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صنـعتوتجارت
اخبار

دبی��رهیئ��تتحقی��قوتفحصازصنعتخودرودر
مجل��سدرم��وردبازنش��دنایربگه��ادرتصادف
زنجیرهای بهبهان گفت :شاید تاکنون صدها یا حتی
هزاران نفر قربانی بیتدبیری خودروسازان شدهاند.
مسئله فقط باز نشدن ایربگ نیست؛ ما وظیفه داریم
از کیفیت خودرو ایرانی تحقیق و تفحص کنیم .سید
علی موس��وی در گفتوگو با ایس��نا در مورد تصادف
زنجیرهایبهبهانواظهارنظررئیسپلیسراهنمایی
و رانندگی نیروی انتظامی مبنی بر باز نشدن ایربگ
خودروهای ایرانی گفت :در روزهای گذش��ته شاهد
بیتدبیری خودروس��ازان بودیم که با جان انسانها
بازی کرد .ماجرا فقط به تصادف زنجیرهای بهبهان
محدود نمیشود .شاید تاکنون صدها یا حتی هزاران
نفر قربانی بیتدبیری خودروسازان شدهاند .نماینده
م��ردم مل��کان در مجلس گفت :وظیفه یک مدیر یا
مدیران این است که در تولید خودرو ایرانی دقت عمل
را به کار ببرند .اگر کسی ترک فعلی داشته باشد یا در
دقت عملش تسامح به خرج دهد ،باید پاسخگو باشد.
مردم مهربان ما با گذش��ت بس��یار ،در جهت حمایت
از تولی��د داخل ،خودرو ایرانی میخرند اما متأس��فانه
مدیران ما هیچ اعتنایی به تعهداتشان ندارند.

رشد  ۵۲درصدی صادرات ایران
به کشورهای اکو

س��خنگوی گمرک گفت :تجارت ایران با  9کش��ور
عضو اکو در  9ماهه امس��ال از 23میلیون تن کاال و
11میلیارد و 700میلیون دالر عبور کرد ونس��بت به
مدت مشابه سال قبل  30درصد در وزن و 42درصد
در ارزش رشد داشته است .به گزارش ایلنا ،سید روح
اله لطیفی  ،سخنگوی گمرک اظهار داشت  :از ابتدای
سال تا اول دی ماه 23 ،میلیون و 240هزار و 38تن
کاال ب��ه ارزش11میلی��ارد و754میلیون و147هزار
و 716دالر بین ایران و 9کشور عضو سازمان "اکو"
تبادلشدکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل30درصد
در وزن و 42درصد در ارزش رش��د داش��ته است .وی
افزود :س��هم صادرات ایران به این کش��ورها در این
مدت 19میلیون و 856هزار و 531تن کاال به ارزش
هفت میلیارد و 640میلیون و 488هزار و 517دالر بود
که نسبتبهمدتمشابهسالقبلجهش41درصدی
در وزن و 52درصدی در ارزش داشته است .لطیفی
در خصوص میزان صادرات به کشورهای عضو" اکو"
توضیح داد  :ترکیه با خرید چهار میلیارد و 131میلیون
دالر ،مقص��د اول کااله��ای صادراتی ایران در بین
اعض��ای "اک��و" ب��ود و پس از آن افغانس��تان با یک
میلیارد و 412میلیون دالر ،پاکس��تان با 911میلیون
دالر،آذربایج��ان با 388میلیون دالر،ازبکس��تان با
310میلیون دالر ،ترکمنس��تان با 240میلیون دالر،
قزاقستانبا133میلیوندالر،قرقیزستانبا62میلیون
دالر و تاجیکس��تان با 54میلیون دالر در رتبه های
بعدی صادرات کاالهای ایرانی قرار دارند.

ک موتوری از
درآمد دستفروشی و پی 
کارگریدرکارخان هبیشتراست

عض��و هی��ات نمایندگان اتاق ته��ران با بیان اینکه
کارگ��ران پی��ک موت��وری ،رانن��دگان تاکس��ی،
کارگران فس��تفودها درآمدهای باالتری نسبت به
کارگران واحدهای تولیدی کس��ب میکنند ،گفت:
کمب��ود نی��روی کار در کارخانجات مش��کل جدید
تولیدکنندگان است که میتواند آثار نامطلوبی داشته
باشد .به گزارش فارس ،هرویک یاریجانیان امروز
در سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهراناظهارداشت:خارجازدغدغههاییکهنهادهای
دولت��ی برای کارخانجات تولیدی به وجود میآورند
ای��ن روزها با مش��کل کمبود واقع��ی نیروی کار در
کارخانهها مواجه هستیم .وی افزود :کسی با حقوق
تعیین شده وزارت کار (حداقل حقوق) و حتی باالتر
از آن کار نمیکند و مدیران واحدهای تولیدی با چراغ
در تاریکی در فضای کسب و کار به دنبال کارگران
افغان هستند.

عباسآخوندیفرصتفاینانس
 50میلیارد یورویی را سوزاند

رئیس انجمن دوستی ایران و چین گفت :وزیر اسبق
مسکن فرصت  50میلیارد یورویی فاینانس چینیها
را ب��رای راه ان��دازی خط راه آهن س��ریع س��یر را به
علت امیدواری به اروپاییها برای حل مش��کالت،
را سوزاند .به گزارش خبرگزاری فارس ،عالء الدین
بروجردی امروز در سی امین جلسه هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بررسی اهمیت تعامل
سیاسی و اقتصادی ایران و چین ،اظهارداشت :بحث
چین ناآش��نا نیس��ت و ما اصوال در روابط بین الملل
براساس یک اصل مهم و آن هم منافع متقابل رابطه
امان را با کش��ورها تنظیم میکنیم و هیچ کش��وری
حت��ی نزدی��ک ترین و دوس��تترین به صورت یک
طرفه به دنبال منافع ما نیست .نماینده سابق مجلس
افزود :چین ،پاکستان ،سوریه و هر کشوری به دنبال
حفظ منافع خودش��ان هس��تند و این اصل ش��ناخته
ش��ده و طبیعی اس��ت و هنرما این است که در تنظیم
روابط حداکثر منافع ملی خودمان را به دست آوریم
و این در واقع هنر دپیلماس��ی و هنر تنظیم رابطه با
کشورها است.

خــبرویـژه

تاکنونهزاراننفرقربانی
بیتدبیریخودروسازانشدهاند

بسته پیشنهادی رفع

موانع تولید به زودی
اجرایی می شود
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تمامی موارد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از  2هفته تا حداکثر  3ماه بعد از ابالغ قابلیت اجرایی دارد .به گزارش شبکه تولید و تجارت ،علیرضا فاطمی
امینی اظهارداشت :یکی از اقدامات وزارت صمت رفع موانعی است که فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف با آن مواجه هستند .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه تمامی موارد
بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از دو هفته تا حداکثر  ۳ماه پس از ابالغ قابلیت اجرا دارد ،افزود :پیش بینی می شود این بسته همچون بسته حمایت از صادرات مورد استقبال فعاالن اقتصادی
قرار گرفته و در رونق فضای تولید کشور موثر باشد.

اسکناس گزارش می دهد؛

صادرات فوالد روی ریل افزایش

گ�روه صنع�ت و تج�ارت :بررس��ی عملکرد
 ۱۵ش��رکت بزرگ فوالدی کش��ور از ابتدای
امس��ال ت��ا پای��ان آذر ماه حاکی از رش��د ۱۴
درصدی صادرات محصوالت این شرکتها
در همسنجی با پارسال است.
به گزارش اس��کناس ،ط��ی هفته های اخیر
میلگرد با کاهش قیمت روبرو ش��ده و تقاضا
برای خرید آهن و میلگرد کاهش یافته است.
رکود در بازار مسکن و عقب نشینی سازندگان
از س��اخت و س��از و از سوی دیگر انتظار برای
نتیجه مذاکرات از علت های کاهش قیمت در
این بازار اعالم شده است .با این حال صادرات
انواع محصوالت فوالدی در س��ال جاری با
رشد خوبی روبرو بوده است.

رش�د  ۱۴درصدی صادرات شرکتهای

بزرگ فوالدی تا پایان آذر ماه

بررس��ی عملک��رد ش��رکتهای ذوب آهن
اصفه��ان ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزس��تان،
فوالد اکسین ،فوالد هرمزگان ،فوالد آلیاژی
ایران ،فوالد آذربایجان ،فوالد خراسان ،فوالد
کاوه جن��وب ،صباف��والد ،فوالد بناب ،جهان
فوالد س��یرجان ،س��نگ آهن چادرملو ،گروه
ملی صنعتی فوالد ایران و فوالد کویر حاکی
از ص��ادرات پن��ج میلیون و  ۴۳۲هزار و ۳۲۹
تن��ی ان��واع محص��والت در  ۹ماهه امس��ال
اس��ت .ورق عریض ،اس��لب ،ان��واع مقاطع
آلیاژی -مهندس��ی ،میلگرد ،بیلت فوالدی و
بریکت گرم ،عمده صادرات این ش��رکتها
را تش��کیل می دهد .بیش��ترین صادرات در
این مدت متعلق به ش��رکت فوالد خوزستان
با یک میلیون و  ۳۳۲هزار و  ۵۶۵تن و رش��د
 ۲۱درص��دی ب��ود .پ��س از آن فوالد مبارکه
ب��ا مجم��وع صادرات  ۹۱۸ه��زار و  ۴۲۴تن
محص��ول (رش��د  ۱۴درص��دی) و ذوب آهن
اصفه��ان ب��ا مجموع ص��ادرات  ۸۴۳هزار و
 ۲۶۸تنی (رش��د  ۱۶درصدی) در رتبه های
دوم و س��وم قرار گرفتند .همچنین بیش��ترین
رش��د صادرات در این مدت به میلگرد فوالد
خراس��ان با  ۹۴۹درصد رش��د رسید .صادرات
شرکتهای یاد شده در آذرماه امسال با افت
 ۳۱درصدی در مقایسه با آذر ماه  ۹۹به ۴۹۴
هزار و  ۴۷۵تن رسید.

صادرات فوالد به کشورهای مهد فوالد


در همی��ن خص��وص یکی از مس��ئولین این
شرکتها می گوید :شرکت فوالد آلیاژی ایران
بزرگترین تولید کننده انواع فوالدهای آلیاژی
و مخص��وص در ای��ران ،خ��اور میانه و یکی از
مدرنترین واحدهای تولیدی فوالد آلیاژی در
دنیاس��ت.صادرات فوالد به کش��ورهای مهد
ف��والد چایچ��ی افزود :محصوالت بی نظیر و
کاربردی این واحد تولیدی ،در حال حاضر در
 ۱۵صنعت مادر تخصصی کشور از جمله نفت
و گاز و انرژی ،خودرو سازی ،ادوات کشاورزی،
ابزار س��ازی ،لوازم پزش��کی  ،جراحی و صنایع
معدن��ی به خوب��ی نقش آفرینی می کند .وی
ادام��ه داد:این واح��د تولیدی با ظرفیت تولید
 ۵۵۰ه��زار تن محص��والت فوالدی یکی از
پیش��رفتهترین تولید کنندگان فوالد دنیاست

که در س��ال  ۱۳۷۸فعالیت خود را آغاز کرده
است .مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران
گف��ت :در ح��ال حاضر  ۴۳۱گرید فوالدی در
قالب  ۲۵گروه فوالدی توسط متخصصان این
واحدتولیدمیشودکهبسیاریازاینگریدهای
فوالدی را خود جوانان متخصص و توانمند این
مجموعه طراحی کرده اند .چایچی ادامه داد:
در این سالهای پر افتخار با همت و ارادهای
که در بین کارگران و مهندس��ان این ش��رکت
بوده است ۲۷۰ ،گرید فوالدی را متناسب با نیاز
کشور و حتی سفارش دیگر کشورها طراحی و
تولید کرده اند .وی افزود :در نه ماهه امس��ال
هم ،شش گرید جدید فوالدی در این شرکت
طراحی ش��ده که کش��ورمان را از وابستگی به
دیگر کشورها بی نیاز کرده است .عضو هیئت
مدیره شرکت فوالد آلیاژی ایران گفت :امسال
از آغاز سال تادی ماه روند افزایش تولید در این
واحد به خوبی پیش رفته است و همه اهداف
و برنامههای پیش بینی شده به خوبی محقق
شده است .جعفر زاده گفت :در نه ماهه امسال،
بیش از  ۳۱۰هزار تن انواع فوالدهای آلیاژی
ب��ه ارزش  ۶ه��زار میلی��ارد تومان تولید کرده
ک��ه ب��ه رغم کاهش وزنی  ۱۰درصد به لحاظ
ارزش افزای��ش نش��ان میهد .وی افزود:اگر
چه در س��الهای گذشته تحریمها مشکالت
زیادی را در بخشهای مختلف داش��ته است
ول��ی متخصصان ف��والد الیاژی با تولید انواع
گریده��ا و محص��والت فوالدی موجب قطع
وابس��تگی به دیگر کش��ورها ش��دند و همه
نیازه��ای صنایع مختل��ف داخلی را به خوبی
برطرف کرده اندودر صادرات هم حرفهایی
برای گفتن داشتند .عضو هیئت مدیره شرکت
فوالد آلیاژی ایران گفت :صادراتی که حتی به
قلب اروپا هم رفته است و محصوالت فوالدی
این واحد از بازارهای صنعتیترین کشورهای
دنیا هم سر برآورده است .عضو هیئت مدیره
این شرکت از صادرات ۱۵درصدی این شرکت
به خارج از کشور خبر داد و گفت :بیست کشور
دنیا از جمله آلمان ،ایتالیا ،انگلیس ،بلغارستان،
برزیل،ترکیه،هلند،کره،عمانواماراتمقصد
صادرات��ی این ش��رکت بوده ان��د .عمده این
محصوالت در قالب گروههای خوش تراش،
عملیات حرارتی پذیر ،سخت شونده سطحی،
بلبرینگ ،ابزار کربنی ،ابزرارهای س��رد کار و
گرم کار ،فنر ،میکرو الیاژ ،ماش��ین س��ازی و
س��ازههای صنعتی بوده اند که هم چنان نیز

این روند صادرات به خوبی ادامه دارد.

تنظی�م بازار فوالد عام�ل کنترل تورم در

اقتصاد است

کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی با اش��اره به
ضرورت تنظیم بازار فوالد در کشور گفت :تورم
به وجود آمده در کش��ور حاصل سهل انگاری
در مدیریرت نهاد های ساخت مسکن از جمله
فوالد است .مجتبی حمیدیان ،گفت :زنجیره
تولید فوالد در کشور از منابع طبیعی و معادن
تا حصول محصول نهایی و نهاده ساختمانی
نیازمن��د بازنگری و نظارت اس��ت .حمیدیان
اضافه کرد :جهت تغییرات قیمت مس��کن از
مهمترین عوامل ش��ناخته ش��ده در تغییرات
س��طح عمومی قیمت هاس��ت که نهادههای
مهمی چون سیمان و فوالد بیشترین تأثیر را بر
روی قیمت آن دارند .وی تاکید کرد :در صورتی
که بازنگری در اقتصاد کالن بر موضوع فوالد
از سنگ آهن تا محصول نهایی صورت پذیرد
و نظ��ارت دائم��ی بر این فرآیند ش��کل گیرد
میتوانیم تا حد زیادی سطح عمومی قیمتها
به ویژه مسکن را تحت کنترل داشته باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت :در گام
اول ب��رای شکس��ت و انحصار صنعت فوالد
و رقابت��ی ش��دن آن بای��د برای حضور بخش
خصوصی برنامه ریزی کنیم و در دومین گام
بای��د زنجی��ره کامل صنعت فوالد را در اختیار
خود داشته و از خام فروشی ممانعت نمائیم .وی
خاطرنشان کرد :در کشور منابع و معادن سنگ
آهن رو به اتمام است و این مهم دقت در نحوه
بهره برداری از معادن را بیش از پیش پر اهمیت
میکند .حمیدیان همچنین بر ضرورت توجه
ب��ه ظرفیت بورس کاال و بازار س��رمایه برای
بهبود بازار فوالد تاکید کرد.

ت�داوم کاهش قیمته�ا در بازار فوالد با

عرضه کامل محصوالت در بورس

س��یف اهلل امی��ری ،مدی��ر کل صنایع معدنی
وزارت صمت از تداوم کاهش قیمتها در بازار
فوالد با عرضه کامل محصوالت فوالدی در
بورس کاال خبر داد .امیری خاطرنشان کرد:
ب��رای مثال در آهن اس��فنجی که مهمترین
ش��اخص تعیین قیم��ت محصوالت فوالدی
است قیمتها از زمان عرضه در بورس رو به
کاهش بوده اس��ت .مدیر کل صنایع معدنی
وزارت صمت با تاکید بر ضرورت عرضه تمام
محصوالت فوالدی شامل کنسانتره ،گندله،
شمش ،میلگرد و مقاطع در بورس کاال تصریح

کرد :عرضه این محصوالت در خارج از بورس
کاال ممنوع است و تولیدکنندگان میبایست
در صورت کمبود محصول در داخل کش��ور
ابتدا تا  ۳بار عرضه در بورس کاال اقدام نموده
و پس از آن در صورت عدم تقاضای داخلی به
امر صادرات مبادرت ورزند .مدیر کل صنایع
معدنی وزارت صمت عرضه آزاد محصوالت
فوالدی را تنها با شرط ثبت فاکتور و دریافت
کد نقش از س��امانه جامع تجارت امکانپذیر
دانست و افزود :با پیگیریهای وزیر صمت و
تالش مسئوالن و کارکنان بخشهای دولتی
و خصوص��ی مرتبط ،به زودی ش��اهد ثبات،
تعادل و پایداری قیمتها در بازار فوالد همانند
بازار س��یمان خواهیم بود .امیری با تش��ریح
وضعیت فعلی بازار محصوالت فوالدی ادامه
داد :بع��د از عرض��ه محص��والت فوالدی در
ب��ورس ،قیم��ت میلگرد هم اکنون به کمتر از
 ۱۴هزار تومان رس��یده اس��ت و قیمت آهن
اس��فنجی نس��بت به هفته گذشته بین ۴۰۰
ت��ا  ۵۰۰تومان ب��ه ازای هر کیلو کاهش پیدا
ک��رده اس��ت .وی با اش��اره ب��ه روند کاهش
قیمت محصوالت فوالدی در عین نوسانات
اخی��ر ب��ازار ارز گفت :ب��ا تاکید وزیر صمت و
برنامهریزیه��ای صورتگرفته ،برنامههای
تحول��ی این وزارتخان��ه در حوزه تنظیم بازار
کاالهای پایه ،میبایست به شکلی اجرا شود
ک��ه تحریم و نوس��انات ارزی کمترین تأثیر
ممک��ن را در ثب��ات و تعادل قیمتها داش��ته
باش��د .مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت
اظهار داشت :یکی از مزیتهای بزرگ تولید
محصوالت س��یمانی و فوالدی کشور وجود
مواد اولیه این محصوالت در داخل و در معادن
کش��ور اس��ت که این موضوع با مدیریت و
برنامه ریزی درس��ت مانع هر گونه اثرپذیری
بازار از مواردی همچون نوس��انات ارزی و یا
تحریمهای ظالمانه دشمنان میشود.

ایج�اد رقاب�ت بین تولیدکنندگان با ورود

زنجیره فوالد به بورس

خشایار دادمنش در خصوص اقدامات وزارت
اقتصاد مبنی بر به پایان رساندن قیمتگذاری
دستوری با ورود زنجیره فوالد به بورس کاال
افزود :دولت در گذشته سعی داشت تا از طریق
اجرای قیمتگذاری دس��توری تورم را مهار
کند ،اما براساس شواهد و مستندات ،این امر
در حال حاضر نه تنها نتوانس��ت میزان تورم
را در کش��ور به حداقل ممکن برس��اند بلکه
رانت نیز ایجاد کرد .وی گفت :قیمتگذاری
دس��توری در مدتی که اجرایی ش��د نه تنها
به تولیدکننده سودی نرساند بلکه مشکالت
متعددی را برای او به وجود آورد بطوریکه در
زمان��ی که قیمت یک کاال را کنترل میکنند
تولیدکنن��ده نی��ز نمیتوان��د اقدامات��ی را در
راس��تای حفظ بهای تمام ش��ده انجام دهد.
کارشناس بازار سرمایه گفت :همین امر باعث
ایجاد رانتهای متعددی میش��ود به طوری
ک��ه مبلغ حاصل از ف��روش کاالی تولیدی،
بجای آنکه به دس��ت تولیدکنندگان برسد به
حساب واسطهها تزریق میشود.

یک مقام مسئول خبر داد؛

رشد  40درصدی صادرات غیر نفتی در سال جاری
گروه صنعت و تجارت :رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال
جاری وضعیت تولید و تجارت کمی رونق یافته اس��ت ،گفت :امس��ال
تاکن��ون  40درصد رش��د صادرات غی��ر نفتی و افزایش  3.3درصدی
تولید ناخالص داخلی داشتهایم.
به گزارش اسکناس و به نقل از فارس مسعود خوانساری در سی امین
جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،اظهار داشت :براساس
آخرین اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط مراجع رس��می ،خوشبختانه
وضعیت تولید و تجارت کمی رونق یافته اس��ت و ش��رایط نس��بت به
گذشته بهتر شده است و امسال  40درصد رشد صادرات غیر نفتی و
افزایش  3.3درصدی تولید ناخالص داخلی را داشته ایم .وی افزود :اما
همچنینتورمباالودورقمیراشاهدهستیمکهمانعبزرگیدرراهتولید
است و وضعیت معیشت خانوارها نامناسب است و مشکالت زیادی
ب��رای وضعیت اقتص��ادی خانواردها وجود دارد .رئیس اتاق بازرگانی
تهران با ابراز نگرانی از افزایش حساب منفی تراز سرمایه بیان داشت:
طبق آمارهای بانک مرکزی ،خالص حساب سرمایه در نیمه نخست
س��ال جاری به حدود منفی  6.3میلیارد دالر رس��یده اس��ت که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  63درصد تضعیف شده است و این موضوع
احتمال تش��دید خروج س��رمایه را از کشور می دهد .خوانساری افزود:
در خرید خانه در ترکیه باز هم ایرانیان رتبه اول را کس��ب کرده اند و

در شرایطی که لیر هر روز سقوط می کند .بنابراین الزم است که در
مورد چرایی خرید خانه توسط ایرانیان در کشور ترکیه با وجود سقوط
ارزش لیر باید آسیب شناسی شود و تقاضای آسیب شناسی از دولت
را در زمینه خروج سرمایه از کشور داریم .وی گفت :با توجه به خروج
س��رمایه از کش��ور باید از دولت پرس��ید که آیا اجرای قانون مالیات بر
عایدی یا س��رمایه به نفع کش��ور اس��ت و تقاضا داریم که در این زمینه
بررس��ی مجدد صورت گیرد و اگر به صالح نیس��ت این موضوع به
تاخیر بیفتد زیرا خروج سرمایه در شرایطی که هم تحریم وجود دارد و
سرمایه گذاری خارجی هم در داخل انجام نمی شود ،بسیار خطرناک
اس��ت و در آینده مش��کالت زیادی را ایجاد خواهد کرد .رئیس اتاق
بازرگانی تهران افزود :رش��د س��رمایه گذاری طی دو فصل اول و دوم
 1400منفی بوده اس��ت و در فصل دوم بر ش��دت افت افزوده ش��ده
است ،طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس وضعیت امنیت
سرمایه گذاری در کشور مهمترین عامل عدم سرمایه گذاری اعالم
شده است و نبود ثبات اقتصادی و نبود محیط کسب و کار مناسب نیز
از دالیل عدم سرمایه گذاری است که امیدواریم دولت جدید با ثبات
بخشی به اقتصاد کشور ،وضعیت بهبود یابد .وی در مورد ارتباط ایران
و چین اظهار داشت :در رابطه با ارتباط و توافقنامه با این کشور دوباره
مسائلی در حال مطرح شدن است و الزم است که در این ارتباط تحت

تاثیر برخی مسائل قرار نگیریم زیرا همانطور که ارتباط با غرب برای
ما مهم اس��ت ارتباط با ش��رق نیز به همان اندازه اهمیت دارد و باید
قبول کرد که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح است و
سرمایه گذاری های زیادی انجام می دهد و یقینا در سال آینده حتی
توسعه هم می یابد و لذا نفی شرق و غرب درست نیست و اتاق هم به
عنوان نماینده بخش خصوصی باید واقع بنیانه برخورد کند و ضمن
اینکه هشدارهای الزم را بدهیم که قراردادها درست باشد و دو طرف
از انعقاد این قراردادها و تفاهمنامه ها س��ود کنند .خوانس��اری گفت:
ل بخش خصوصی با مجلس در شرایطی که نیاز است همه با هم
تقاب 
همدل باشند درست نیست و تعارض بین بخش خصوصی و مجلس
بسیار خطرناک است ،بدون همکاری با سه قوه بخش خصوصی قطعا
نمی تواند موفق باشد.

اخبار

فعال تصمیمی در مورد واردات خودرو
گرفته نشده است

رییس کل گمرک ایران اظهار داشت :فعال تصمیمی
در مورد واردات خودرو گرفته نش��ده اس��ت ،گمرک
مجری سیاستها است و زمانی که تصمیم گرفته
شود گمرک اجرا میکند .به گزارش خبرنگار ایلنا،
علیرضا مقدس��ی بیان کرد :در حال بررسی هستیم
که حقوق ورودی کاهشی داشته باشند که از تعادل
نس��بی برخوردار ش��ود .باید دید در عمل چه اتفاقی
رخ میدهد اما با تعدیل تعرفهها به نظر نمیرسد که
این موضوع باعث گرانی شدیدی شود .وی متذکر
شد :ما باید بتوانیم از فناوری استفاده کنیم که باعث
افزایش س��رعت ترخیص گمرکی میش��ود .با این
کار قیمت نهایی کاالیی که به دست مصرفکننده
میرس��د کاهش��ی خواهد بود .مقدسی در پاسخ به
این س��وال که آیا برای جلوگیری از گرانی ،امکان
تعدیل عوارض وجود دارد یا خیر؛ گفت :این موضوع
مربوط به سیاس��تگذاریهای کش��ور است که بر
اس��اس دستهبندی کاال تصمیم میگیرند که ماخذ
کاال ب��ه چ��ه میزان باش��د که ه��م حمایت از تولید
داخل��ی باش��د و هم به نوع��ی تنظیم بازار رخ دهد.
رئیس کل گمرک در مورد س��فر رئیس جمهور به
روس��یه خاطرنشان کرد :توافقات گمرکی از قبل با
روس��یه وجود داش��ته که روی آنها تاکید میشود تا
کار مستمرا ادامه پیدا کند.

کاهش  5درصدی
قیمت خودروها در بازار

رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران خودروی اهواز از
کاه��ش  ۵درصدی قیمت خودروهای داخلی خبر
داد .عبدالرضا عساکره در گفت و گو با ایسنا درباره
وضعیت بازار خودرو در اهواز اظهار کرد :با توجه به
اینکه به بهمن ماه نزدیک میشویم و قبال بازار در
این فصل ،یعنی بهمن و اسفندماه دارای وضعیت
خوبی بود اما امس��ال به دلیل کاهش قیمت دالر
و نشس��ت برجام که تا کنون بی نتیجه بوده ،بازار
متوقف شده است .وی افزود :با توجه به این شرایط،
بازار راکد اس��ت و معاملهای انجام نمیش��ود ،فقط
ماشینهای داخلی معامله میشوند که آن هم در
چهار پنج روز گذش��ته راکد ش��ده اس��ت .عساکره
ب��ا بیان اینکه قیم��ت خودروهای داخلی در پنج و
ش��ش روز گذش��ته  ۵درصد کاهش یافته اس��ت،
تصریح کرد :قیمت برخی خودروها از پنج میلیون
تا  ۱۲میلیون تومان کاهش یافته اما با این وجود،
خرید مردم نیز کاهش داش��ته و علت این کاهش
قیمت باال و پایین ش��دن قیمت دالر و نشس��ت
برجام بوده است.

کاهشمیزانوارداتومصرف ۱۰۰هزار
دستگاهتلفنهمراهدرآذرنسبتبهآبان

س��خنگوی انجم��ن واردکنن��دگان موبایل ،تلفن
همراه و لوازم جانبی گفت :از ابتدای س��ال تا پایان
آذرماه  ۱۳میلیون و  ۶۸۰هزار دستگاه تلفن همراه
وارد کشور شده که در این بازه زمانی  ۱۳میلیون و
 ۸۳۰هزار دستگاه تلفن همراه در کشور مصرف شده
اس��ت .محمدرضا عالیان در گفتوگو با میزان،در
خصوص میزان واردات تلفن همراه به کشور ،گفت:
بخشی از آمار واردات تلفن همراه مربوط به ابتدای
سال تا پایان آذرماه بوده و بخش دیگر آمار واردات
مربوط به  ۱۲ماه گذشته یعنی از آذرماه سال  ۹۹تا
آذرماه سال  ۱۴۰۰است .وی افزود :از ابتدای سال
تا پایان آذرماه  ۱۳میلیون و  ۶۸۰هزار دستگاه تلفن
همراه وارد کش��ور ش��ده که در این بازه زمانی ۱۳
میلیون و  ۸۳۰هزار دس��تگاه تلفن همراه در کش��ور
مصرف شده است .سخنگوی انجمن واردکنندگان
موبای��ل ،تلف��ن همراه و ل��وازم جانبی بیان کرد :در
آذرماه میزان واردات تلفن همراه یک و نیم میلیون
بوده که این میزان واردات تلفن همراه نس��بت به
آبان ماه  ۱۰۰هزار دس��تگاه کاهش داش��ته اس��ت
همچنی��ن در آذرماه میزان مصرف نیز یک میلیون
و  ۴۰۰هزار دستگاه بوده است.

مزایای تاالر حراج
باز بورس کاال برای صنایع

با گسترش روز افزون بازارهای کاالیی و استقبال
مصرف کنندگان نسبت به تامین مواد اولیه از بستر
معامالت��ی بورس کاال ،ش��یوه های معامالتی این
بورس نیز در حال بهبود و توس��عه اس��ت تا ش��رایط
مناسب تری را برای خریداران فراهم کند .به گزارش
تسنیم ،در این بین یکی از تاالرهای نوظهور بورس
کاال ،تاالر حراج باز است که به عقیده کارشناسان
از جمله مهم ترین مزایای آن ،کش��ف نرخ بهتر و
منصفانه تر ،کاهش ریسک های معامالتی ،افزایش
قدرت تصمیم گیری خریداران و به دنبال این موارد،
ایجاد تعادل در بازار کاالها است.

