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قیمت ناعادالنه محصوالت فوالدی با وجود 
استفاده از انرژی ارزان

رئی��س کمیت��ه صنع��ت مجلس معتقد اس��ت با وج��ود اینکه 
تولیدکنن��دگان محص��والت فوالدی از انرژی ارزان اس��تفاده 
می کنند و مواد اولیه موردنیاز آن ها یعنی سنگ آهن نیز ارزان 
قیمت اس��ت، قیمت های کنون��ی محصوالت فوالدی موجود 

در بازار ناعادالنه است. 
رض��ا تق��ی پورانوری در گفتگو با خانه ملت، قیمت های کنونی 
محصوالت فوالدی موجود در بازار را ناعادالنه دانست و گفت: 
با وجود اینکه تولیدکنندگان این حوزه از آب، برق و انرژی ارزان 
اس��تفاده می کنند و مواد اولیه موردنیاز آن ها یعنی س��نگ آهن 
نیز ارزان قیمت است، محصوالت فوالدی نباید بهای کنونی 
را در بازار داشته باشد. این نماینده مجلس افزود: طرح توسعه، 
تولید و نظارت زنجیره فوالد که در حال حاضر به کمیس��یون 
صنایع و معادن بازگردانده شده، در هفته های آینده بررسی و 
مجدد در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می گیرد. رئیس 
کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه براساس طرح توسعه، تولید و 
نظارت زنجیره فوالد، عرضه تمامی کاالهای پایه ای در بورس 
انج��ام می ش��ود، اضافه ک��رد: از آنجا که وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت خواه��ان اعم��ال نظر در ای��ن طرح بود، طی ۳ هفته 
گذش��ته جلس��ات بسیاری با نمایندگان این وزارتخانه برگزار و 

نظرات آن ها در طرح اعمال شد.

سرمایه گذاری 1100 میلیاردی ایدرو در  
پاالیشگاه گیاهان دارویی کرمانشاه

معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از سرمایه گذاری سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران از طرح احداث واحد پاالیشگاه 

گیاهان دارویی در استان کرمانشاه  خبر داد.
 به گزارش ش��اتا، محس��ن صالحی نیا با اش��اره اینکه سازمان 
های توس��عه ای همچون ایدرو با توجه به سیاس��ت های کلی 
اصل ۴۴ می توانند در صنایع پیشرفته با فناوری باال و با صنایع 
خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با 
بخش های غیر دولتی اقدام کند، تصریح کرد: نظر به اهمیت 
تولید مواد استاندارد در زمینه گیاهان دارویی و هدایت صحیح 
فرآیند کش��ت و تولید گیاهان، طرح احداث پاالیش��گاه گیاهان 

دارویی در دستور کار قرار گرفته است. 
به گفته صالحی نیا طرح س��رمایه گذاری احداث پاالیش��گاه 
گیاهان دارویی با مشارکت ۴۰درصدی ایدرو و بخش خصوصی 
دانش بنیان به میزان ۶۰درصد و با اتکا به دانش و اس��تفاده از 
توانمندی های بالقوه موجود در کش��ور با هدف ارائه فرآورده 
های دارویی طبیعی موثر و محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر 
ب��ا ام��کان حضور در بازارهای جهانی صورت می گیرد. معاون 
وزیر و رئیس ایدرو افزود: محل اجرای طرح اس��تان کرمانش��اه 
و میزان س��رمایه گذاری برآورد ش��ده هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال 

خواهد بود.

اکتشافات عمقی و هدفمند برای رفع بحران 
تامین مواد اولیه

مدی��ر دفت��ر برنامه ریزی، فناوری اطالعات و بودجه س��ازمان 
زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور گفت: در صورتی که 
در مقوله اکتش��اف به ویژه اکتش��افات عمقی گام برنداریم، وارد 
بحران جدی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کش��ور 
از جمله آهن، س��رب و روی، بوکس��یت، طال و س��ایر موارد 

خواهیم شد.  
به گزارش ایرنا، رضا جدیدی در زمینه میزان ذخایر سنگ آهن 
در ایران افزود: در مقوله میزان ذخیره س��نگ آهن در کش��ور 
براس��اس گواهی کش��ف های صادر شده توسط وزارت صمت 
و حج��م تولی��د و مص��رف محصوالت مبتنی بر س��نگ آهن از 
جمل��ه صنای��ع فوالدی، ذخیره باقی مانده بدون در نظر گرفتن 
پارامتره��ای بازدهی بهره ب��رداری و فرآوری، رقمی در حدود 
۳۱ س��ال و با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور و اینکه ذخایر 
هماتیتی س��نگ آهن به دلیل دش��واری های فرآوری در عمل 
مورد اس��تفاده مناس��ب قرار نمی گیرند به رقمی در حدود ۱۴ 

سال خواهیم رسید. 
وی خاطرنشان کرد: نگاه به سال باقی مانده ذخایر خوشبینانه 
است، زیرا صنایع بزرگ کشور به معادن و ذخایر در مقیاس بزرگ 
نیاز دارند و ذخایر کوچک شناسایی شده فعلی تکافوی نیاز آنها 
را نمی دهد و اگر پارامتر اقتصادی بودن ذخایر را هم وارد این 

اندازه گیری کنیم بحران نزدیک تر هم خواهد بود.

 پیشنهاد جایگزین برای الصاق قیمت کاال
 بر روی محصوالت لوازم خانگی

در ح��ال حاض��ر بررس��ی ه��ا از وضعی��ت درج قیم��ت 
 ب��ر روی محص��والت ل��وازم خانگ��ی نش��ان م��ی ده��د

 تولیدکنندگان لوازم خانگی پیشنهادات مختلفی را برای اصالح 
ط��رح درج تولیدکنن��ده به س��ازمان حمایت ارس��ال کرده اند. 
به گزارش تس��نیم، براس��اس نامه انجمن صنایع لوازم خانگی 
ای��ران ب��ه قائم مق��ام وزیر صنعت در امور بازرگانی  پیش��نهاد 
شده با عنایت به مکاتبات صورت گرفته از الزام الصاق قیمت 
تولیدکننده بر روی محصوالت در قالب فهرس��ت س��ه س��تونه 
و با توجه به حادث ش��دن مش��کالت عدیده ای ناش��ی از این 
مه��م و ب��ا توج��ه ب��ه تغیی��رات نهادها مولفه ه��ای اثرگذار بر 
تولید و زنجیره ارزش و نیز اجتناب از ایجاد س��ردرگمی برای 
 مص��رف کنن��ده، به عنوان روش جایگزین پیش��نهاد می گردد 
طی هماهنگی این انجمن با تولیدکنندگان و واحدهای تحت 
پوش��ش در رابطه ارائه فهرس��ت قیمت سه ستونه محصوالت 
تولیدی نس��بت به الصاق قیمتهای یادش��ده درمراکز عرضه 
مس��تقیم و نمایندگی های مجاز فروش محصوالت )بانظارت 
واحده��ای تولی��دی( و س��ایر مراکز ف��روش و عرضه صنفی 
محص��والت لوازم خانگ��ی )بانظارت اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان( به منظور اطالع رسانی و در معرض دید خریداران 

اقدام نمایند.

گروه صنعت و تجارت: توسـعه مناسـبات تجاری بين ايران و 
روسـيه و همكاری دو كشـور در بخش های مختلف اقتصادی 
می تواند گره های موجود در تجارت منطقه ای بين كشورهای 
آسـيای ميانه و جنوب آسـيا را باز كند. روز گذشـته، رئيس 
جمهور كشورمان به دعوت رئيس جمهور روسيه به اين كشور 
سفر كرد. تهران و مسكو در بسياری از حوزه ها مواضع و منافع 
مشـترک داشـته و از جمله نقاط مشـترک در فضای سياسی 
چند سـاله اخير دو كشـور می توان به قرار گرفتن در ليسـت 
تحريم های غرب اشـاره كرد. در سـال 2014 و پس از تحريم 
روسيه از سوی اروپا و آمريكا در موضوع اوكراين و شبه جزيره 
كريمه، روسيه هم دست به تقابل تحريمی با اروپا زد و واردات 
بسياری از محصوالت را از كشورهای عضو اتحاديه اروپا ممنوع 
اعالم كرد. در آن زمان ايران نخستين كشوری بود كه روس ها 

به فكر تأمين نيازهای وارداتی خود از آن افتادند.
طی هفته های گذشته خبرهای مرتبط با توافق ۲5 ساله ایران 
با چین و ظرفیت س��رمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دالری در قالب 
ای��ن ط��رح در ایران موضوع اغلب رس��انه ها درباره گزینه های 
احتمالی تهران برای رها کردن خود از تحریم های آمریکا بوده 
است. اگرچه آینده نشان خواهد داد، اجرای این توافق تا چقدر 
می تواند موفقیت آمیز باش��د، اما در این مس��یر فقط چین نیست 
که به دنبال تقویت مناس��بات با ایران اس��ت؛ چراکه روسیه هم 
تصمی��م گرفته، در همین راس��تا رواب��ط خود با ایران را تقویت 
ک��رده و در حوزه های مختلف همکاری های نزدیک اقتصادی 
با ایران داشته باشد. روس ها در سه حوزه معامالت تسلیحاتی، 
پروژه های مش��ترک نفتی و گازی و همچنین حمل و نقل به 

دنبال همکاری های نزدیک اقتصادی با ایران هستند.
ایران در حوزه حمل و نقل می تواند نقش محور ترانزیتی برای 
مس��کو ایفا کرده و دس��ت روس��یه را به کشورهای جنوب آسیا 
برس��اند. هر گونه همکاری بین روس��یه و ایران در حوزه توسعه 
شبکه حمل و نقل به طور حتم نشان دهنده آن خواهد بود که دو 
کشور به دنبال توسعه همکاری های بلندمدت در آینده هستند. 
این در حالی است که قبال این گونه نبود و همکاری ها بین دو 
ط��رف معم��وال محدود و برای کوتاه مدت بود. درواقع می توان 
گفت در سطوح باالی نظام اسالمی و دولت ایران و کاخ کرملین 
این اراده برای توس��عه همکاری ش��کل گرفته است. مسکو هم 
اکنون در حال ساخت یک بندر جدید در شهر الگان در ساحل 

دریای خزر است. ارزش این پروژه ۱.۶ میلیارد دالر برآورد شده 
و ظرفیت آن  جابجایی ۱۲.5 میلیون تن کاال در س��ال اعالم 
شده و روسیه این بندر را به طور اختصاصی با هدف تجارت با 
ایران و هند می س��ازد. قرار اس��ت ایران نقش محور ترانزیتی را 
برای روس ها در تجارت با هند و دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فارس ایفا کند. دو بندر انزلی در ایران و آس��تاراخان در روس��یه 

نیز با خط کشتیرانی به یکدیگر متصل شده اند.

 � رشد سال به سال مبادالت تجاری
در مجموع حجم مبادالت تجاری بین دو کش��ور به خصوص 
بعد از تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپا سال به سال در حال 
افزایش است. در حالی که حجم مناسبات تجاری بین روسیه و 
ایران در سال ۲۰۱8 معادل ۱.7۴ میلیارد دالر بود، این رقم در 
س��ال ۲۰۱۹ به ۲ میلیارد دالر افزایش یافت. روس��یه در همین 
مسیر به ایران ماشین آالت، فوالد و محصوالت کشاورزی صادر 
کرده و ایران هم در عوض به این کش��ور مصالح س��اختمانی، 

مواد پتروشیمی، منسوجات، انواع داروهای پزشکی نظیر رادیو 
دارو، محص��والت صنعت��ی، لبنیات، صیفی جات، میوه و برخی 

دیگر از کاالها را صادر کرده است.
آمارها حاکی از آن است که مبادالت تجاری بین دو کشور در 
س��ال ۲۰۲۰ هم رش��د چند ده درصدی داشته و صادرات ایران 
به روس��یه بیش از دو برابر ش��ده اس��ت. درواقع در س��ال ۲۰۲۰ 
و در حال��ی ک��ه ایران در س��ال ۲۰۱۹ فق��ط ۳۹۰ میلیون دالر 
به روس��یه صادرات داش��ت، اما این رقم در س��ال ۲۰۲۰ با ۱۰5 
درص��د افزای��ش ب��ه 8۰۰ میلیون دالر رس��ید. به طور کلی بین 
س��ال های 88 تا ۹8 روس ها نه تنها به بهانه تحریم آن گونه 
که اروپایی ها رفتار کردند، عمل نکرده و تعامالت تجاری خود 
با ایران را متوقف نکردند، بلکه به طور مداوم ش��اهد رفتن دو 
کش��ور به س��مت همدیگر در حوزه مبادالت تجاری بوده ایم. 
کاظم جاللی س��فیر کش��ورمان در مسکو می گوید: علیرغم این 
افزایش ها اما حجم مبادالت تجاری بین دو کشور تا رسیدن به 
پتانسیل واقعی فاصله زیادی دارد. جاللی همچنین معتقد است 

که ایران و روسیه روابط دیپلماتیک و امنیتی نزدیکی دارند، اما تا 
زمانی که همکاری های اقتصادی بین دو کشور گسترش نیابد، 

روابط بین ایران و روسیه راهبردی نخواهد شد.

 � چالش های پیش روی تجارت ایران و روسیه
آنطور که خبرگزاری فارس اعالم کرده کارشناس��ان معتقدند 
که در حال حاضر محدود بودن زیرساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری بین دو کشور یکی از اصلی ترین چالش ها در توسعه 
تعامالت اقتصادی بین ایران و روسیه به شمار می رود. باید گفت 
البته یکی از مشکالت ایران در تعامل با روسیه منفی بودن تراز 
تجاری با این کشور طی سال های گذشته است. آمارهای موجود 
نشان می دهد، طی ۱۰ سال گذشته تراز تجاری ایران با روسیه 
هم��واره منف��ی بوده و علیرغم افزایش صادرات غیرنفتی ایران 
به این همسایه شمالی، کشورمان نتوانسته است، مشکل منفی 
بودن تراز تجاری با روسیه را حل کند. در حقیقت تهران همواره 
به دنبال باال بردن مبادالت تجاری خود نه تنها با روسیه بلکه 
با همس��ایه های ش��مالی خود به خصوص در حوزه حمل و نقل 
بوده است؛ به عنوان مثال ایران بخش قابل توجهی از کریدور 
حمل و نقلی شمال � جنوب را در خود جای داده که دسترسی 
روسیه به هند را آسان می کند. این خط حمل و نقلی هم از نظر 
فاصله و هم از نظر هزینه های دسترسی روس ها به کشورهای 
جنوب آسیا و بالعکس دسترسی کشورهای جنوب آسیا به روسیه 
و اروپا به صرفه تر و سریع تر است. برخی ها حامیان می گویند: 
کریدور ش��مال به جنوب که از ایران می گذرد می تواند رقیبی 
جدی برای کانال س��وئز در مبادالت تجاری بین ش��رق و غرب 
باشد. روسیه، ایران و هند در سال ۲۰۰۲ قرارداد کریدور حمل 
و نقل ش��مال � جنوب را امضاء کردند و اگرچه روند توس��عه در 
این مسیر کند پیش رفته، اما همچنان اقدامات اجرایی مرتبط 
با آن در دستورکار قرار دارد. در این مسیر برخی دیگر کشورها 
هم دخیل هستند که از جمله آنها می توان به آذربایجان اشاره 
ک��رد و ای��ن کش��ور تاکنون چند ص��د میلیارد دالر برای متصل 
شدن به این کریدور هزینه کرده است. توسعه روابط اقتصادی 
در منطقه و میان دیگر کشورهای منطقه هم به اتحاد اقتصادی 
روسیه با ایران وابسته است. همکاری دوکشور می تواند به دیگر 
کشورها در تقویت مناسبات کمک کرده و بسیاری از گره های 

موجود در تجارت منطقه ای را باز خواهد کرد.

  ایران و روسیه برای توسعه تجارت متحد می شوند؛

  نفوذ کاالی ایرانی به سرزمین تزارها 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

عرضه تمامی محصوالت فوالدی در بورس از انحصار جلوگیری می کندموافقت کمیسیون تلفیق بودجه با واردات ۵۰ هزار خودرو 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: اعضای کمیسیون تلفیق 
با واردات 5۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آالت سنگین به کشور 
موافقت کردند. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خانه ملت گفت: میزان تعرفه 
وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه 
حمل و نقل ریلی و توسعه راه ها خواهد شد. وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، به 
دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط 
ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع الس��یر، قطار ش��هری و تکمیل پروژه 

های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و 
اصالح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با 
رعایت سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی، از محل ارز غیرصادراتی)خود یا دیگران( با نظارت بانک مرکزی 
اقدام کند. میرتاج الدینی تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در 
س��ال ۱۴۰۱ به تعداد 5۰ هزار عدد خودرو س��واری و ۱۰ هزار عدد ماش��ین آالت س��نگین معادن و راه س��ازی، کامیون، 
اتوبوس بیرون و درون ش��هری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب 

هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید باید تمامی زنجیره های تولید 
فوالد در بورس عرضه شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود، با تحقق این مهم 
تمام حلقه های زنجیره در دس��ترس همگان قرار گیرد؛ در صورت وجود انحصار 
در یک حلقه زنجیره تولید فوالد، تولید محصوالت مرحله بعدی زنجیره با مشکل 
روب��ه رو می ش��ود. عل��ی جدی در گفتگو ب��ا خانه ملت درباره وضعیت بازار فوالد، 
گفت: در زنجیره تولید فوالد، تولیدکنندگان عمده و انبوه کش��ور مجموعه های 
دولتی و خصولتی هستند و اگر در زنجیره تولید فوالد یکی از حلقه های زنجیره 

در انحصار یک تولیدکننده باش��د، این تولیدکننده به راحتی می تواند تمام زنجیره را دچار مش��کل کند. به طور 
مثال در حال حاضر عرضه آهن اس��فنجی کاهش یافته در واقع تولیدکننده انبوه، آهن اس��فنجی موردنیاز خود را 
تامین می کند و عرضه ای به بازار ندارد در نتیجه کل زنجیره دچار مش��کل ش��د. این نماینده مجلس افزود: باید 
تمامی زنجیره های تولید فوالد در بورس عرضه شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود، با تحقق این مهم تمام 
حلقه های زنجیره در دسترس همگان قرار گیرد؛ در صورت وجود انحصار در یک حلقه زنجیره تولید فوالد، تولید 

محصوالت مرحله بعدی زنجیره با مشکل روبه رو می شود. 

تدابیر جدید بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان
بان��ک مرکزی مصوبه جلس��ه اخی��ر کمیته موضوع ماده )۲( را 
ب��ه منظ��ور اجرا به دس��تگاه های اجرایی ذی ربط ابالغ کرد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی، خالصه مصوبه فوق به 
ش��رح زیر اس��ت: ۱- صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق 
و افغانس��تان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹7 لغایت ۱۶ 
م��رداد م��اه ۱۳۹7 که تاکنون اطالع��ات پروانه های صادراتی 
خود را در س��امانه جامع تجارت ثبت  نکرده اند، تا پایان س��ال 
۱۴۰۰ مهل��ت خواهند داش��ت تا نس��بت ب��ه ثبت اطالعات در 
سامانه جامع تجارت اقدام کنند. ۲- به سایر صادرکنندگان سال 
۱۳۹7 ب��ه غی��ر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور)بند۱(، تا 
پایان سال جاری مهلت داده شد تا با مراجعه به سازمان توسعه 
تجارت و ارائه درخواس��ت همراه با مس��تندات و با تأیید مراتب 
توس��ط کمیته مربوطه، نس��بت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه 

اقتصادی تسریع کنند.

۳- صادرکنندگانی که نس��بت 
ب��ه ف��روش ریال��ی کاالهای 
صادراتی خود به س��ایر کشورها 
غیر از عراق و افغانستان در بازه 
زمان��ی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹7 
لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹7 اقدام 
کرده ان��د، می توانند پس از ارائه 
مس��تندات ب��ه دبیرخانه کمیته 
اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت 
اطالع��ات فروش ریالی خود در 

سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به 
ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند. ۴- صادرکنندگان 
سال های ۱۳۹8 و ۱۳۹۹، تا پایان سال ۱۴۰۰ مجازند به منظور 
ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی 

از روش های متنوع تعیین ش��ده 
و رف��ع محدودیت های مربوطه 
تس��ریع و اق��دام کنن��د. 5- 
صادرکنن��دگان دارای تعهدات  
ارزی س��ال ۱۳۹7 ک��ه قبل از 
اب��الغ فهرس��ت اولویت های 
کاالی��ی وزارت صم��ت برای 
واردات در مقابل صادرات اقدام 
به ثبت س��فارش کرده باش��ند، 
در ص��ورت ارائه درخواس��ت و 
مس��تندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مس��تقر در س��ازمان 
توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از 
محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده 
سال ۱۳۹7 هستند. ۶- در راستای رفع مشکالت صادرکنندگان 

دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته 
از صادرکنندگان تا تاریخ ابالغ این مصوبه )۲8 دی ماه ۱۴۰۰(، 
از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هس��تند. 7- فروش 
ریالی کاالهای صادرکنندگان کاال به کش��ور عراق به منظور 
بازس��ازی عتبات عالیات )طرف قرارداد س��تاد بازسازی عتبات 
عالیات و یا ش��رکت های مورد تأیید س��تاد( به میزان مورد تأیید 
س��تاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطالعات مربوطه در 
سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات الزم، مشمول رفع تعهدات 
ارزی صادراتی می ش��ود. 8- در مواردی که واگذاری و فروش 
پروان��ه صادرات��ی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات 
نش��ده باش��د، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید 
آن و با اعالم مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات 
مقتض��ی، در مقاب��ل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، 

از تعهدات ارزی واردکننده کسر می شود.

مدیرعامل اس��بق س��ایپا با اش��اره به تیراژ خودروهای 
واردات��ی ضم��ن اینکه این خودروه��ا را رقیب تولیدات 
داخلی نمی داند، گفت: برنامه وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ 
مبنی بر افزایش سقف تولید تا ۳ میلیون دستگاه خودرو 
در صورت تامین زیرساخت ها و ملزومات دور از دسترس 
نیست. سعید مدنی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: 
برنامه وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ و افزایش سقف تولید 
تا ۳ میلیون دستگاه خودرو در صورت تامین زیرساخت ها 
و ملزومات دور از دس��ترس نیس��ت. وی افزود: قیمت 
خودرو باید در حاشیه بازار برود تا نقدینگی کافی برای 
خودروسازان تامین شود و اگر حاشیه بازار تعیین کننده 
قیمت نباشد، خودروسازان در جهت کاهش تیراژ برخی از 
محصوالت و یا تولید برخی از محصوالت خاص حرکت 
خواهند کرد. این کارشناس صنعت خودرو گفت: از سوی 

دیگر رشد تولید هدف گذاری شده به وضعیت نقدینگی 
شرکت ها بستگی دارد و اعمال تنفس دو ساله از سوی 
بانک ه��ا برای بازپرداخت بدهی های خودروس��ازان به 
آنها کمک می کند که نقدینگی خود را بیشتر در جهت 
تولید بکار گیرند. مدنی همچنین بیان کرد: تنظیم بازار 
خ��ودرو نیز مس��تلزم صدور مج��وز واردات اعم از بدون 
انتقال ارز یا در ازای صادرات است زیرا ممنوعیت ورود 
خودروهای خارجی به طور معمول موجب افزایش قیمت 
خودروهای داخلی و همچنین رش��د سرس��ام آور قیمت 
خودروهای وارداتی است که می بایست راهکاری برای 
آن اندیش��یده ش��ود. وی خودروهای وارداتی را رقیب 
خودروهای داخلی ندانست و گفت: وارداتی ها مشتریان 
خاص خود را دارند و تیراژ آنها نیز بیش از 5 تا ۱۰ درصد 
از خودروهای داخلی نخواهد بود. این کارشناس صنعت 
خودرو همچنین تصریح کرد: خودروهای وارداتی عمدتا 
خودروهای لوکس و با قیمت های باال و بعضا خودروهای 
در حد متوس��ط را ش��امل می شوند و حتی خودروهای با 
قیمت متوسط نیز نمی توانند چندان رقیب خودروهای 
داخل��ی باش��ند زیرا تی��راژ خودروه��ای داخلی به ویژه 
پرتیراژها بس��یار باال اس��ت و از لحاظ قیمت تمام ش��ده 
می توانن��د با وارداتی ها رقابت نمایند، حتی اگر تعرفه ها 

نیز تعدیل شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران کمبود نیروی کار در 
کارخانه ه��ا را از اصلی ترین دغدغه های امروز خطوط 
تولید دانس��ت و خواس��تار رس��یدگی به این مس��ئله از 
س��وی متولیان ش��د. هرویک یاریجانیان، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران یکی از اصلی ترین موضوعاتی 
که امروز خطوط تولید در کارخانه ها با آن مواجه است 
را کمبود نیروی کار عنوان کرد و گفت: با حقوق پایه ای 
ک��ه وزارت کار تعیی��ن کرده و حت��ی با رقمی باالتر از 
آن نی��ز بس��یاری از کارگ��ران عالق��ه ای به حضور در 

کارخانه ها ندارند.
 ب��ه گفت��ه ای��ن عضو اتاق بازرگانی امروز کار کردن در 
حوزه هایی مانند تاکسی های اینترنتی، پیک موتوری، 
رستوران ها و حتی دستفروشی درآمد بیشتری از کار در 
کارخانه ها دارد و اگر فکری به حال این حوزه نش��ود، 
مدیران واحدهای تولیدی برای جذب نیروی کار مورد 
نیاز خود با مش��کل مواجه می ش��وند. عضو اتاق تهران 
با بیان اینکه حتی اگر ۳۰ درصد به حقوق س��ال آینده 
نیز اضافه شود، مشکل واحدهای تولیدی حل نخواهد 
شد، بیان کرد: امروز درآمد کارهای غیر رسمی خیلی 
از کارهای رس��می بیش��تر ش��ده و با این حقوق ها هیچ 
کارگری حاضر نمی ش��ود، کارهای جانبی خود را رها 
کرده و پای دس��تگاه بایس��تد. یاریجانیان با اش��اره به 

ظرفیت کارگران خارجی برای حضور در خطوط تولید 
ایرانی، توضیح داد: با توجه به ش��رایطی که در کش��ور 
افغانستان به وجود آمده، بخشی از نیروی کار این کشور 
خارج ش��ده و به ایران آمده اس��ت اما با توجه به قوانین 
فعلی، اس��تخدام آنها بس��یار سخت یا حتی غیرممکن 
است. این فعال اقتصادی همچنین در پایان خاطرنشان 
ک��رد: اگر بتوانی��م تغییراتی در قوانین به وجود آوریم، 
امکان اس��تفاده از این ظرفیت وجود خواهد داش��ت و 
واحده��ای تولی��دی نیز از دغدغه و نگرانی برای جذب 
نیروی کار مورد نیاز خود خالص می شوند. این روزها 
بیش از موضوع مالیات و تأمین اجتماعی، کمبود نیروی 
کار، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. عدم 
تولی��د و عرضه ناکاف��ی محصوالت در نهایت موجب 

گرانی خواهد شد.

كارخانه ها با كمبود نيروی كار مواجه اندرفع چالش های صنعت خودرو در سايه افزايش توليد


