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اخبارکوتاه
انتفاع بیشتر خودروسازان با تکمیل دیرهنگام
خودروهای ناقص

نائب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه
ش��ود ،س��ودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد ،گفت :وزیر
صم��ت فع�لا به جای برنامهریزی ب��رای افزایش تیراژ تولید،
در گام نخس��ت برای تکمیل خودروهای موجود در پارکینگ
خودروس��ازان اهتمام ورزد .س��یدجواد حسینی کیا در گفتگو با
خانه ملت درباره عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان ،گفت:
خودروس��ازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هس��تند و برای
تحق��ق ای��ن مه��م راهکارهای مختلفی دارن��د که یکی از این
راهها عدم عرضه است ،در حال حاضر حدود  80هزار دستگاه
در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکتهای خودروسازی
اهتمام ویژهای برای تکمیل این خودروها ندارند .این نماینده
مجل��س با بی��ان اینکه هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر
تکمی��ل و ب��ه بازار عرضه ش��ود ،س��ودآوری بیش��تری برای
خودروس��ازان دارد ،افزود :این ش��رکتها به مشتریمداری و
جل��ب رضای��ت مردم بیتوجهی هس��تند و فقط به بنگاهداری
توجه میکنند .وی اضافه کرد :از آنجا که تولید داخل نمیتواند
پاس��خگوی نیاز بازار باش��د ،باید با واردات مدیریت شده از یک
سو عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و از سوی دیگر انحصار
بازار را از بین برد با تحقق این مهم خوروسازان نیز ناچارند که
کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهند.
اعطای بیش از  25هزار و  763میلیارد ریال
تسهیالت به  136واحد صادراتی

در  7ماه��ه امس��ال( )1400بی��ش از  25ه��زار و  763میلیارد
ریال تس��هیالت به واحدهای صادراتی پرداخت ش��ده اس��ت.
به گزارش ش��اتا ،براس��اس آمارهای ارائه شده از سوی معاونت
طرح و برنامه وزارت صمت (دفتر مدیریت داده ،آمار و فناوری
اطالعات) ،این میزان تسهیالت به  136واحد صادراتی پرداخت
گردیده اس��ت .در این بازه زمانی  7ماهه 188 ،واحد صادرات
گ��را برای دریافت تس��هیالت ثب��ت نام کرده بودند .در 7ماهه
 1400همچنین  118واحد صادرات گرا برای دریافت  29هزار
و  104میلیارد ریال تس��هیالت به بانکهای عامل معرفی ش��ده
اند .گفتنی است که از ابتدای خردادماه  1399تا پایان مهرماه
امسال ( )1400بیش از  38هزار و  293میلیارد ریال تسهیالت
به  210واحد صادراتی اعطاء ش��ده اس��ت .در این بازه زمانی
 468واح��د صادرات��ی برای دریافت تس��هیالت ثبت نام نموده
ان��د .همچنی��ن  273فق��ره معرفی به بانک برای دریافت بیش
از  56هزار و  215میلیارد ریال تس��هیالت انجام ش��ده اس��ت.
ش��ایان ذکراس��ت که کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشور
به موازات توس��عه صادرات ،یکی از راهبردهای اصلی وزارت
صمت به شمار می آید.
افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت قطعات یدکی
وارداتی خودرو

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران گفت :قیمت انواع
قطعات یدکی نس��بت به هفته گذش��ته ش��اهد  ۱۰تا  ۱۵درصد
افزایش اس��ت .علیرضا نیک آیین در گفتگو با تس��نیم ،با اشاره
به اینکه نوس��انات قیمت دالر عاملی ش��ده تا فروش قطعات
یدکی نیز در بازار با رشد قیمت روبرو شود ،افزود :قیمت انواع
قطعات نس��بت به هفته گذش��ته شاهد  10تا  15درصد افزایش
ب��وده اس��ت .وی ب��ا اعالم اینکه در قطع��ات وارداتی هر کس
ب��ه ص��ورت روزانه قیمتی را برای کاالهای خود اعالم میکند،
افزود :در قطعات داخلی نیز بهانههای مختلف در افزایش قیمت
مواد اولیه عاملی شده تا آنها نیز رشد قیمت را در کاالهای خود
اجرای��ی کنند .رئیس اتحادی��ه تعمیرکاران خودروی تهران با
اع�لام اینک��ه قیمت برخ��ی از قطعات به صورت روزانه و حتی
ساعتی اعالم میشود ،تصریح کرد :انژکتور ،دیسک صفحه و
کال قطعات وارداتی به صورت روزانه و س��اعتی قیمتگذاری
میش��وند .نی��ک آیی��ن با تاکید براینک��ه وضعیت بازار به هیچ
عنوان قابل پیشبینی نیست ،افزود :در هفته های اخیر رکود در
خرید و فروش ها وجود داشت و هرکس فقط به قید ضرورت و
نیاز اقدام به خرید قطعات میکرد اما امروز فروشندهها تمایلی
به فروش نداشته و از ان طرف خریداران در تامین نیاز خود با
افزایش قیمت باالیی روبرو شدند به ن
بررسی تکالیف بودجه  ۱۴۰۰در حوزه صنعت ،
معدن و تجارت

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
س��ازمان ایدور در تامین منابع مالی با مش��کل روبه رو اس��ت،
گفت :در س��الهای گذش��ته اموال سازمان ایدرو در قالب اصل
 ۴۴به بخش خصوصی واگذار و اعتبارات این موضوع به خزانه
واریز ش��ده اس��ت بنابراین ایدرو به عنوان سازمان سرمایهگذار
و توس��عه ،منابع چندانی ندارد .روح اله عباس پور در گفتگو با
خانه ملت گفت :دس��تورکار نشس��ت کمیسیون صنایع و معادن
مجلس بررس��ی گزارشی درخصوص تکالیف بودجه  1400در
حوزه صنعت ،معدن و تجارت بود .این نماینده مجلس با بیان
اینکه تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و صنعتی در س��ال
ج��اری یک��ی دیگر از تاکیدات اعضای کمیس��یون بود ،افزود:
در س��الهای گذش��ته اموال س��ازمان ایدرو در قالب اصل 44
ب��ه بخ��ش خصوصی واگذار و اعتب��ارات این موضوع به خزانه
واریز شده است بنابراین ایدرو به عنوان سازمان سرمایه گذار
و توسعه ،منابع چندانی ندارد .بنابراین سازمان ایدور در تامین
منابع مالی با مشکل روبه رو است .وی استماع گزارش سازمان
بس��یج مس��تضعفان درباره صنعت و معدن را دیگر دس��تورکار
کمیس��یون صنای��ع و معادن دانس��ت و تصری��ح کرد :اقدامات
بسیار اساسی در حوزه صنعت انجام گرفته و تمامی واحدهایی
که با مش��کل روبه رو بودند ،آنالیز ش��دند .در حال حاضر 980
ش��هرک صنعتی در کش��ور موجود اس��ت که  850ش��هرک به
بهره برداری رسیده است.

در صادرات فوالد بازنگری صورت بگیرد
مصطفی ایزدخواه ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس صنعت فوالد را یکی
از صنایع پایه و اصلی کشور دانست و اظهار داشت :صنعت فوالد کمتر از  30سال
اخیر صنعتی ش��دن کش��ور را رقم زده اس��ت .وی از تش��کیل میز تخصصی فوالد
در مجلس خبر داد و گفت :در کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سال گذشته
پیگیر تشکیل میز تخصصی صنعت فوالد بودیم .خوشبختانه در سال جاری این
موضوع اجرایی ش��د که جلس��ه اول آن در ماه پیش برگزار ش��د .قرار اس��ت در این
میز یکپارچگی در سیاستهای صنعت فوالد ایجاد شود .عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :امروز تمامی فعاالن فوالد اذعان دارند که طرح جامعه فوالد مبنی
بر تولید  55میلیون تن فوالد تا س��ال  1404باید بازنگری ش��ود چراکه با ش��رایط و زیرس��اختهای کش��ور سازگار
نیس��ت در نتیجه در قالب این میز تالش میش��ود که زمینه این تصمیمس��ازی و راهبردی ایجاد ش��ود .ایزدخواه با
اشاره به موضوع صادرات در صنعت فوالد گفت :باید در بحث صادرات نیز بازنگری صورت گیرد .در حال حاضر
برای حوزه کشورهای همسایه باید روی صادرات خط تولید ،فرآیند ،تجهیزات و انتقال تکنولوژی کار شود .وی
ابراز امیدواری کرد :امیدوارم چالش و تنشهایی که در صنعت فوالد وجود دارد که اغلب ناشی از عدم همبستگی
جامعه در طول زنجیره فوالد است بتوان در قالب این میز حل شود.

تامین مالی  5هزار میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی
با راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور تا
امروز ۱۵هزار و  ۴۹۲نفر در این واحدها به سر کار بازگشتند .با احیاء یکهزار و
 ۶۰۰واحد یاد شده ۲۸ ،هزار و  ۸۰۰نفر به سر کار خود بازخواهند گشت که مطابق
آخرین آمارها ،تاکنون  ۱۵هزار و  ۴۹۲نفر (معادل  ۵۴درصد برنامه) مجدد مشغول
به کار شده اند .علی رسولیان ،مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های
صنعتی ایران ،احیاء واحدهای تولیدی راکد مرهون همت و تالش سرمایه گذاران
و کارآفرینان است که با وجود مشکالت اقتصادی موجود در بخش های مبادالت
و تامین مالی ،کمبود س��رمایه در گردش و مواد اولیه توانس��ته اند فعالیت خود را حفظ و توس��عه دهند .معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :بدیهی اس��ت که واحدهایی که مش��کل تامین نقدینگی دارند در ادامه به بانک
ها معرفی میشوند ،همچنین این سازمان به ارائه ضمانت نامه به واحدهایی که نیازمند ضمانت نامه بانکی باشند
اقدام میکند .این مقام مسئول اضافهکرد :برای سایر واحدهایی که با مشکالت قضایی ،مالیاتی ،تامین اجتماعی
و غیره مواجه اند نیز در س��تادهای تس��هیل اس��تانی ،تصمیم گیری ش��ده و راهکار مقتضی ارائه میشود .رسولیان
خاطرنشان کرد :در زمینه تامین مالی مورد نیاز واحدها ،امسال پنج هزار میلیارد تومان نیز در اختیار سازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار داده شده تا به واحدهای نیازمند کمک کند.

چالش ها پایانی ندارد

خصوصیسازیواقعینسخهحلمشکالتصنعتخودرو

گروهصنعتوتجارت:بخش خصوصی هموارهباتاکیدبرپایان
دادن به قیمتگذاریهای دستوری خواستار جریان مدیریت
بازار توس�ط نظام عرضهوتقاضا در همه بخشها بوده اس�ت.
هرچن�ددولته�اباایناس�تداللکهبایدازمصرفکنندگان
حمای�ت ک�رد ،دخالتهای خود را در ب�ازار ادامه داده و منجر
به بروز بازار رانتی در حوزههای مختلف شدهاند .بازار خودرو
یکی از بخشهایی اس�ت که به جد از سیاس�تهای دولتی در
طول چند دهه گذشته آسیب دیده است .هرچند این روزها
دولت سیزدهم پرهز از قیمتگذاری خودرو در بلندمدت را به
عنوان یکی از اولویتهای خود مطرح میکند؛ اما بالتکیلیفی
در این حوزه همچنان آسیبهای جدی به بازار میزند .چندی
پیش کهبحثآزادسازیوارداتخودروازسویمجلسمطرح
ش�د و هنوز تکلیف آن هم مش�خص نشده ،فعاالن اقتصادی
ای�ن بخ�ش دوباره بر لزوم عدم دخال�ت دولت بر بازار خودرو
تاکید کردند.

قطعهسازان و سایر فعاالن این حوزه باور دارند پیش از هر تصمیم
و اقدامی ،دو گام مهم در این صنعت باید برداش��ته ش��ود؛ اول
عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و دوم عدم دخالت
دولت در قیمتگذاری آن .بسیاری معتقدند تا زمانی که دخالت
دول��ت در انتخ��اب اعضای هیات مدیره و قیمتگذاری خودرو
ادامه داش��ته باش��د ،این صنعت به مرحله بالندگی نمیرس��د و
وضعیت آن هر روز بدتر از روز قبل خواهد ش��د .البته عالوه بر
مشکالت ریشهای این بخش که باید برطرف شود ،این روزها
تعلل در اصالح قیمت خودرو ،قطعهسازان را دچار مشکل کرده
است .از طرف دیگر این روزها موضوع واردات خودرو به یکی
از بحثهای داغ اقتصادی تبدیل ش��ده و در عین حال مصوبه
آزادسازی مشروط واردات خودرو به منظور رفع ایراداتی که از
سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن
وارد شده ،به مجلس بازگشته است.
در این ارتباط حمیدرضا فوالدگر ،رئیس شورای راهبری محیط
کس��بوکار اتاق ایران در نشس��تی با اعضای ش��ورا به موضوع
واردات خودرو اش��اره و تاکید دارد که در حین حمایت از تولید
داخلی باید زمینه رقابت فراهم ش��ود تا ش��اهد شکوفایی و رشد
این صنعت در کش��ور باش��یم .فوالدگر وجود انحصار در بازار
خودرو را به زیان صنعت میداند و بر اس��اس اظهارات او ،اگر
اجازه واردات خودرو هم داده نمیش��ود باید س��ازوکاری تعریف
کرد تا دانش و فناوریهای جدید در این حوزه وارد کشور شود.

از طرفی فراهم کردن ش��رایط حضور خودروس��ازان خارجی در
کش��ور نیز میتواند به افزایش کیفیت تولیدات داخلی کمک و
بازار را از وضعیت انحصار خارج کند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که از ابتدای س��ال جاری تا پایان
مهرماه بالغ بر  ۵۰۷هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که
تنها  ۱.۴درصد معادل  ۶۸۰۰دس��تگاه بیش��تر از مدت مش��ابه
سال گذشته است؛ این در حالیست که تولید خودروهای باری
س��نگین (کامیون ،کامیونت و کامیونت) در این مدت بیش از
 ۶۴درصد رشد داشته اما در مقابل وانت و تراکتور با افت تولید
مواجه ش��دهاند .طبق آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در هفت ماهه س��ال جاری ،خودروس��ازان داخلی  ۵۰۷هزار و
 ۳۰۰دستگاه خودرو سواری تولید کردهاند که در مقایسه با ۵۰۰
هزار و  ۵۰۰دس��تگاه خودرو تولیدی در هفت ماه ابتدایی س��ال
 ،۱۳۹۹تنها  ۶۸۰۰دس��تگاه بیش��تر شده و رشد  ۱.۴درصدی را
ثبت کرده اس��ت .بیش��ترین رش��د تولید در بین خودروها در این
مقایس��ه آمار متعلق به کامیون ،کامیونت و کش��ندهها است که
رش��د  ۶۴.۴درصدی داش��ته است .تولید این خودروهای باری
سنگین از  ۳۰۱۶دستگاه تولیدی در مجموع هفت ماه نخست

افزایش  ۱۷درصدی حجم تجارت ایران و عراق

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت :ما در
م��ورد کل عراق یک ق��رار تجارت  ۲۰میلیارد دالری
داری��م ک��ه چندان دور از ذهن نیس��ت .م��ا تا امروز به
ص��ورت رس��می در ح��د  ۱۳تا  ۱۴میلی��ارد دالر را هم
تجربه کردهایم .امسال علی رغم همه شرایط امسال
تا اینجا  ۱۷درصد رشد داشتیم .رابطه اقتصادی ایران
و عراق بعد از ایران و چین در رتبه دوم روابط اقتصادی
ای��ران ق��رار دارد .به گزارش ایلنا ،یحیی آل اس��حاق
اظهار کرد :همه دولتهای ایرانی و عراقی عزم جدی
داش��تند که روابط منطقهای دو کش��ور را توسعه دهند.
این عزم ناشی از یک شرایط خاص استراتژیک است
که ش��امل همه حوزهها سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...میشود .وی افزود :علیرغم همه حوادث
ریز و درشتی که در منطقه رخ میدهد ،رابطه برادرانه
دو کشور وجود داشته و رو به گسترش است .در دولت
جدید به نظر میرسد که عزم جدیتری برای توسعه

روابط وجود دارد .موضع رئیس جمهور در نشستهای
مختلف قبل و بعد از از ریاس��ت جمهوری و همچنین
نگاه وزارت خارجه بر این اس��ت که در اولین فرصت
گسترش روابط به صورت عملی صورت گیرد .رییس
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان کرد :با توجه
به سابقه تاریخی که ما با اقلیم کردستان داریم جایگاه
ویژهت��ری دارد و امیدواریم گس��ترش روابط عملیاتی
ش��ود .اس��تان کرکوک هم قلب کش��ور عراق است و
میتوان��د ب��ه ارتباطات در داخ��ل عراق و همچنین به
س��وریه کمک کند .همچنین جایگاه کرکوک از نظر
صنعت ،نفت و انرژی ،کشاورزی و ترانزیت بسیار خوب
اس��ت .وی اضافه کرد :ما در مورد کل عراق یک قرار
تجارت  ۲۰میلیارد دالری داریم که چندان دور از ذهن
نیس��ت .ما تا امروز به صورت رس��می در حد  ۱۳تا ۱۴
میلیارد دالر را هم تجربه کردهایم .امسال تا اینجا ۱۷
درصد رشد داشتیم .رابطه اقتصادی ایران و عراق بعد
از ایران و چین در رتبه دوم روابط اقتصادی ایران قرار
دارد .آل اسحاق گفت :اگر میخواهیم این روابط پایدار
باش��د باید بلندمدت فکر کنیم و س��رمایهگذاریهای
مش��ترک داشته باش��یم .امکانات توسعهای ما با اقلیم
بس��یار زیاد اس��ت .عزم بر این اس��ت که مش��کالت
بروکراسی و ساختاری هم در اولین فرصت حل شود.
آینده رابطه اقتصادی ایران و اقلیم کردس��تان روش��ن
و قابل تامل است.

سال گذشته به  ۴۹۵۷دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده
است .کمباینها و اتوبوس ،مینیبوس و ونها نیز تولید افزایشی
ن در هفت ماهه امسال نسبت
داشتهاند؛ به ترتیب تولید کمبای 
به مدت مشابه سال گذشته  ۱۳.۵درصد و اتوبوس ،مینیبوس
و ون  ۱۲.۵درصد افزایش داشته است.
کارش��ناس خ��ودرو گفت:تازمانی که س��اختار ش��رکت های
خودروس��ازی ایران درگیر تعارض منافع باش��د س��رمایهگذار
ب��ه ای��ران خ��ودرو و س��ایپا به چش��م ی��ک بن��گاه اقتصادی
ن��گاه نخواه��د ک��رد .مرتض��ی ش��جاعی در گفتگ��و ب��ا مهر
درب��اره مالحظ��ات فروش الباقی س��هام دولت در ایران خودرو
و س��ایپا گفت :برای واگذاری باقیمانده س��هام دولت در ایران
خودرو و سایپا ،معقول آن است ،ابتدا پیامد واگذاریهای قبلی
مورد ارزیابی و تحلیل کارشناس��ی قرار بگیرد .ش��اید مهمترین
پیام��د واگذاریه��ای قبلی را بتوان همنش��ینی هلدینگهای
شبهدولتی ،صندوهای بازنشستگی ،قطعهسازان و شرکتهای
زیرمجموعه خودروس��از در فهرس��ت سهامداران ایران خودرو
س��ایپا دانس��ت .وی اظهار داش��ت :بنابراین ورود به مس��ئله
خصوصیسازی صنعت خودرو از نقطه تصمیمگیری حداکثری

دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست.
بهتر اس��ت ،دولت ابتدا شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان
و س��رمایهگذاران ش��بهدولتی را وادار به عقبنشینی و واگذاری
سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند
در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
ش��جاعی اف��زود :بزرگتری��ن خطری که واگ��ذاری بنگاههای
صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید میکند،
اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان
در تأمین کس��ری بودجه دولت اس��ت .آن هم در ش��رایطی که
صنع��ت خ��ودروی ایران از مش��کالتی همچون ناتوانی تأمین
بازار داخلی ،صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل
تأملی رنج میبرد .چنین تمرکزی میتواند تبعات ش��دیدتری
از واگذاریهای غیرموفق گذش��ته داش��ته باشد .وی با اشاره به
مهمترین ش��اخصها برای واگ��ذاری مدیریت ایران خودرو و
سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت :در شرایط
کنونی سرمایهگذار بخش خصوصی که قاعدت ًا هوشمندانه و بر
اساس منطق اقتصادی و امکانسنجی توسعه صنعت تصمیم
میگی��رد ،تمایل��ی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو
و س��ایپا نخواهد داش��ت .بنابراین اگر در وضعیت کنونی ،بخش
خصوصی انگیزهای برای تملک یا اداره این دو ش��رکت بزرگ
خودروسازی ایران داشته باشند ،تنها به دنبال انتقال انحصار و
رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
ای��ن کارش��ناس ح��وزه خودرو در ادامه درب��اره دالیل این ادعا
گفت :مادامی که س��اختار ش��رکتهای خودروساز ایران درگیر
تعارض منافع ش��دید ناش��ی از س��هامداری پیچیده و گردشی
دولت ،بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد ،سرمایهگذار به
ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد
ک��رد .از طرف��ی ،رویکرد انفعال��ی و تصمیمات عجوالنه و ضد
نقی��ض دولته��ا در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی
نیز بیتأثیر نبوده است.
ش��جاعی در پایان با اش��اره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت
سهامداری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت:
ش��رط نش��اندهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به
بخش خصوصی توانمند ،میتواند ارزیابی وضعیت سهامداری
و مالکیت فعلی این  ۲ش��رکت ،واگذاری س��هام غیرمس��تقیم
دولتی و ش��بهدولتیها و نیز شفافس��ازی فرآیندهای مالی در
ایران خودرو سایپا باشد.

جبران هزینههای سربار خودروسازان از جیب مردم
یکنمایندهمجلسمیگوید:درحالحاضرباوجوداینکه
بازارانحصاریدراختیارخودروس��ازانایرانیاس��ت،این
شرکتهابابهانههاییمانندباالبودنهزینهتولیدخواستار
افزایش قیمت خودرو هس��تند ،حال آنکه باید با اصالح
ساختار خود بهای تولید را کاهش دهند اما بیتوجه به این
اصلمهمدرصددگرانکردنخودرووجبرانهزینههای
س��ربار خود از جیب مردم هس��تند .جلیل رحیمی جهان
آبادی در گفتگو با خانه ملت درباره ادعای خودروس��ازان
مبنی بر زیانده بودن تولید خودرو با قیمتهای کنونی،
گفت :در ش��رایطی که تولیدکننده میتواند بدون توجه
ب��هضرورت تناس��ب عرض��هوتقاضاو ارتقاکیفیتودر
غی��اب رقی��ب ،محصوالت خود را با هر کیفیت و قیمتی
تولید کرده و به فروش رس��اند ،هیچ تالش��ی برای بهبود
کیفیت و استاندارسازی قیمتها انجام نخواهد داد ،این
رویههمانشیوهایاستکهدرصنعتخودرسازیکشور
در حال اجرا است .این نماینده مجلس افزود :هرچند در
اقتصاد قانونی نامرئی به نام عرضه و تقاضا و رقابت آزاد
وجود دارد اما در عرصه خودروس��ازی به دلیل حمایت از
خودروی ملی نسبت به این اصل مهم بیتوجهی شده و
تولیدکننده در بازار انحصاری ،خودرو را با قیمت و کیفیت
س��لیقهای تولید و در اختی��ار مصرفکننده قرار میدهد
بنابراین حمایت از تولید خودرو باید هدفمند باش��د .وی
اضافه کرد :اگر به کارشناسان گفته شود که بر تداوم تولید
خودروسازان ایرانی با وجود زیانده بودن ،تولید خودروی

بیکیفی��ت،ب��اقیمتهاچندبرابرارزشواقعیومصرف
بنزین باال بدون برنامه ای برای اصالح اصرار میش��ود،
عقالنیتیوجودندارد.رحیمیجهانآبادیبااشارهبهاینکه
خودروس��ازان ایرانی در عرصهای بیرقیب ،خودروهای
بیکیفیت را با روشهای سلیقهای به فروش میرسانند،
تصری��ح ک��رد :با وجود کاه��ش ارزش پول ملی ،با500
میلیون تومان در کشورهای همسایه میتوان خودرویی
باکیفیت و با امکانات مناس��ب خریداری کرد حال آنکه
با این عدد در داخل کش��ور ،فقط امکان خرید خودروی
بیکیفیت داخلی فراهم است .وی تصریح کرد :با وجود
اینکه بازار انحصاری در اختیار خودروسازان ایرانی است،
این ش��رکتها با بهانههایی مانند باالبودن هزینه تولید
خواستار افزایش قیمت خودرو هستند ،حال آنکه باید با
اصالحساختارخودبهایتولیدراکاهشدهندامابیتوجه
ب��های��ناصلمهمدرصددگ��رانکردنخودرووجبران
هزینههای سربار خود از جیب مردم هستند.

بیش از  ۴۰۰۰بنگاه صنعتی راهاندازی شد
جدیدترین آمار منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) نش��ان میدهد که در هفت ماه امس��ال برای
 ۴۰۱۱بن��گاه پروان��ه بهرهبرداری صادر ش��ده که در نتیجه آن
بیش از  ۸۹هزار اش��تغال صنعتی ایجاد ش��ده اس��ت .به گزارش
ایسنا ،براساس این آمار در هفت ماهه امسال برای  ۲۱هزار و
 ۳۸۱بنگاه جواز تاسیس و برای  ۴۰۱۱بنگاه پروانه بهره برداری
ایجادی و توسعهای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل به ترتیب  ۲.۹درصد کاهش و  ۱.۹درصد افزایش داش��ته
اس��ت .س��رمایه پیش بینی ش��ده در این مدت برای جوازهای
تاسیس معادل  ۶۷۰هزار و  ۲۷۸میلیارد تومان بوده که نسبت
به مدت مش��ابه س��ال قبل حدود  ۱۲۳.۳درصد افزایش داش��ته

است .میزان سرمایه پروانههای بهرهبرداری صادر شده در هفت
ماهه امسال نیز  ۱۳۳هزار و  ۱۲۶میلیارد تومان بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۱۳.۹درصد افزایش داشته است.
همچنین براساس این آمار ،پیش بینی شده با اجرای پروژههایی
که جواز تاس��یس آنها در هفت ماهه امس��ال صادر شده ،برای
بیش از  ۵۱۵هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در
مدت مشابه پارسال با افزایش  ۵.۴درصدی مواجه بوده است.
پروانههای بهرهبرداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال
 ۸۹ه��زار و  ۳۶۵نف��ر را فراه��م کرده که نس��بت به هفت ماهه
پارس��ال حدود  ۱۴.۸درصد افزایش داش��ته اس��ت .در این میان
جزئیات این آمار که برای مدت ش��ش ماهه اول امس��ال منتشر

شده ،نشان میدهد بیشترین تعداد جواز تاسیس در استانهای
یزد ،آذربایجان ش��رقی و س��منان کمترین تعداد جواز تاس��یس
نیز در ایالم ،کهگیلویه و بویر احمد و گیالن صادر شده است.
بیش��ترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین اس��تانهای
کش��ور نیز مربوط به اصفهان ،خراس��ان رضوی و تهران بوده و
خراسان شمالی نیز کمترین پروانه را داشته است.
س��هم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل جوازهای تاس��یس و
پروانههای بهره برداری در شش ماه نخست امسال نیز  ۰.۴و ۳.۳
درصد بوده است .این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با
قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی سادهتری نسبت به سرزمین
اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کش��ور ،جذب

فناوری های نوین در امر تولید ،گسترش تولیدات صادرات محور و
اشتغالزایی راه اندازی شدهاند .همین قوانین محدودتر بارها باعث
گالیه کارگران و تولیدکنندگان شده است .گفتنی است که تعداد
صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل سرمایهگذاران به
سرمایهگذاری در بخش تولید و پروانههای بهرهبرداری به معنی
واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند .همچنین گروههای
"مواد غذایی و آشامیدنی"" ،ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"،
"سایر محصوالت کانی غیر فلزی" و "محصوالت از الستیک
و پالستیک" از جمله گروههای کاالیی پرطرفدار و "فاضالب،
دفع زباله ،بهداشت محیط و فعالیتهای مشابه" کمطرفدارترین
گروه کاالیی در این مدت بوده است.

