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قیمت خودرو باالخره کاهشی شد
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید: قیمت خودرو 
در یک هفته گذش��ته کاهش یافته اس��ت که دلیل اصلی آن 
موضوع واردات اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
س��عید موتمنی گفت: با وجود کاهش قیمت خودرو اما خرید و 
فروش همچنان راکد اس��ت. به گفته رئیس اتحادیه نمایش��گاه 
داران خ��ودرو قیم��ت پ��ژو 20۶ تیپ 2 به ۳20 میلیون رس��یده 
ب��ود ام��ا اکنون ۳00 میلیون تومان ش��ده که حدودا 20 میلیون 
تومان کاهش یافته اس��ت همچنین پراید با کاهش ۷ میلیون 
تومان��ی از قیم��ت 20۷ میلی��ون تومان ب��ه  200 میلیون تومان 
رس��یده اس��ت. البته همین 2 خودرو در 2 ماه گذش��ته به ترتیب 
2۶0 میلیون و ۱۸0 میلیون تومان بود. هر چند اکنون قیمت ها 
کاهش یافته، اما موتمنی می گوید: قیمت ها نس��بت به ابتدای 
امس��ال  که ۱۳ درصد افزایش یافته بود، همچنان باال اس��ت.  
ب��ه گفت��ه موتمن��ی امروز پژو پارس س��ال ۳05 میلیون تومان ، 
ت��ارا اتوماتی��ک 5۷0 میلیون تومان ، تارا اتوماتیک 455 میلیون 
توم��ان ، دن��ا معمولی ۳۸0 میلیون تومان ، دنا پالس اتوماتیک 
4۹5 میلیون تومان ، رانا 2۹5 میلیون تومان ، سمند ۳00 میلیون 
تومان ، کوییک 2۱5 میلیون تومان ، تیبا 2 حدود  202 میلیون 
تومان ، تیبا صندوقدار ۱۹5 میلیون تومان ، پراید 200 میلیون 

تومان معامله شده است.

تامین مالی بیش از ۵ هزار بنگاه تولیدی 
کوچک و متوسط

5 هزار و 4۱0 بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه 
تمام با پیش��رفت باالی ۶0 درصد، از تس��هیالت تامین مالی در 
قالب پروژه رونق تولید در سال ۱400 بهره مند شدند. براساس 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید در سال 
۱400، مجموع تس��هیالت پرداختی به بیش از پنج هزار واحد  
تولیدی 24 هزار و ۳۱ میلیارد و 400 میلیون تومان  بوده است. 
براساس این گزارش، پارسال در مجموع ۱۷ هزار و ۱5۸ بنگاه 
تولیدی برای دریافت تسهیالت در قالب طرح رونق تولید و در 
راستای اقتصاد مقاومتی ثبت کرده بودند که از این تعداد تنها ۹ 
هزار و 500 بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیالت به بانک های 
عامل معرفی شدند. همچنین، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای ۹ هزار و 500 واحد تولیدی 55 هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۷00 
میلیون تومان بوده که از این میزان تنها 24 هزار و ۳۱ میلیارد و 
400 میلیون تومان به 5 هزار و 4۱0 بنگاه تولیدی و طرح نیمه 
تمام اختصاص یافته اس��ت. این آمار در مقایس��ه با س��ال ۱۳۹۹ 
در بخش تعداد ثبت نام کنندگان دریافت تسهیالت مالی رشد 
۱۳ درصدی و در بخش تعداد تس��هیالت پرداختی رش��د ۷.۳ 

درصدی را تجربه کرده است.

هدفگذاری افزایش 5 برابری روابط تجاری 
ایران و عمان

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
گفت: مقرر شد روابط تجاری و اقتصادی ایران و عمان در دوره 2 
ساله به 2 برابر و در دوره 5 ساله به 5 برابر افزایش یابد، بنابراین 
حوزه های همکاری جدید را عالوه بر صادرات و واردات، صادرات 
مجدد، ترانزیت، سرمایه گذاری مشترک و غیره تعریف کرده ایم. 
ف��رزاد پیلت��ن در گفتگو با فارس درباره وضعیت تجارت ایران و 
عمان اظهار داشت: در سال گذشته ارزش تجارت ایران و عمان 
ی��ک میلی��ارد و 400 میلی��ون دالر بوده ک��ه از این میزان حدود 
۷20 میلیون دالر مربوط به صادرات جمهوری اس��المی ایران 
به این کش��ور بوده اس��ت. وی افزود: تراز تجاری ایران و عمان 
مثبت و به نفع کش��ورمان اس��ت و بررسی  آمارها نشان می دهد 
که صادرات ایران به عمان در حدود ۸0 الی ۱00 میلیون دالر 
نسبت به واردات از عمان بیشتر است. پیلتن با اشاره به سفر رئیس 
جمهور کشورمان به عمان، گفت: براساس ارزیابی ها و ظرفیت 
سنجی هایی که در سازمان توجه تجارت انجام شده امکان ارتقا 
روابط تجاری کشورمان با کشور عمان در کوتاه مدت به 2 برابر 

و در دوره بلندمدت 5 ساله تا 5 برابر وجود دارد.

اختصاص ۳۵ هزار خودرو ظرفیت فروش برای 
اجرای طرح حمایت از خانواده

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت: هیچ 
محدودیت��ی در اج��رای ط��رح قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت ندارد. به گزارش سایپانیوز، حسین کاظمی با بیان مطلب 
فوق افزود: گروه خودروس��ازی س��ایپا در طرح جدید فروش در 
س��امانه یکپارچه، ظرفیت قابل توجه ای برای متقاضیان طرح 
حمای��ت از خان��واده و جوانی جمعیت براس��اس برنامه تولید؛ به 
میزان ۳5 هزار دستگاه در نظر گرفته است. وی تاکید کرد: پس 
از اب��الغ مصوب��ه قانون حمای��ت از خانواده و جوانی جمعیت در 
مجلس ش��ورای اس��المی، در گروه خودروس��ازی سایپا از سال 
گذشته تاکنون ۸ طرح اجرا کرده ایم و تاکنون تعداد ۳500 نفر 
در ط��رح حمای��ت از خان��واده و جوانی جمعی��ت ثبت نام نهایی 

خودرو را انجام داده اند. 

 خودرو ناقص از فرآیند تولید
ایران خودرو حذف شد

قائ��م مقام توس��عه و تولید گ��روه صنعتی ایران خودرو، با اعالم 
افزایش ۶5 درصدی تولید خودرو کامل سواری از ابتدای امسال 
تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تولید 
۸4۳۸5 دس��تگاه خودرو، از حذف خودرو ناقص از فرآیند تولید 
در ای��ن گ��روه صنعتی خب��ر داد. به گزارش ایکوپرس، کیانوش 
پورمجیب با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، راهبرد وزارت 
صم��ت و رویکرده��ای مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو، 
اولین نتیجه این اقدام را افزایش 25 درصدی کیفیت محصوالت 
برشمرد و گفت: با حذف خودروهای ناقص و ادامه تولید به صورت 
کامل و عبور مستقیم از خط تولید به دست مشتریان، صرفه جویی 

و کاهش هزینه قابل توجهی نیز رقم خواهد خورد. 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

ضرورت تجدیدنظر وزارت صمت در صدور پروانه های خودروسازی عزم دولت برای رفع مشکالت معیشتی 
 وزیر رفاه با بیان اینکه از حدود 5.۹ میلیون هزار نفری که یارانه آنها قطع شده، 4.5 
میلیون نفر درخواست بازنگری اطالعات خود را ثبت کرده اند، گفت: در مجموع برای 
 ۷۳ میلیون و ۳00 هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده است.

ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از خانه مل��ت، حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در نشس��ت دیروز صبح )یکش��نبه، اول خردادماه( هم اندیش��ی 
نمایندگان برای اجرای سیاست های کلی نظام در خصوص آخرین وضعیت نحوه 
تخصیص یارانه ها گفت: رئیس جمهور در تمامی جلس��ات دولت با وزرا بر رفع 

 مشکالت و تامین معیشت مردم تاکید کرده و اعالم کرده اند که در این راه آبروی خود را برای مردم می گذارند.
 وی ادامه داد: پیش از این 500 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به جیب قاچاقچی ها، خارجی ها، تولید کنندگان 
خارج از کشور می رفت و تنها مقدار بسیار کمی از این یارانه به جیب مردم ایران می رفت، براین اساس تصمیم 
گرفته ش��د تا با مدیریت ارز ترجیحی و س��اماندهی یارانه ها این منابع را بر س��ر س��فره مردم ببریم و این موضوع 

موجب افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، اصالح ضریب جینی، جلوگیری از قاچاق و ... خواهد شد.

رئیس کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه با واردات، خودروسازان با الگوبرداری 
از خودروس��ازان خارج��ی ارتقا می یابند، گف��ت: واردات می تواند دروازه ای برای 
همکاری های دوجانبه و چندجانبه باش��د تا کمبودهای خودروس��ازان در دانش 
فنی و تکنولوژی های نو جبران ش��ود. رضا تقی پورانوری در گفتگو با خانه ملت 
مش��کالت صنعت و بازار خودرو را ریش��ه ای دانس��ت و گفت: وزارت صمت به 
عن��وان نه��ادی حاکمیت��ی و راهب��ردی به صورت عمیق به ای��ن حوزه نپرداخته 
است؛ مشکل کشور در این حوزه نبود تولید صنعتی است به این معنا که فعاالن 

این حوزه، فقط کارخانه هس��تند نه صنعت، چراکه وابس��تگی این واحدها طی این مدت به خارج از کش��ور کاهش 
پیدا نکرده اس��ت. این نماینده مجلس افزود: در حوزه خودروس��ازی باید الگوی مناس��بی برای  حکمرانی صنعت 
و بازار طراحی و اجرا کند؛ در این الگو باید نقش دولت به عنوان تس��هیل کننده، نقش بخش خصوصی و... دیده 
شود. وی با بیان اینکه وزارت صمت باید در صدور پروانه های مربوط به خودروسازی تجدیدنظر کند، ادامه داد: 
هر شرکتی که پروانه تولید دارد باید تعهد دهد که تعداد مشخصی تولید خودرو داشته باشد و در صورتی که این 
واحد تولیدی نتوانست  تیراژ مذکور را تولید کند، باید در پروانه تولید این واحد صنعتی تجدیدنظر شود و بازیگران 

جدیدی وارد میدان خودروسازی شود. 

گروه صنعت و تجارت: شركت های بزرگ بخش معدن و صنایع 
معدنی موفق ش�دند در س�ال 1400 بيش از 53 ميليون و 245 
ه�زار و 200 ت�ن فوالد خام و محص�والت فوالدی توليد كنند. 
این در حالی اس�ت كه آمار توليد فوالدی ها نش�ان می دهد 
ك�ه در نخس�تين ماه از س�ال 1401 توليد ان�واع اقالم فوالدی 
از ش�مش گرفته تا انواع مقاطع، محصوالت و آهن اس�فنجی 
افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع توليد در مدت 
مشابه سال 1400 داشته اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته توليد 
فوالد كشور روند نزولی داشت، اما ميزان توليد در نخستين 
 ماه از س�ال جاری نش�ان داد كه رونق به صنعت فوالد كش�ور 

بازگشته است.
به گزارش تجارت ، مطابق آمارهای رس��می منتش��ره وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در س��الی که گذش��ت 2۸ میلیون و 40 
ه��زار و ۱00 ت��ن ف��والد خام و 25 میلی��ون و 205 هزار و ۱00 
تن محصوالت فوالدی تولید شد که در مقایسه با سال ۹۹ به 
ترتیب کاهش 2.۱ درصدی و افت پنج درصدی نشان می دهد. 
در ۱2 ماهه پارسال 2۹۹ هزار تن کاتد مس در کشور تولید شد 
که نشان دهنده رشد 2.۸ درصدی است. تولید شمش آلومینیوم 
با رش��د 25.۱ درصدی به 5۷۱ هزار و ۱00 تن رس��ید. در این 
م��دت تولی��د پودر آلومینا با رش��د هف��ت دهم درصدی به 2۳0 
هزار و ۷00 تن رس��ید. در س��ال ۱400 همچنین یک میلیون 
و 4۷4 هزار و 400 تن کنس��انتره زغال س��نگ تولید ش��د که در 
هم سنجی با سال ۹۹ افت ۱2.۸ درصدی نشان می دهد. تولید 
۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹00 تن س��یمان )افت ۹.۱ درصدی( 

 از دیگر آمارهای قابل ذکر در سال ۱400 است.
از طرف دیگر  طبق  آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، در نخستین ماه از سال جدید میزان تولید کل مقاطع 
تخت فوالدی )ورق های گرم، سرد و پوشش دار( و محصوالت 
فوالدی بیش��ترین میزان افزایش تولید را داش��ته  و در مقابل 
کمترین میزان مقاطع طویل فوالدی در این مقایسه آمار به خود 
اختصاص داده اند. در فروردین ماه امسال در مجموع ۸۶۸ هزار 
تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده است که نسبت به ۸۱0 هزار 
تن تولید در مدت مشابه سال ۱400 رشد هفت درصدی داشته 
اس��ت. پس از آن محصوالت فوالدی نیز با رش��د پنج درصدی 
از یک میلیون و ۷4۹ هزار تن در فروردین ماه س��ال گذش��ته 
به یک میلیون و ۸۳0 هزار تن رس��یده و پنج درصد معادل ۸۱ 

هزار تن بر تولید این محصول افزوده شده است.

طبق آمار، در فروردین ماه امس��ال به ترتیب دو میلیون و ۸۹۱ 
هزار تن شمش فوالد )فوالد میانب( و سه میلیون و 242 هزار 
تن آهن اس��فنجی تولید ش��ده اس��ت که نسبت به دو میلیون و 
۸05 هزار تن شمش فوالد و سه میلیون و ۱5۷ هزار تن آهن 
اس��فنجی تولیدی در فروردین ماه ۱400، هر یک س��ه درصد 
افزایش تولید داش��ته اند. در نهایت در اولین ماه از س��ال ۱40۱ 
قریب به ۹۶2 هزار تن مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، میلگرد، 
ناودانی، نبش��ی و س��ایر مقاطع( تولید ش��ده است که نسبت به 
۹۳۹ هزار تن تولیدی در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته دو درصد 

افزایش تولید را ثبت کرده  است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان 
عوارض صادراتی محصوالت معدنی عدد ثابتی نیست، گفت: 
وض��ع ای��ن عوارض افزایش قیمت ه��ا را متوقف کرد و از آنجا 
که موجب شد بسیاری از محصوالت مانند سیمان و میلگرد از 
کشور خارج نشود، بازار متعادل شد. سید رضا فاطمی امین در 
گفتگو با خانه ملت درباره تغییر عوارض صادراتی محصوالت 

معدنی، گفت: عوارض پلکانی است و هرچه شکاف قیمت های 
خارجی با بهای محصوالت داخلی بیشتر شود، عوارض افزایش 
می یاب��د و هرچ��ه ای��ن فاصله کمتر ش��ود، عوارض نیز کاهش 
پیدا می کند. وی افزود: عوارض صادراتی عدد ثابتی نیس��ت و 
منعطف است و از آنجا که قیمت جهانی این محصوالت کاهش 
یافته، عوارض نیز پلکانی کم ش��ده اس��ت. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا وضع عوارض صادراتی 
برای محصوالت معدنی کمکی به ساماندهی بازار کرده است، 
توضیح داد: بله؛ افزایش قیمت ها متوقف شد و از آنجا که موجب 
شد بسیاری از محصوالت مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج 

نشود، بازار متعادل شد.
در همین حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: 
اکنون قیمت  محصوالت فوالدی متعادل است و کاال در داخل 
کشور به وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کاال نداریم. به گزارش 
ش��اتا، س��یف اهلل امیری اظهار کرد: با توجه به جنگ اوکراین و 
روس��یه ب��ه یک باره قیمت محصوالت ف��والدی چندین برابر 

افزایش یافت، بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه 
کاالی خود در داخل کش��ور نداش��تند و تمایل آنها به صادرات 
بیش��تر بود. وی ادامه داد: در چنین ش��رایطی با توجه به اینکه 
تولید داخل با مش��کل مواجه می ش��د، عوارض صادراتی وضع 
شد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: این 
بخشنامه ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده 
که در ش��رایط اضطرار وضع ش��ده است، زیرا در شرایط اضطرار 
زمانی که قیمت های جهانی به یک باره کم وزیاد می شود، این 

بخشنامه ها اثرگذار خواهد بود.
امیری تاکید کرد: تعدد این بخشنامه ها به این صورت است که 
در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ 
20 فروردین ماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار به کل گمرکات 
کش��ور ابالغ ش��د تا گمرکات این عوارض را به صورت پلکانی 
احصاء کنند. وی اضافه کرد: در جلس��اتی که با گمرکات کش��ور 
داشتیم، آن ها نرم افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و 
در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد 
را بسنجیم و با درصد عوارض به آن ها اعالم کنیم و آن ها نیز 
عوارض را به صورت پلکانی دریافت کنند. امیری با بیان این که 
مصوبات تنظیم بازار به صورت پلکانی اس��ت و به همین علت 
هر لحظه ممکن اس��ت بخش��نامه ای در این مورد صادر کنیم، 
گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هرلحظه قیمت ها 
نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم قیمت های داخل 
را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد بخشنامه ها به منظور تنظیم بازار 

داخل بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر این که در 
تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت های جهانی 
ه��ر دو ب��رای تنظی��م بازار داخل، مدنظ��ر خواهد بود گفت: در 
بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت های جهانی، 
فهرس��ت مش��مول عوارض کاال به 2۷ قلم کاهش پیداکرده 
اس��ت که البته اگر قیمت ها افزایش��ی ش��ود، دوباره بخش��نامه 
صادر خواهد سد. امیری در پایان تأکید کرد: با وجود بخشنامه 
دریاف��ت ع��وارض، قیمت های داخل��ی و جهانی به یک حالت 
تعادل رس��یده و اکنون قیمت ها متعادل اس��ت و کاال در داخل 
کش��ور به وفور وجود دارد و مش��کلی از نظر کاال نداریم، کاالها 
در بورس کاال عرضه می ش��ود و تولیدکنندگان کاالی خود را 
خریداری کنند و کاالیی که خریدار ندارند نیز می توانند پس از 

پرداخت عوارض، صادر شوند.

تمهیدات وزارت صمت برای تعادل قیمت محصوالت فوالدی در بازار؛

کارنامه موفق فوالد در آغاز 1401

گ�روه صنع�ت و تجارت:  عضو هیات علمی دانش��کده 
مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است 
در چند سال اخیر گام های اساسی برای رفع مشکالت 
تولید خودرو در کشور برداشته نشده و همین مساله عامل 
اساسی آشفته بازار کنونی است. امیرحسن کاکایی در 
گفت وگو با ایرنا افزود: اگر از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی سوال شود که در سال ۱400 که موسوم به سال 
»تولید، پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها«  بوده، چه قانون 
یا قوانینی در راس��تای پش��تیبانی و رفع موانع از تولید 
تدوین و تصویب شده، پاسخی ندارند. وی بیان داشت: 
همچنین در یک سال گذشته اقدام اساسی در رفع موانع 
از بخش تولید از سوی دست اندرکاران شاهد نبوده ایم 
و مس��ووالن باید ضمن کنترل بازار، مش��کالت تولید 
را حل کنند. وی خاطرنش��ان کرد: اگر تولید رش��د یابد 
و بتوانی��م ارزش آفرین��ی کنیم، ارزش پول ملی تقویت 

می ش��ود که در این صورت همه انواع کاالها از جمله 
خ��ودرو افزای��ش یافته و بازار رقابتی خواهد ش��د. این 
استاد دانشگاه اضافه کرد: امروز کسی از 2۸ خودروساز 
دیگر کشور که خصوصی هستند و رفع مشکالت آنها 
س��خن نمی گوی��د. وی گفت: وقت��ی داللی در خودرو 
س��ودآور اس��ت، در نتیجه تولید هر روز ضعیف تر ش��ده 
و توجه کمتری به آن می ش��ود. وی با اش��اره به آش��فته 
بازار قیمتی خودرو، تاکید کرد: واردات در مقطع کنونی، 
گرچ��ه به ط��ور موقت قیمت ها را کاهش می دهد اما از 
آنجایی که مشکالت تولید حل نشده باقی مانده، قیمت 
خودروهای داخلی نمی تواند خیلی پایین بیاید. کاکایی 
اظهار داشت: حتی اگر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی 
مناسبی وارد شوند، اما برخی اجازه نخواهند داد همین 
خودروها به دس��ت اقش��ار متوسط جامعه برسد. وی با 
اشاره به اختالف قیمت بازاری و کارخانه ای خودروها، 
به ش��یوه قرعه کش��ی اش��اره کرد که هرچند با حضور 
نهادهای نظارتی و تحت کنترل انجام می ش��ود، اما از 
آنجایی که مش��کالت تولید حل نش��ده و تولید افزایش 
نیافته است، تاثیری بر قیمت ها نداشته و هر روز شاهد 
رشد قیمت ها در بازار هستیم. این استاد دانشگاه تاکید 
کرد: حال که برنامه افزایش 50 درصدی تولید خودرو 
در س��ال ۱40۱ ابالغ ش��ده، باید رفع مش��کالت تولید 

بیش از گذشته در دستور کار باشد.

گروه صنعت و تجارت: حس��ن حسنی فراهانی، رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی )آشپزخانه( با 
اشاره به حدود 4 سال ممنوعیت واردات لوازم آشپزخانه 
گفت: در این مدت تمام دوستانی که زمانی واردکننده 
بوده اند به تولید روی آورده اند. وی درخصوص کیفیت 
لوازم خانگی فلزی تولید داخل گفت: اگر بگوییم کیفیت 
لوازم خانگی بسیار باال بوده و قابل رقابت با کاالهای 
خارجی است، اغراق نکرده ایم. وی دلیل تقاضای بازار 
بر کاالی خارجی را قیمت پایین آنها دانست نه کیفیت 
باالی آن و گفت: قیمت مواد اولیه،  نوسانات نرخ ارز، 
هزینه تمام شده محصول اعم از حقوق و مزایای نیروی 
کار، قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهند که 
همه این موارد بر قیمت فروش کاالهای تولید ش��ده 
اثرگذار اس��ت. حس��نی فراهانی نوسانات نرخ ارز، نبود 
مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده و نبود 
بازار جهانی را از دالیل گرانی کاالی داخلی نام برد و 
گفت: اگر تیراژ تولید در پی کسب بازار جهانی افزایش 
یابد قیمت تمام شده محصول و در نتیجه قیمت عرضه 
نیز کاهش خواهد یافت. رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم خانگی فلزی )آشپزخانه( ادامه داد: درحال حاضر 
نه تنها کمبود کاالیی در بازار وجود ندارد بلکه انباشت 
جنس در پی تولید در دوس��ال کرونا نیز هس��ت و باید 
فک��ری ب��ه حال صادرات کنیم. چه بس��ا اگر صادراتی 

صورت نگیرد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل جدی 
مواجه خواهند شد. وی اذعان کرد: به دلیل عدم تناسب 
بین حقوق وزارت کار و قیمت کاالهای آش��پزخانه و 
درنتیج��ه ع��دم توان کارگر برای خرید، فروش کاالی 

آشپزخانه کال افت کرده است. 
ب��رای مث��ال قیم��ت لوازم خانگی ای که در س��ال ۹۷ 
ح��دود 250 ه��زار تومان بود ام��روز 2 میلیون و 500 
هزار تومان فروخته می ش��ود که حدود ۱0 برابر اس��ت، 
 آیا حقوق کارگر نیز ۱0 برابر شده است؟ رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی فلزی )آشپزخانه( تاکید کرد: 
ما نیازمند ورود صنعت لوازم خانگی در کشور هستیم 
و درحال حاضر چیزی که در کش��ور وجود دارد مونتاژ 
است نه صنعت تولید. با وجود اینکه بسیاری از قطعات 
در کش��ور تولید می ش��ود نیازمند بازارهای جهانی و 

صادراتی هستیم.

دليل استقبال از لوازم خانگی خارجی كيفيت باال نيسترفع مشکالت توليد خودرو در دستور كار باشد

ایجاد 40 هزار شغل با احیای واحدهای صنعتی راکد
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: از آغاز دولت 
سیزدهم یک هزار و ۳20 واحد تولیدی و صنعتی راکد در کشور 
احیا ش��ده که در مجموع 40 هزار ش��غل جدید از بابت احیای 
این واحدها ایجاد ش��ده اس��ت. به گزارش ایرنا، علی رس��ولیان 
با بیان اینکه برنامه امس��ال دولت احیای دو هزار واحد اس��ت، 
اظهار کرد: در پایان س��ال گذش��ته تعداد واحدهای راکد کشور 
به میزان ۱5 درصد کاهش یافته اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
واحدهای راکد کشور در سال گذشته شناسایی و در ۶0 حوزه، 
یک عارضه یابی اولیه از این واحدها انجام ش��د، افزود: در این 
راس��تا ۱2 هزار و ۶۷ واحد راکد در س��طح کش��ور شناسایی شده 
است. رسولیان اضافه کرد: از سوی دیگر از برنامه های دولت، 

شناس��ایی واحدهایی است که زیر ظرفیت 
50 درصدی فعالیت دارند که در این بخش 
نیز سه هزار و ۳00 واحد شناسایی شده البته 
هدف گ��ذاری بر مبنای وضعیت بازار، قابل 
رقاب��ت در زنجی��ره تولی��د کاال و صادراتی 

بودن، است.
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل س��ازمان 

صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، گفت: با بانک ها 
تفاهمنام��ه ای امض��ا و مبالغی برای احیای این واحدها به ویژه 
واحدهای کوچک پرداخت می شود. به گفته وی، چون بیش از 
۹۳ درصد واحدهایی که در درون شهرک های صنعتی قرار دارند 
واحدهای کوچک یا متوس��ط بوده و زیر ۱00 نفر کارگر دارند 

بنابرای��ن این واحدها توس��ط دولت تامین 
مالی می شوند. معاون وزیر صمت ادامه داد: 
اولویت امسال دولت، کمک بالعوض 400 
میلیارد تومانی به استان های محروم است، 
این کمک ها برای تامین زیرس��اخت های 
ش��هرک های صنعتی پرداخت می ش��ود. 
رس��ولیان تاکی��د کرد: در رابطه با توس��عه 
ش��هرک های صنعتی در کش��ور، یک آمایش سرزمینی توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که در این رابطه 
شهرستان های کشور در چند دسته مورد بررسی قرار گرفته اند. 
وی یادآور شد: همچنین متناسب با ظرفیت های هر منطقه، نوع 
توسعه شهرک ها و تسهیالتی که دولت می دهد متفاوت است 

و بنابراین کمک مالی دولت، بیش��تر به برخی شهرس��تان های 
محروم کشور است.

 ریی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، گفت: در این راستا از منابع داخلی 
دولت به این شهرس��تان ها کمک ش��ده و در برخی استان ها در 

تامین زیرساخت ها کمک بالعوض می شود.
رس��ولیان بی��ان کرد: نظر دولت ب��رای تخصیص کمک های 
بالعوض در س��ال جاری به اس��تان های مرزی و محروم است 
تا بتوانند متناسب با استان های بزرگ توسعه یافته و در راستای 
عدالت در توسعه برنامه های خود را اجرایی کنند. در این رابطه 
نی��ز امس��ال نزدی��ک ب��ه 400 میلیارد تومان به این اس��تان ها 

کمک می شود. 


