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صنـعتوتجارت
اخبار

آمار تولید محصوالت منتخب معدنی س��ال جاری
تا پایان مهر ماه نش��ان میدهد که از  ۱۰محصول
منتخب معدنی ،پنج محصول با افزایش تولید ۰.۸
تا  ۲۶.۷درصدی مواجه شده است و پنج محصول
دیگر هم کاهش دو تا  ۱۱.۳درصدی تولید را تجربه
کردهاند .به گزارش ایس��نا ،بر اس��اس آمار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،در مجموع هفت ماهه سال
جاری  ۳۱۲هزار تن شمش آلومینیوم با  ۲۶.۷درصد
افزایش نس��بت به  ۲۴۶هزار و  ۳۰۰تن تولید ش��ده
در مجموع هفت ماهه نخس��ت سال گذشته ،تولید
ش��ده و در صدر افزایش تولید محصوالت منتخب
معدنی قرار گرفته اس��ت .پس از ش��مش آلومینیوم،
بیشترین رشد تولید را شیشه جام به خود اختصاص
داده اس��ت ک��ه از  ۶۳۱ه��زار و  ۳۰۰تن تولیدی در
هفت ماهه  ۱۳۹۹به  ۷۷۶هزار و  ۴۰۰تن در مدت
مش��ابه امس��ال رسیده و افزایش  ۲۳درصدی تولید
این محصول معدنی را رقم زده است .تولید ظروف
چینی نیز در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۴.۵درصد رشد یافته و به  ۳۵هزار و
 ۲۰۰تن رسیده است .در مجموع هفت ماه ابتدایی
س��ال گذش��ته ،میزان تولید این محصول  ۳۰هزار و
 ۷۰۰تن ثبت شده است.

ضرورت حمایتهای فرامنطقهای از
معدن و صنایع معدنی

رئی��س هیئت عام��ل ایمیدرو گفت :صندوق بیمه
س��رمایه گذاری فعالیتهای معدنی عالوه بر نگاه
مل��ی از اه��داف و برنامهه��ای فرامنطقهای و بین
الملل��ی بخ��ش معدن نیز حمای��ت کند .به گزارش
وزارت صم��ت؛ آق��ای وجیه اله جعفری با اش��اره به
گ��زارش عملک��رد صندوق بیمه س��رمایه گذاری
فعالیته��ای معدنی ،ضم��ن تاکید بر نقشآفرینی
این صندوق در سرمایه گذاریهای کالن ،تدوین
افقهای جدید متناسب با اهداف توسعهای بخش
معدن و صنایع معدنی را برای این صندوق خواستار
شد .وی اضافه کرد :این نهاد پشتیبان بخش معدن،
عملک��رد رو به رش��دی در ح��وزه معادن کوچک و
متوس��ط بخش خصوصی داشته است ،اما ضروری
اس��ت که از این پس جایگاه و اثربخش��ی خود را در
اهداف چش��م انداز و برنامههای س��رمایه گذاری
کالن معدن و صنایع معدنی به طور مشخص تری
تعیی��ن کن��د .جعفری ادامه داد :حضور در س��رمایه
گذاریه��ای کالن در ف��والد ،م��س ،آلومینیوم و
اکتش��افات به ویژه در بخش عمیق و فرآوری مواد
پیش��رفته و راهب��ردی نی��ز باید در حوزههای تحت
پوشش این صندوق قرار گیرد.

عرضه قطره چکانی خودرو؛ راهکار
خودروسازان برای گرانی

حس��ینی کی��ا ،نائ��ب رئیس کمیس��یون صنایع و
مع��ادن مجل��س گفت :وزیر صم��ت فعال به جای
برنامهریزی برای افزایش تیراژ تولید ،در گام نخست
ب��رای تکمی��ل خودروه��ای موج��ود در پارکینگ
خودروس��ازان اهتمام ورزد .به گزارش خانه ملت،
س��یدجواد حس��ینی کیا درباره عدم عرضه خودرو
توس��ط خودروسازان ،گفت :خودروسازان به دنبال
افزایش قیمت خودرو هستند و برای تحقق این مهم
راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راهها عدم
عرضه است ،در حال حاضر حدود  ۸۰هزار دستگاه
در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکتهای
خودروس��ازی اهتم��ام ویژهای ب��رای تکمیل این
خودروه��ا ندارن��د .نماینده مردم س��نقر در مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه هرچه خودروهای
کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه شود،
سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد ،افزود:
این ش��رکتها به مش��تریمداری و جلب رضایت
مردم بیتوجهی هستند و فقط به بنگاهداری توجه
میکنن��د .وی اضاف��ه ک��رد :از آنجا که تولید داخل
نمیتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد ،باید با واردات
مدیریت ش��ده از یک س��و عرضه خودرو به بازار را
افزایش داد و از س��وی دیگر انحصار بازار را از بین
برد با تحقق این مهم خوروس��ازان نیز ناچارند که
کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهند.

توان تولید سالیانه
 ۱۰۰۰اتوبوس برقی در کشور

مع��اون وزی��ر صمت گفت :در زمینه صرف ه جویی در
مصرف س��وخت یک بحث اقدامات آتی و طراحی
خودرو های پای ه گازسوز است و بحث دیگر مربوط
به نوسازی ناوگان فرسوده با اولویت ناوگان عمومی
خواهد بود .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر،
مه��دی صادقی نیارکی ،در مراس��م امضای قرارداد
تولید ۴۵هزارخودرویتاکس��یووانتدوگانهس��وز
( )CNGبین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
و ش��رکت ایرانخودرو گفت :در راس��تای بازسازی و
نوس��ازی خودروهای فرسوده ،امروز اولین اتوبوس
برقی ایران خودرو دیزل رونمایی ش��د .معاون وزیر
صمت گفت :نفت یک ثروت بین نسلی است و این
جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که با کاهش
مص��رف س��وخت زمینه را برای ایج��اد ارزش افزود
باالتر و افزایش صادرات فراهم کنیم .صادقی نیارکی
تصریح کرد :برنامههای دولت به دو گونه است.

خــبرویـژه

رشد تولید نیمی از محصوالت منتخب
معدنی طی  ۷ماهه امسال

قطعات بی کیفیت
خودرو وارداتی
هستند

سهشنبه  16آذر  1400شماره 1164

کاظمی گفت ۲۰ :درصد لوازم یدکی خودرو موجود در بازار بی کیفیت است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مهدی کاظمی ،سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو در خصوص بی کیفیت
بودن  ۲۰درصد از لوازم یدکی موجود در بازار گفت :علت وجود اینگونه لوازم یدکی خودرو بی کیفیت در بازار این است که برخی افراد سودجو برای خرید ازارنتر به سمت کارخانههای بی
کیفیت میروند .او ادامه داد :اکثر این لوازم نیز از کش��ور چین وارد ش��ده اس��ت ،هر چقدر هم در رابطه با لوازم یدک به کش��ور چین تذکر دادیم ،تاثیری نداش��ته اس��ت .تمام قطعات بی کیفیت
وارداتی هستند و لوازم یدکی خودرو تولید داخل با کیفیت است.

اتاق بازرگانی ایران جدیدترین شاخص مدیران خرید(شامخ) اقتصاد ایران را منتشر کرد

زنگ خطر رکود بنگاههای اقتصادی
گ�روه صنع�ت و تجارت:ات��اق بازرگانی ایران
جدیدترین ش��اخص مدیران خرید(ش��امخ)
اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان از کاهش
دوباره فعالیتها در بنگاههای اقتصادی کشور
دارد.به گزارش اسکناس ،بر اساس اعالم این
اتاق ،ش��امخ در آبان ماه به  ۵۱.۰۷رس��یده که
نسبتبهعملکردمهرماهکاهشنشانمیدهد.
عدد شامخ در طیف صفر تا ۱۰۰تعریف میشود
و هرچ��ه ع��دد آن از  ۵۰باالتر باش��د ،اقتصاد
در رون��ق بیش��تری ق��رار گرفته و هرچه از۵۰
پایینتر باشد ،شرایط رکودی را نشان میدهد.
در شرایطی که شامخ در ماههای ابتدایی سال
جاریبهبودینسبیرانشانمیدهدامادرچند
ماهگذشتهباردیگرروندینزولیراتجربهکرده
است.ش��اخص میزان فعالیتهای کسبوکار
در آبان ماه ( )۵۳.۸۶رش��د کمتری نس��بت به
مهرداش��تهاس��ت.میزانرشداینشاخصدر
بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر
ازسایربخشهاست.شاخصمیزانسفارشات
جدید مشتریان ( )۴۷.۳۸در آبان ماه به کمترین
مقدار طی س��ه ماه اخیر رس��یده است .در آبان
بخشهای خدمات و کش��اورزی و ساختمان
با کاهش ش��دید تقاضا روبرو بودهاند .افزایش
قیمتها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش
تقاضایمشتریانشدهاست.شاخصموجودی
مواد اولیه یا لوازم خریداریش��ده ( )۴۴.۶۲در
آبان به کمترین مقدار  ۷ماه اخیر رسیده است.
این شاخص که در همه بخشهای اقتصادی
کاهش داشته است به عقیده فعاالن اقتصادی
ناش��ی از افزایش قیمتها و نرخ ارز و کمبود
شدید نقدینگی است.شاخص صادرات کاال یا
خدمات ( )۴۸.۳۸همچنان در آبان ماه نیز کمتر
از  ۵۰اس��ت ه��ر چند که می��زان آن از مهرماه
()۴۵,۲۷بیشترشدهاست.شاخصقیمتخرید
م��واد اولی��ه یا لوازم خریداری ش��ده ()۸۳.۱۳
همچنان مانند ماه قبل با ش��دت زیاد در حال
افزایش است .افزایش دائمی قیمت مواد اولیه
بر روی قیمت محصوالت و هزینههای تولید
تأثیرگذار بوده و ش��اخص قیمت محصوالت
تولیدش��ده یا خدمات ارائه شده ( )۶۳.۱۴متأثر
از افزای��ش هزینهه��ای تولی��د همچن��ان در
مقادیر باالی خود قرار دارد.ش��اخص مصرف
حاملهای انرژی ( )۶۴.۲۶طی  ۵ماه اخیر به
بیش��ترین مقدار خود رسیده است .همزمان با
افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل ،بسیاری
از فع��االن اقتصادی ب��ا افزایش باالی قیمت
سوخت روبرو بودهاند.شاخص انتظارات برای
م��اه آینده ( )۵۹.۷۴اگرچه همچنان انتظارات
مثبت نسبت به ادامه فعالیتها را نشان میدهد
اما میزان آن طی  ۴ماه اخیر به کمترین مقدار
خود رسیده است و درصد کمتری از فعاالن در
مقایسه با ماه قبل انتظارات خوشبینانه برای
آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود
در بخش ساختمان است.

تمای�ل دول�ت ب�رای ایج�اد بنگاهه�ای

اقتصادی

براساسآماردرسال۲۰۰۹تعداد۲/۲۹۵/۵۵۴
بنگاه کوچک و متوسط در ترکیه وجود داشتند؛

که در این میان بنگاههای کوچک با کمتر از ۱۰
نیروی کار بیشترین سهم را به خود اختصاص
داده بودند؛ و در سال  ۲۰۱۴این بنگاهها ۸/۹۹
درصد از بنگاههای اقتصادی ۵/۷۳ ،درصد از
ارزش افزوده و  ۵۵درصد از س��رمایه گذاری
ناخالص در داراییهای مشهود را در برگرفته
اند.ترکیه با برطرف کردن موانع برای رش��د
و توس��عهی بنگاهه��ای اقتصادی کوچک و
متوسط و همچنین استراتژی و برنامه ریزی
دقی��ق در ای��ن حوزه توانس��ت اقتصاد خود را
متح��ول کند .در واقع ای��ن رتبهی اقتصادی
ترکی��ه در جه��ان و اروپ��ا نتیجهی س��رمایه
گ��ذاری و برنام��ه ری��زی دقی��ق آنها روی
بنگاههای اقتصادی کوچک است.بنگاههای
کوچ��ک و متوس��ط عامل موفقی��ت اقتصاد
ژاپن هس��تند در واقع این بنگاهها  ۷۹درصد
از مش��اغل خصوصی را تش��کیل میدهند؛ و
بس��یاری از قطع��ات مورد نی��از کارخانه جات
این کش��ور را تامین میکنند .بنگاه اقتصادی
متوس��ط هیلتوپ در ش��هر کیوتو مستقر شده
اس��ت .همچنین در شهر اساکا مرکز خریدی
وجود دارد که بخش��ی ازآن به اس��تارت اپها
اختصاص داده ش��ده است تا بتوانند ایدههای
خ��ود را در فض��ای عموم��ی آزمایش کنند به
این مرکز پایتخت دانش گفته میش��ود این
مرکز حوزهی بازاریابی نیز محسوب میشود.
اینها چند نمونه از بنگاههای متوس��ط و زود
بازده بودند که به خاطر ارتباط برقرار کردن با
مش��تریان توانستند به موتور اقتصادی کشور
ژاپن کمک تاثیر گذاری بکنند .در حال حاضر
نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.قنبری
کارش��ناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،گفت :بنگاههای
کوچ��ک از نظر تئوریک و مبانی نظری برای
اقتصاد ایران بس��یار مناس��ب است .به خاطر
اینکه ما نه بخش خصوصی قدرتمندی داریم
و ن��ه دولت میتواند در زمینههای مختلف به
خاطر محدودیت منابع مالی س��رمایهگذاری
کالن��ی انجام دهد؛ بنابراین بهترین راه برای
دولت این اس��ت که بر اس��اس مبانی تئوریک
و نظری این طرح را اجرا کند.او بیان کرد :در
حال حاضر دولت به نظر میرس��د که تمایل
به ایجاد بنگاههای زودبازده کوچک دارد ،ولی
فعال فاقد مبانی نظری و تئوریک اس��ت .اگر
دول��ت بتواند اولویتبندی کند و به واس��طه
ارائه تسهیالت بانکی به بنگاههای خصوصی

کوچ��ک آنه��ا را تقویت کند ،و حتی جاهایی
ه��م که برای بخ��ش خصوصی امکان ورود
و ایج��اد بنگاهه��ای اقتصادی کوچک وجود
ن��دارد ،دولت بنگاه اقتصادی کوچک را ایجاد
کند ،رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد و در
نتیجه اش��تغالزایی بیش��تر ایجاد خواهد شد و
درآمد سرانه افراد از این طریق افزایش مییابد.
وی گفت :این طرح یک طرح اجرایی اس��ت
و دول��ت ای��ن طرح را ب��ه مجلس ارائه خواهد
داد مجلس با اصالح قوانین اجرای این طرح
را تس��هیل میکند .به نظر میرسد اگر دولت
بتواند به مبانی نظری و تئوری طرح اش��راف
کامل پیدا کند ،و تس��هیالت مناس��ب با سود
پایین را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند
میتوانن��د موجب توس��عه اقتصادی ش��وند.
قنبری در پاس��خ به س��والی مبنی بر حضور
دول��ت در ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک
آی��ا موج��ب تصدیگری دولت میش��ود یا
خیر؟این کارشناس اقتصادی گفت :در مناطق
کمتر توسعه یافته امکان فعالیت برای بخش
خصوص��ی وجود ن��دارد بنابراین دولت در آن
مناط��ق ورود میکن��د و بنگاههای اقتصادی
کوچ��ک را ایج��اد میکند بعد از بوجود آمدن
ش��رایط مساعد برای بخش خصوصی دولت
بنگاههای اقتصادی کوچک را به آنها واگذار
میکند و سپس سیاستهای نظارتی خود را
انجام میدهد .امکان حضور بخش خصوصی
به دلیل نداش��تن س��رمایه کافی و تجهیزات
در مناط��ق کمتر توس��عه یافت��ه وجود ندارد.
وی در پایان افزود :با توجه به شرایط فعلی و
مناب��ع مالی مح��دود دولت امکان اجرای این
طرح به شرط مطالعات دقیق و مبانی نظری
و تئوریک در این حوزه وجود دارد و میتواند در
اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.آرمان کارشناس
اقتصادی بیان کرد :در دهه  ۶۰و تا حدودی تا
 ۷۰میالدی بنگاههای کوچک و متوس��ط که
آنها را تحت عنوان  SMEنام میبرند ،بنا به
دالیل گوناگونی ،احزاب سوسیالیس��تی مانند
حزب کارگری و به ویژه احزاب کمونیستی این
طرح را مورد تشویق قرار دادند و معافیتهای
مالیاتی و سیس��تمهای انگیزشی برای آنها
بوج��ود آمد .ولی با آغاز فرایند جهانی ش��دن
اقتص��اد در ده��ه  ۸۰هزینهه��ای ثابت تولید
میبایست کاهش پیدا میکرد؛ بنابراین مقوله
جدی��دی را ش��اهد بودی��م و آن ادغام صنایع
بزرگ تولیدی بود ،مثال صنعت فوالد ،صنعت
خودرو س��ازی و صنعت بانک و بیمه ،زیرا که

تولی��د در ح��ال حاضر زمانی مقرون به صرفه
است که در ابعاد انبوه و قابل رقابت باشد .آن
نظریهای که توسط یکی از کار آفرینان ژاپنی
تح��ت عنوان کوچک ،زیباس��ت .عمال دیگر
کارب��ردی ندارد؛ تولی��د در یک مقیاسهایی
اقتصادی نیست.این کارشناس اقتصادی بیان
کرد :مثال نخستین کشور تولید کننده آلمینیوم
در خاورمیانه ایران اس��ت و بعد از کش��ور ما
ب��ه دلیل وج��ود انرژی واحدهای تولید کننده
آلمینیوم از کش��ورهای دیگر صنایع خودشان
را در این حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس
انتقال دادند به طوری که پیش بینی توس��ط
اتحادی��ه اروپ��ا صورت گرفته که در طول  ۶یا
 ۷سال آینده واحدهای تولید شمش آلومینیوم
در اروپا تعطیل خواهد ش��د و اینها به س��مت
کشورهای حوزه خلیج فارس هدایت خواهند
شد.او تاکید کرد :کارخانههای آلمینیوم سازی
م��ا دارای ظرفی��ت بهینه نیس��تند بطور مثال
بزرگترین کارخانه تولید شمش آلمینیوم در
ایران کارخانه المهدی بندر عباس اس��ت؛ که
این واحد یا کارخانه المهدی هیچ وقت س��ود
آور نبوده بدلیل اینکه ظرفیت نهایی تولید این
کارخانه  ۳۳۰هزار تن در س��ال اس��ت ،اما در
حال حاضر ظرفیت تولید آن در س��ال چیزی
در حدود  ۱۴۰هزار تن است ،ولی کارخانههای
دیگر در تولید آلمینیوم در کشورهایی همچون
بحری��ن ،کویت تقریبا باالی یک میلیون تن
در س��ال اس��ت .مطلبی در اقتصاد است که به
آن ظرفی��ت بهینه میگوین��د .یعنی تولید در
ظرفیتی مش��خص اقتصادی است نه بشتر و
نه کمتر.آرمان ادامه داد :بطور مثال ش��رکت
ف��والد ذوب آه��ن اصفهان به این دلیل زیان
آور اس��ت که از ابتدا برای ظرفیت  ۶میلیون
تن در سال ایجاد شده بود ،ولی در حال حاضر
حد اکثر میتواند  ۳میلیون تن در س��ال تولید
کند و برای تولید بیشتر به سرمایه در گردش
بیشتر به واسطه تسهیالت بانکی نیاز دارد.او
بیان کرد :شرکتهای فوالد مبارکه اصفهان و
فوالد خوزستان به دلیل اینکه از تکنولوژی روز
استفاده میکنند و در بازارهای جهانی حضور
موثر و فعالی دارند س��ود آور هستند.در جهان
ام��روز با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته
بدتری��ن نوع بنگاهه��ای اقتصادی تعاونیها
هستند .ایجاد تعاونی در کشور جز زیان چیزی
را برای کشور در بر نداشته است.این کارشناس
اقتصادی تشریح کرد :بطور مثال ما از طریق
سرمایه گذاری که در پتروشیمی انجام دادیم
که همه این پتروش��یمیها از تکنولوژی روز
برخوردار هس��تند و ظرفیت تولید آن باالست
توانستیم  ۱۷میلیارد دالر محصول پتروشیمی
تولی��د کنی��م؛ بنابراین اتکای بیش از حد ما بر
بنگاهه��ای کوچک ج��ز تولید غیر اقتصادی،
رانت خواری و از همه مهمتر فساد مالی چیزی
را به دنبال ندارد.آرمان درباره اینکه آیا شما به
طور کلی با این طرح باتوجه به اینکه تمهیدات
مناس��بی اندیش��ه شود موافق هستید یا خیر؟
گفت :من به طور کلی با این طرح به دالیلی
که ذکر کردم موافق نیستم.

رحیمیجهانآبادی:

خودروسازان به دنبال جبران هزینههای سربار از جیب مردم!

گروه صنعت و تجارت :نماینده مردم تربتجام در مجلس ش��ورای
اس�لامی میگوی��د در حال حاضر ب��ا وجود اینکه بازار انحصاری در
اختیار خودروس��ازان ایرانی اس��ت ،این شرکتها با بهانههایی مانند
باالبودن هزینه تولید خواس��تار افزایش قیمت خودرو هس��تند ،حال
آنکه باید با اصالح ساختار خود بهای تولید را کاهش دهند اما بیتوجه
ب��ه ای��ن اص��ل مهم درصدد گران کردن خودرو و جبران هزینههای
سربار خود از جیب مردم هستند.
به گزارش اسکناس،جلیل رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان
آب��ادی در گفتوگ��و ب��ا خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ادعای
خودروسازان مبنی بر زیانده بودن تولید خودرو با قیمتهای کنونی،
گفت:در ش��رایطی که تولیدکننده میتواند بدون توجه به ضرورت
تناسب عرضه و تقاضا و ارتقا کیفیت و در غیاب رقیب ،محصوالت
خود را با هر کیفیت و قیمتی تولید کرده و به فروش رس��اند ،هیچ
تالشی برای بهبود کیفیت و استاندارسازی قیمتها انجام نخواهد
داد ،این رویه همان شیوهای است که در صنعت خودرسازی کشور
در ح��ال اجرا اس��ت .نماینده مردم تربتج��ام ،تایباد ،باخرز و صالح
آباد افزود :هرچند در اقتصاد قانونی نامرئی به نام عرضه و تقاضا و
رقابت آزاد وجود دارد اما در عرصه خودروسازی به دلیل حمایت از
خودروی ملی نسبت به این اصل مهم بیتوجهی شده و تولیدکننده

در بازار انحصاری ،خودرو را با قیمت و کیفیت سلیقهای تولید و در
اختی��ار مصرفکنن��ده قرار میده��د بنابراین حمایت از تولید خودرو
باید هدفمند باش��د .وی اضافه کرد :اگر به کارشناس��ان گفته ش��ود
که بر تداوم تولید خودروس��ازان ایرانی با وجود زیانده بودن ،تولید
خ��ودروی بیکیفی��ت ،با قیمته��ا چند برابر ارزش واقعی و مصرف
بنزین باال بدون برنامه ای برای اصالح اصرار میش��ود ،عقالنیتی
وجود ندارد .این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد :در حال
حاضر خودروس��ازان عالوه بر خودروس��ازی به فعالیتهای دیگری
نی��ز میپ��ردازد و در تالشان��د ،ضرر و زیان ناش��ی از این فعالیتها
را ب��ه بهان��ه باالبودن هزینه تمام ش��ده تولی��د خودرو از جیب مردم
بپزدازند .رحیمی جهان آبادی با اشاره به اینکه خودروسازان ایرانی در
عرصهای بیرقیب ،خودروهای بیکیفیت را با روشهای سلیقهای
به فروش میرسانند ،تصریح کرد :با وجود کاهش ارزش پول ملی،
با  500میلیون تومان در کش��ورهای همس��ایه میتوان خودرویی
باکیفیت و با امکانات مناس��ب خریداری کرد حال آنکه با این عدد
در داخل کشور ،فقط امکان خرید خودروی بیکیفیت داخلی فراهم
است .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان
اینکه از آنجا که مصرف بنزین خودروهای داخلی از خارجی باالتر
بوده و میانگین مصرف روزانه بنزین بیش از اس��تاندارد اس��ت ،ادامه

داد :اصلیترین راه حمایت از تولید داخل ،ایجاد رقابت س��الم اس��ت
تا کیفیت تولیدات داخلی با رقابت با کاالهای وارداتی رشد یابد .وی
تصریح کرد :در حال حاضر با وجود اینکه بازار انحصاری در اختیار
خودروسازان ایرانی است ،این شرکتها با بهانههایی مانند باالبودن
هزینه تولید خواستار افزایش قیمت خودرو هستند ،حال آنکه باید با
اصالح س��اختار خود بهای تولید را کاهش دهند اما بیتوجه به این
اصل مهم درصدد گران کردن خودرو و جبران هزینههای س��ربار
خود از جیب مردم هستند.

اخبار

بیش از  ۲میلیارد دالر کاال
از منطقه آزاد ماکو صادر شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اعالم کرد که
در نیمه اول س��ال جاری از این منطقه در اس��تان
آذربایج��ان غربی کاالهایی به ارزش  ۲.۰۳میلیارد
دالر صادر شده است .به گزارش خبرگزاری تسنیم،
محمدرضا عبدالرحیمی ،مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد ماکو اعالم کرد که در نیمه اول سال جاری از
این منطقه در استان آذربایجان غربی کاالهایی به
ارزش  2.03میلیارد دالر صادر ش��د .عبدالرحیمی
گف��ت :ص��ادرات محصوالت غیرنفت��ی به ارزش
نزدیک به  2.1میلیارد دالر ،صادرات گاز به ارزش
 1.1میلیارد دالر ،واردات کاال به ارزش  620میلیون
دالر و  13.2میلیارد دالر ترانزیت از گمرک بازرگان
در این منطقه انجام ش��ده اس��ت .وی همچنین بر
ظرفیت باالی گمرک بازرگان در تس��هیل تجارت
خارج��ی ای��ران و تجارت بین کش��ورهای منطقه
تاکید کرد.

ایدرو برای تامین منابع مالی
با مشکل رو بهرو است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:
در س��الهای گذش��ته اموال سازمان ایدرو در قالب
اصل  ۴۴به بخش خصوصی واگذار و اعتبارات این
موضوع به خزانه واریز شده است .به گزارش خانه
ملت ،روح اله عباس پور در تشریح نشست شامگاه
گذشته ( ۱۴آذر ماه) کمیسیونهای صنایع و معادن
مجلس گفت:دس��تورکار نخس��ت بررسی گزارش
آقای دهنوی درخصوص تکالیف بودجه  ۱۴۰۰در
ح��وزه صنع��ت ،معدن و تجارت بود .نماینده مردم
بوئین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اس�لامی با
بی��ان اینک��ه تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و
صنعتی در سال جاری یکی دیگر از تاکیدات اعضای
کمیسیون در نشست امروز بود ،افزود :در سالهای
گذش��ته اموال س��ازمان ایدرو در قالب اصل  ۴۴به
بخ��ش خصوصی واگذار و اعتب��ارات این موضوع
به خزانه واریز ش��ده اس��ت بنابراین ایدرو به عنوان
سازمان سرمایه گذار و توسعه ،منابع چندانی ندارد.
بنابراین سازمان ایدور در تامین منابع مالی با مشکل
روبه رو است .این نماینده مردم در مجلس یازدهم
اس��تماع گزارش سازمان بسیج مستضعفان درباره
صنعت و معدن را دیگر دستورکار کمیسیون صنایع
و معادن در نشس��ت امروز دانس��ت و تصریح کرد:
اقدامات بسیار اساسی در حوزه صنعت انجام گرفته
و تمام��ی واحدهای��ی که با مش��کل روبه رو بودند،
آنالیز ش��دند .در حال حاضر  ۹۸۰ش��هرک صنعتی
در کش��ور موجود اس��ت که  ۸۵۰ش��هرک به بهره
برداری رسیده است.

برگزاری حراج بزرگ
سازمان اموال تملیكی در  ۲۳آذر

رئیس س��ازمان اموال تملیكی گفت ۲۳ :آذر ,یكی
از بزرگترین حراج های س��ازمان اموال تملیكی در
س��الن تالش تهران برگزار خواهد ش��د.به گزارش
رادیو اقتصاد سید عبدالمجید اجتهادی افزود :برای
بازدی��د كاالهایی ك��ه در این حراج فروخته خواهد
ش��د مردم می توانند از بیس��تم تا بیس��ت و دوم آذر
به انبارهای این س��ازمان در سراس��ر كشور مراجعه
كنن��د .رئیس س��ازمان ام��وال تملیكی اضافه كرد:
پس از ورود رئیس دولت و ریاس��ت قوه قضائیه به
موضوع دپوی كاالها در انبارهای س��ازمان اموال
تملیكی ,به سرعت این مشكل را پیگیری كردیم و
با همكاری خوبی كه با دادستان های سراسر كشور
داش��تیم در تالش برای كاهش كاالهای دپو ش��ده
در انبارها هستیم.

رشد  ۶۰درصدی
صادرات ایران به ارمنستان

رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ارمنس��تان
اظهار داشت :در طی هفت ماه نخست سال صادرات
ما به ارمنستان تقریبا چیزی بالغ بر  ۲۰۰میلیون دالر
بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ۶۰درصد
رشد داشته است .هرویک یاریجانیان در گفتوگو
ب��ا ایلن��ا در مورد خبر ایجاد ش��هرکهای صنعتی
مش��ترک بین ارمنس��تان و ایران اظهار کرد :طرف
ارمنستانی با همکاری شهرکهای صنعتی ایران در
نظر دارند که یک پردیس صنعتی را ایجاد کنند که
حدود  50هکتار وس��عت دارد و یک سرمایهگذاری
مشترک محسوب میشود .این پردیس برای صنایع
کوچک و متوسط خواهد بود .وی ادامه داد :این طرح
را هیات دولت ارمنس��تان تصویب کرده و مراحل
قانونی را در این کشور طی میکند .این پردیس در
قالب قراردادی است که رییس شهرکهای صنعتی
ایران با وزیر اقتصاد ارمنس��تان در کمیس��یونهای
مشترک منعقد کرده است.

