اه��ن هماتیت زیر  ۵۶درصد تنها محصولی اس��ت
ک��ه اجازه ص��ادرات دارد و هنوز آقای وزیر تصمیم
و بخش��نامهای در این باره نداش��ته اس��ت .مهرداد
اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره محدودیتهای
جدید صادرات فوالد تصریح کرد :اگر چه در برخی
رسانهها خبر لغو این محدودیت اعالم شد ،اما هنوز
آقای وزیر تصمیم و بخشنامهای در این باره نداشته
اس��ت .تا به امروز هر چه که هس��ت و هر تصمیمی
که گرفته ش��ده به دولت قبل مربوط اس��ت و دولت
جدی��د هنوز تصمیمی در این حوزه نگرفته اس��ت.
او تصریح کرد :فعال س��نگ آهن هماتیت زیر ۵۶
درصد تنها محصولی اس��ت که از بین محصوالت
حوزه فوالد و آهن اجازه صادرات دارد ،اما صادرات
این محصول تناژ بسیار پایینی دارد و اغلب کشورها
ای��ن محص��ول را به دلیل درصد کم و صرفه پایینی
ک��ه دارد خریداری نمیکنند .اکبریان تصریح کرد:
دول��ت و وزی��ر جدید هنوز به این موضوع ورود پیدا
نکردند و ما هم انتظار اعمال نظر سریع در این حوزه
را نداریم .انتظار بررسی جامع حوزه فوالد و مشورت
با تش��کلها و بخش خصوصی درباره حوزه مهمی
مثل فوالد تصمیم گیری کنند و ما منتظر بررس��ی
جامع و کامل در این حوزه و تصمیم گیری منطقی
برای بازار فوالد را داریم.

سهم  ۳درصدی ایران از واردات
کشورهای حوزه قفقاز

ریی��س کمیس��یون صادرات غیرنفت��ی اتاق ایران
اظهار داش��ت :میزان ناچیزی از واردات کشورهای
حوزه قفقاز تولید ایران است و میتوانیم این مقدار
را دست کم به  ۲۰درصد برسانیم درحالی که االن
کمتر از  ۳درصد اس��ت .جمش��ید نفر در گفتوگو
ب��ا ایلن��ا در مورد ش��رایط و ملزومات ارتباط تجاری
بیشتر با کشورهای حوزه قفقاز و داشتن سهم بیشتر
از ای��ن بازاره��ا اظهار کرد :به نظر میرس��د برنامه
وزارت صمت برای آینده کشور ،از مسیر کشورهای
همس��ایه از جمله منطقه قفقاز میگذرد .ما آنطور
که باید و ش��اید به موض��وع صادرات نپرداختهایم،
باید ببینیم میزان واردات کش��ورهای همس��ایه به
چ��ه می��زان اس��ت و ما چه می��زان میتوانیم از آن
س��هم داش��ته باشیم .وی افزود :در مرحله دوم باید
زیرس��اختهای الزم را داش��ته باشیم .متاسفانه در
حال حاضر زیرساختهای ما به خصوص در زمینه
لجستیک بسیار ضعیف است .نفر اضافه کرد :مرحله
سوم هم این است که روابط بینالمللی و ارتباطات
خارجی ما بهتر ش��ود و بتوانیم تحریمها را ار س��ر
راه خود برداریم تا از بابت تحریمها نگرانی نداشته
باشند .وی در ادامه تصریح کرد :ایجاد کریدورهای
حمل و نقل میتواند تاثیر بس��یار مثبتی بر افزایش
صادرات ما داشته باشد .عضویت ما در پیمانهای
منطقهای مانند شانگهای و اوراسیا میتواند کمک
کند تا بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم.

ورود محموله جدید الجی و
سامسونگ به گمرک ایران

س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با
تشریح سیاستهای کره جنوبی جهت رشد صنعت
ل��وازم خانگ��ی ،از ورود محموله جدید لوازم خانگی
الج��ی و سامس��ونگ ب��ه گمرک ای��ران خبر داد.
حمیدرض��ا غزن��وی در گفتوگ��و با فارس در مورد
سیاستهایی که کره جنوبی برای رشد صنعت لوازم
خانگی خود اعمال کرد ،اظهار داش��ت :ممنوعیت
واردات لوازم خانگی یکی از سیاستهای اصلی کره
جنوبی بود و در عین حال ،توزیع کاال در فروشگاهها
و مراکز عرضه نیز به شدت تحت کنترل بود تا هیچ
کاالی خارجی در این فروشگاهها عرضه نشود.

خــبرویـژه

 ۵۰۰شرکت تولید کننده
لوازم خانگی در کشور وجود دارد

واردات بدون سقف
برای واردکنندگان
مواد اولیه
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معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به مصوبه صادراتی دولت گفت :واردات برای صادرکنندگانی که نس��بت به واردات مواد اولیه خود اقدام می کنند بدون س��قف و س��ابقه می ش��ود.
به گزارش فارس سید مهدی نیازی ،معاون وزیر صمت گفت :واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به واردات مواد اولیه اقدام می کنند بدون سقف و سابقه خواهد بود .معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه رئیس جمهور روی موضوع رفع موانع صادراتی وقت گذاش��ته اس��ت ،افزود :لذا مصوبه ای در قالب سیاس��ت های رونق صادرات و مدیریت واردات در دولت
تصویب شد و این مصوبه می تواند به صادرات کمک کند.

اسکناس گزارش می دهد؛

رونق صادرات با افزایش رایزنان اقتصادی

گ�روه صنع�ت و تجارت :وزی��ر صمت با بیان
اینک��ه امروز دولت مصوبه تس��هیل صادرات
و واردات را ابالغ کرد ،گفت :تا س��ال ،۱۴۰۲
 ۱۲۰رای��زن اقتص��ادی اعزام خواهیم کرد .به
گزارش اس��کناس ،ه��م اکنون تعداد رایزنان
اقتص��اد کش��ورمان در کش��ورهای هدف به
انگشتان دو دست هم نمی رسد این در حالی
است که شرایط تحریم ظالمانه ،کاهش شدید
فروش نفت و ش��یوع بیماری کرونا حکم می
کند از تمامی ظرفیت های خود برای افزایش
صادرات غیرنفتی به کشورهای دیگر استفاده
کنی��م .برای این ام��ر و دیگر موانع صادراتی
کش��ورمان دیروز وزیر صمت در نشس��ت هم
اندیشی رؤسای اتاقهای بازرگانی و جمعی از
صادرکنندگان شرکت کرد و در این باره پای
صحبت فعالین صادراتی نشست.

اعزام  ۱۲۰رایزن تا ۱۴۰۲


رضا فاطمی امین اظهار کرد :صادرات همواره
مه��م ب��وده و در ای��ن دوره ب��ه دلیل کاهش
صادرات نفت بس��یار مهمتر بوده اس��ت .البته
کاه��ش درآمده��ای ارز خس��ران اس��ت اما
فرص��ت خوبی برای تحرک بخش اقتصادی
و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب میشود.
وزیر صمت گفت :تنظیم تراز تجاری کش��ور
دیگ��ر بی��ش از اینکه بر عه��ده نفت و بانک
مرکزی باش��د بر عهده صادرکنندگان است.
وی ادامه داد ۴ :س��ال اس��ت که تورم باالی
 ۲۵درص��د داری��م؛ یعنی قدرت خرید مردم به
ش��دت کاهش یافته و بس��یاری از تولیدات به
ان��دازه کاف��ی تقاضای داخلی ندارند .از این رو
ما باید با لوکوموتیو صادرات اقتصاد کشور را
به حرکت درآوریم .باید تقاضای خارجی وارد
شود و بخش مازاد تولید را به حرکت دربیاورد.
وزیر صمت گفت :نقش دولت در  ۴مورد شامل
اولویت گذاری ،تنظیم گری ،تسهیل گری و
نظارت است .در دولت باید این  ۴وظیفه را به
خوب��ی انج��ام دهیم و کار دیگری هم نکنیم.
به عنوان مثال هدف گذاری کردیم که  ۶ماه
دوم س��ال بعد  ۵میلیارد دالر بیش��تر از مشابه
س��ال قبلش داشته باشیم .وی افزود :برای ما
تراز مبلغی و دالری فقط اهمیت ندارد ،اینکه
فالن قدر صادرات کنیم کافی نیس��ت ،اینکه
چه چیزی صادر میکنیم مهم است .اینکه ۱۳
میلیارد دالر مواد تقریب ًا خام پتروشیمی و ۱۰
میلیارد دالر فلزات تقریب ًا خام صادر میکنیم
یعنیمثلکشورهاییرفتارمیکنیمکهنیروی
انسانی کم و فقط پول داریم .وزیر صمت گفت:
باید به تراز اش��تغال در تجارت خارجی توجه
کنیم .چقدر اش��تغال نهفته صادر و چقدر وارد
میکنیم؟ چقدر فناوری صادر و وارد میکنیم؟
وی افزود :از نگاه وزارت صمت وقتی میگوئیم
اولویت گذاری ،منظورمان فقط عدد صادرات
نیس��ت .یک شاخص پیچیدگی اقتصاد داریم
که میگوید کش��ورهای صادرکننده چه نوع
کاالیی صادر میکنند .رتبه ما در این شاخص
باالی  ۱۰۰اس��ت بعد از  ۴س��ال باید به حدود
 ۴۰برس��یم؛ یعن��ی باید کاالی��ی صادر کنیم
که کش��ورهای کمتری صادر میکنند مانند
کااله��ای دانش بنی��ان .فاطمی امین با بیان
اینک��ه ص��ادرات را باید اولویت گذاری کنیم،
گفت :با توجه به تنوع مبادی و مبانی اولویت

ممنوعیت صادرات را لغو کنید


گذاری مهم اس��ت .اینکه فقط به  ۱۰کش��ور
صادرات داریم بسیار خطرناک است .طی یک
ماه گذشته جلساتی با اتاق بازرگانی گذاشتیم
ک��ه ص��ادرات را متن��وع و متکثر کنیم .وی با
تاکید بر اینکه دولت وظیفه تنظیم گری دارد،
افزود :امروز معاون اقتصادی رئیس جمهوری
مصوبهای را برای صادرات و واردات ابالغ کرد.
در این مصوبه در یک دوران گذار بخشی از قید
و بندهای صادرات برداش��ته شده است .وزیر
صمت گفت :درست است شوک تحریم وارد
ش��د اما باید حداکثر یک سال طول میکشید
نه  ۳سال .اگر صادرات غیرنفتی ما گسترش
قابل توجهی یابد من اولین کسی هستم که با
قید و بندهای صادرات مخالفت خواهم کرد.
باید قواعدی بگذاریم گه منافع همه کش��ور
را ببینیم .در س��ال  ۹۷موانعی برای صادرات
گذاشتیم که با طوالنی شدن آن مخالف هستم
از این رو تا پایان سال باید برداریم .وی اظهار
ک��رد :م��ا میگوئیم هر کس��ی  ۲میلیارد دالر
صادرات کرد بهتر از کسی است که یک میلیارد
دالر ص��ادر ک��رده اس��ت .در حالی که در رتبه
بندی باید به نوع کاالی صادر شده توجه کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه در مصوبه امروز سقف
و سابقه را برداشتیم ،اظهار کرد :در سال آینده
ت�لاش میکنیم که صادرکنن��ده نمونه را بر
مبنای اینکه به کدام کشورهای اولویت دار و
چه نوع کاالیی صادر و وارد کرده که منجر به
بهبود تراز اشتغال ،آب ،انرژی و … باشد رتبه
بندی کنیم .قطع ًا صادرات تجهیزات پزشکی
مهمتر از صادرات س��یمان اس��ت .وی افزود:
همچنی��ن بعد از قاعده گذاری باید به فعاالن
برای تسهیل مسیر کمک کنیم .هم اکنون ۶
رایزن اقتصادی داریم و در س��ال ۶۰ ،۱۴۰۱
رایزن و در س��ال  ۱۲۰ ،۱۴۰۲رایزن خواهیم
داش��ت .وزی��ر صمت گفت :مس��ائل بخش
خصوصی مس��ائل دولت است .امیدواریم در
نیم��ه دوم س��ال تمام مس��ائل و چالشها را
ح��ل کنی��م .در مرحله آخر نیز نظارت را انجام
میدهی��م که در بدنه دولت هماهنگی خوبی
وج��ود دارد .وی اف��زود :دولت به دیپلماس��ی
اقتصادی توجه دارد .در این راستا با وزارت امور
خارج��ه برنامهای را تنظیم خواهیم کرد .وزیر
صمت گف��ت :برنامههایی که برای صادرات
باید تنظیم شود برنامههای بخش خصوصی
و ذی نفعان هر بخش اس��ت نه برنامه دولت.
از یک ماه گذشته جلساتی بین سازمان توسعه
تجارت و اتاق بازرگانی برای رد و بدل مسائل
برگزار شد .وی تاکید کرد :حداکثر ظرف یک
ماه آینده برنامههای صادرکنندگان را داش��ته

باش��یم .یعنی اگر گفتیم امسال بیشتر از سال
قبل  ۵میلیارد دالر صادرات داش��ته باش��یم و
… باید برنامه صادرکنندگان شامل اهداف،
ظرفیتها و الزامها اعالم شود.

قوانین  ۳سال گذشته بازنگری شود


محم��د الهوت��ی نیز اظهار کرد :از س��ال ۹۷
ب��ه بع��د عل��ی رغم افزایش ن��رخ ارز که باید
خ��ود را در افزایش صادرات نش��ان میداد با
بخش��نامههای خلق الس��اعه باعث کاهش
صادرات غیرنفتی شد و کشور از این فرصت
مهم محروم شد .برای جلوگیری از سلب این
فرصتها باید نگاههای گذشته اصالح شود.
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران افزود:
رسیدگی به موضوع استرداد مالیات بر ارزش
افزوده بسیار مهم است زیرا این فرایند نزدیک
یک س��ال طول میکش��د صورت گیرد و در
ای��ن مدت مبالغ هنگفت��ی از صادرکنندگان
فری��ز میش��ود در حالی ک��ه همین افراد باید
تسهیالت  ۲۸ .۲۷درصدی از بانکها بگیرند.
رفع این مشکل به بازگشت نقدینگی و بهبود
وضعیت تولید و صادرات کمک میکند .وی
ادامه داد :بازنگری در قوانین  ۳س��اله گذشته
دیگر موضوع مهمی است که باید در دستور
کار قرار گیرد .الهوتی گفت :اختالف نرخ ارز
آزاد و نیما معضل مهم صادرکنندگان کوچک
و متوسط است که موجب شده نتوانند ارز خود
را به س��امانه عرضه کنند .تعدیل نرخ ارز آزاد
و نیم��ا را ح��ل کنید .وی افزود :ابالغیه ۱۷۷
ک��ه صادرات در مقابل واردات و واگذاری ارز
حاص��ل از صادرات ب��ه واردکنندگان را مورد
توجه قرار داده بعد از  ۳س��ال ابالغ ش��د اما
به س��هولت اجرا نمیشود .طبق این ابالغیه
باید ظرف  ۴۸س��اعت ارز تأیید میش��د اما
االن ماهها طول میکشد .رفع این مشکل به
بازگش��ت ارز صادراتی کمک زیادی میکند.
الهوتی گفت :اعالم لیس��ت مشخصی برای
ارز حاصل از صادرات نیز الزامی اس��ت .االن
لیست  ۳هزار قلم اعالم شده درحالیکه اگر به
کل کاالهایی که ثبت س��فارش دارند تعمیم
داده ش��ود میتواند مش��کل رفع تعهد ارزی
را ح��ل کن��د زیرا در این صورت به س��هولت
میتوان ارز را در اختیار واردکننده گذاشت و
وزارت صمت نیز با ابزار ثبت سفارش نظارت
کند .رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران به
مش��کل صادرکنندگان س��ال  ۹۷نیز اشاره و
اظهار کرد :این افراد در مورد رفع تعهد ارزی
با تعلیق کارتهای بازرگانی مواجه شده اند،
از ای��ن روز ه��ر چ��ه زودتر بای��د این موضوع
سال  ۹۷حل شود.

غالمحسین نیز در نشست هم اندیشی رؤسای
اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان
اظهار داش��ت :صادرکنندگان در چند س��ال
گذش��ته با مش��کالت زیادی مواجه ش��دند
و بعض�� ًا ب��ه خیانت هم متهم ش��دند .از وزیر
صم��ت میخواهم این اعتماد از دس��ت رفته
را ب��رای بخ��ش خصوصی احی��ا کند .رئیس
ات��اق بازرگان��ی ایران اف��زود :در دولت قبلی
صادرکنن��دگان با یک��ی از مقامات دولتی در
م��ورد تعهد ارزی مالقات داش��تند ،در جواب
ابهام��ات صادرکنندگان ،مق��ام دولتی گفت
ش��ما به فکر جیب خود هس��تید و من به فکر
جی��ب م��ردم .همانجا امید خ��ود را برای حل
مش��کالت از دس��ت دادی��م .وی خط��اب به
وزی��ر صم��ت ادام��ه داد :میخواهم به جای
برشمردن مشکالت ،چند پیشنهاد ارائه دهم.
با تسهیل توسعه صادرات رشد اقتصادی میسر
میشود .در شرایط فعلی صادرات اولویت اول
رش��د اقتصادی اس��ت که پشتوانه تولید قوی
ه��م نیاز دارد .ش��افعی گف��ت :آئین نامهها و
دستورالعملهای گذشته را که نشان داده مانع
بس��یار جدی برای توس��عه اقتصاد و صادرات
اس��ت را ظرف مدت  ۶ماه اصالح کنید .وی
افزود :تأمین مواد اولیه و کاالهای واسطهای و
سرمایهای که برای بخش تولید مورد نیاز است
با حداقل اسناد و مجوزها در وزارت خانههای
صم��ت ،جهاد کش��اورزی ،بان��ک مرکزی،
گمرک ،س��ازمان ملی اس��تاندارد و س��ازمان
غذا و دارو تس��هیل ش��ود .در حال حاضر به
صورت ملوک الطوایفی اداره میش��وند .یک
هماهنگی منس��جم بین این دستگاهها برای
توس��عه صادرات نیست .رئیس اتاق بازرگانی
ایران گفت :صادرات خدمات فنی و مهندسی
بسیار قابل اهمیت است .در حال حاضر یکی از
بزرگترین مشکالت این حوزه قراردادهاست.
وزارت اقتص��اد به نحوی برای ش��رکتهای
معتبر خدمات فنی و مهندسی یا وثیقه را حذف
کنند یا به حداقل برساند؛ یا از طریق صندوق
ضمان��ت صادرات یا بانک عامل راهگش��ای
توس��عه صادرات این بخش شوند .وی افزود:
ممنوعی��ت ص��ادرات را ک ً
ال لغ��و کنید .ما اگر
ممنوعیت صادرات را از بین ببریم یا بگوییم به
استثنای برخی از کاالها صادرات باقی کاالها
برای  ۴س��ال آزاد است ،مسیر صادرکنندگان
بس��یار تسهیل میش��ود .تاکنون عملکرد ما
برندکش��ی بوده اس��ت .صادرکنن��دهای که
س��ختیهای زیادی کشیده و یک بازار خارج
پیدا کرده در ادامه با این موضوع مواجه میشود
که به بهانه تنظیم بازار صادرات ممنوع ش��ده
اس��ت .جبران خسارتی هم نمیشود .چگونه
کسی در این فضا جرأت سرمایه گذاری دارد؟
ش��افعی با اشاره به مس��اله موافقت نامههای
تج��اری ،گف��ت :در این خص��وص ما در بین
کش��ورهای همسایه فقیرترین هستیم .کاش
هی��چ وق��ت با ترکی��ه موافقتنام��ه تجارت
ترجیحی نمیبستیم .اگر قرار است معاهدهای
امض��ا کنی��م باید نظر بخش خصوصی را هم
بگیریم .وی تاکید کرد :سازمان توسعه تجارت
باید تنها متولی بخش تجارت کش��ور باش��د و
اختیاراتش افزایش یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد؛

افزایش صادرات ایران به 70میلیارد دالر

گروه صنعت و تجارت :رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با
اش��اره به اینکه صادرات ایران تا  4س��ال آینده به  70میلیارد دالر
میرس��د ،گف��ت :ایران از ظرفیت ص��ادرات  100میلیارد دالری به
کشورهای همسایه برخوردار است.
ب��ه گ��زارش اس��کناس و ب��ه نقل از فارس ،علیرض��ا پیمان پاک در
نشس��ت هم اندیش��ی اتاقهای بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان
که با حضور وزیر صنعت در س��ازمان توس��عه تجارت ایران برگزار
ش��د ،گفت :ارتباطات نزدیک با فعاالن حوزه تجارت در دس��تور کار
س��ازمان توس��عه تجارت قرار دارد تا سیاس��تهای وزارت در حوزه
تجارت با کمک ذینفعان عملیاتی ش��ود .رئیس کل س��ازمان توسعه
تجارت ایران افزود :از  2238میلیارد دالر حجم واردات کشورهای
همس��ایه و همس��و ،س��هم ایران بسیار اندک است ،اما امیدواریم که
صادرات را به میزان  35میلیارد دالر رشد دهیم .وی افزود :ایران از
ظرفیت صادرات  100میلیارد دالری به کشورهای همسایه ،هند و
چین برخوردار اس��ت .رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران بیان
داشت :برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با کمک اتاق بازرگانی و

فعاالن اقتصادی تدوین شده است و هدف گذاری انجام شده که این
برنامه امروز ارایه میشود و در قالب نظرخواهی از فعاالن اقتصادی
اجرایی و اصالح خواهد شد .وی به برنامه افزایش صادرات اشاره کرد
و گفت :هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی در دستور کار است
تا طی  4سال آینده صادرات ایران به  70میلیارد دالر برسد .پیمان
پاک اظهار داشت :همه تمرکز ما بر اساس اولویتبندی صادرات و
با توجه به محدودیت منابع تمرکز بر کش��ورهای همس��ایه و هند و
چین خواهد بود .وی بیان داش��ت :ایجاد مس��یر س��بز گمرکی ،ساز و
کار مالی ،تسهیل تجارت ،انعقاد تعرفههای ترجیحی ،شبکه توزیع
و بازاریابی و کانالهای دو جانبه پولی برای تسهیل تجاری مدنظر
است .رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه زنجیره
سازی بینالمللی در دستور کار قرار خواهد گرفت ،گفت :امکان تهاتر
را ب��ا توج��ه ب��ه آیین نامه ابالغی وزارت صنعت ،معدن و تجارت که
در روزهای آتی در حوزه تهاتر ابالغ میش��ود فراهم خواهیم کرد.
وی بیان داشت :آیین نامه تهاتر کاال با کشورهای همسایه ،هند و
چین تدوین ش��ده اس��ت این آیین نامه نیز طی روزهای آینده ابالغ

خواهد ش��د .پیمان پاک افزود :تقویت صندوق ضمانت صادرات در
دستور کار قرار دارد و از ظرفیت این صندوق در حوزه گشایش خط
اعتباری ال سی دو جانبه استفاده خواهیم کرد .رئیس کل سازمان
توس��عه تجارت ایران از تدوین  14طرح زیرس��اختی برای توس��عه
تج��ارت خب��ر داد و گف��ت 11 :داالن تجاری را میان ایران و س��ایر
کش��ورهای دنیا از جمله روس��یه تعریف کردهایم که عملیاتی شدن
آن باعث رونق تجارت دو جانبه خواهد شد.

اخبار

حمایتازصنعت
لوازمخانگیمطلقنیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گفت :حمایت از صنعت لوازم خانگی حمایت مطلق
نیست بلکه مشروط به حضور در بازارهای خارجی
و مشارکت با تولیدکنندگان خارجی جهت به دست
آوردن بازارهای منطقهای است .به گزارش تسنیم،
محمدرضا پورابراهیمی درباره توانایی تأمین لوازم
خانگی بازار کشور توسط تولیدکنندگان داخلی ابراز
کرد :با توجه به تصمیمهایی که در حوزه حمایت از
تولید طی س��الهای اخیر انجام ش��ده است بهویژه
مصوبهای که در سال  97درباره عدم واردات حدود
 1430قلم کاالی وارداتی که امکان ساخت در داخل
کشور داشت؛ ما این ظرفیت را در حوزه لوازم خانگی
در کشور شاهد بودیم که هم بتواند ظرفیت تولید را
افزایش دهد و هم عمق س��اخت داخل را بهش��کلی
ارتقاء ببخش��د .وی ادامه داد :بر اس��اس گزارشها،
حدود  25درصد توانستند ظرفیت ساخت را در داخل
کشور افزایش دهند.

سایپا  ۲۱۲هزار خودرو
در  ۶ماه تولید کرد

گروه خودروسازی سایپا با تولید  ۲۱۲هزار خودرو
در ششماهه نخست امسال ،عالوه بر ثبت رشد ۵
درصدی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته۱۰۰ ،
درص��د برنام��ه تولیدی خود در س��ال جاری را نیز
محقق کرد .بهگزارش تس��نیم  ،گروه خودروسازی
س��ایپا در ش��شماهه نخست سال  ،1400توانسته
در س��ایتهای تولیدی خود در ش��رکتهای سایپا،
پارسخ��ودرو ،ب��نرو ،سایپاس��یتروئن ،زامی��اد و
سایپادیزل تعداد  212هزار دستگاه انواع محصوالت
سواری و تجاری تولید کند که این میزان ،نسبت به
تولید  203هزار دستگاهی در مدت مشابه پارسال،
حاکی از رشد  5درصدی است .براساس این گزارش،
گروه خودروس��ازی س��ایپا موفق ش��ده با تولید این
تع��داد ان��واع محصوالت خ��ود 100 ،درصد برنامه
اعالم ش��ده به وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
زمینه تولید را محقق کند.

فعال اقتصادی نبایدبه زندان برود

رئیس کمیس��یون صنایع مجلس گفت :یک طرح
دوفوریت��ی در مجل��س داری��م که ب��ه عدم پلمپ
واحدهای تولیدی اشاره دارد .طبق این طرح فعال
اقتصادی بجای زندان باید مجازات اقتصادی شود.
به گزارش مهر ،عزت اهلل اکبری تاالرپشتی  ،اظهار
کرد :راه حل برون رفت از وضع آشفته اقتصادی را
حضور حداکثری بخش خصوصی میدانیم .دولت
نباید رقیب باشد بلکه باید تسهیل کننده مسیر باشد.
رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس افزود:
ق��رار ب��ود ط��ی یک برنامه گام به گام تا صد در صد
درآمد نفت به صندوق توس��عه ملی برود و کل این
درآمد برای تجهیز بخش خصوصی هزینه ش��ود.
ولی میبینیم کل مردم و بخش خصوصی ما هزینه
بی تدبیری و بی کفایتی مدیران دولتی را میدهند.
وی ادامه داد :وقتی عضو سازمان شانگهای شدهایم
نباید فقط تماشا کنیم بلکه باید برنامههای اجرایی
را تدوی��ن کنی��م و حداکثر حضور بخش خصوصی
در این حوزه را فراهم کنیم.

دولت به فکر تامین
سوخت سیمانی ها در زمستان باشد

عضوانجمنسیمانگفت:پیشبینیشدهدرزمستان
با کمبود گاز مواجه خواهیم ش��د و عدم تدبیر برای
شرایط مذکور موجب می شود که در زمستان تولید
سیمان با چالش مواجه و بازار دچار تالطم شود .سید
عباسحسینیدرگفتگوبامهردرموردزمانبازگشت
کامل برق سیمانیها به مدار تولید  ۲۴ساعته ،اظهار
داشت :با توجه به برنامهریزی صورت گرفته از سوی
دولت از  ۱۵شهریور مقرر شد کارخانجات سیمان در
طول روز و تا س��اعت  ۱۲ش��ب به میزان  ۷۰درصد و
از س��اعت  ۱۲ش��ب به بعد برق کامل استفاده کنند و
قرار بود از اول مهرماه این محدودیت برداشته شود.
لذا امیدواریم که دولت طبق این برنامه عمل کند و
تولید به شرایط طبیعی بازگردد .عضو انجمن صنفی
کارفرمای��ان صنعت س��یمان در خصوص وضعیت
گازرسانی به واحدهای سیمانی در زمستان نیز گفت:
قبل از اینکه ما برنامهای برای قطع گاز در زمستان
داش��ته باش��یم این دولت است که میبایست برای
محدودیتهای سوخت و انرژی در کشور به ویژه در
زمانهای اوج مصرف مثل زمستان و تابستان برنامه
داشته باشد .وی افزود :از آنجا که پیشبینی شده در
زمستان امسال با کمبود گاز مواجه خواهیم شد ،لذا
برخورد انفعالی با این موضوع موجب میشود که در
زمستان تولید سیمان با چالش مواجه و موجب تالطم
در بازار سیمان شود.

