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 امضای قرارداد تامین ۵ هزار مگاوات
 برق برای صنعت و معدن

مدیر زیرس��اخت ایمیدرو گفت: قرارداد ۵ هزار مگاوات نیروگاه 
جدید از تفاهمنامه ۱۰ هزارمگاواتی، امضا شده است. به گزارش 
ایمیدرو، منیژه غالمرضایی اظهار داشت: این قراردادهای جدید 
در چارچوب تفاهمنامه ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
برای حوزه صنعت و معدن امضا ش��ده اس��ت. مدیر زیرس��اخت 
ایمی��درو ب��ا بیان اینکه نیروگاه س��منان، نخس��تین طرح از این 
تفاهمنامه است، گفت: این طرح با ظرفیت تولید ۳۸۰ مگاوات 
انرژی برق، تا نیمه تابس��تان امس��ال راه اندازی می ش��ود. وی با 
اش��اره به همکاری قابل توجه وزارت نیرو برای طرح یاد ش��ده 
افزود: براس��اس تفاهمنامه ای که میان وزارتخانه های صمت و 
نیرو منعقد ش��ده، در مجموع ۱۴ اس��تان کش��ور دارای نیروگاه 
جدی��د می ش��وند ک��ه برق آن ها در اختیار صنای��ع و معادن قرار 
می گیرد. به گفته غالمرضایی، این میزان ظرفیت در ۲۴ سایت 
نیروگاهی و در مدت ۳۶ ماه ایجاد خواهد ش��د. مدیر زیرس��اخت 
ایمیدرو با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از این برنامه، گفت: 
پی��ش بینی می ش��ود ظرفیت های جدی��دی به رقم فعلی تامین 
برق افزوده شود. غالمرضایی گفت: پیش بینی می شود در طرح 
بعدی، نیروگاه ش��رکت فوالد مبارکه وارد مدار تولید برق ش��ود. 
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد مصرف برق کشور مربوط 
به حوزه صنعت و معدن است، افزود: حدود ۲۰ هزار مگاوات به 
ای��ن ح��وزه اختص��اص دارد که ۶ تا ۷ هزار مگاوات آن مربوط به 

بخش معدن و صنایع معدنی است.

 ایران و روسیه خودروی مشترک 
در ایران تولید می کنند

در دیدارهایی که صبح امروز رییس س��ازمان توس��عه تجارت با 
چند مقام روس داشت، بر موضوع تولید مشترک خودرو ایرانی – 
روسی در خاک ایران توافقات الزم به عمل آمد. به گزارش سازمان 
توس��عه تجارت، در نشس��ت هایی جداگانه، علیرضا پیمان پاک، 
معاون وزیر صمت و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با فایزولین 
وزیر مسکن روسیه، اسلپنیوف، وزیر تجارت در اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا و ماکس��یم سوکولوف مدیرعامل آوتاباس و وزیر سابق 
حمل ونقل روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها مذاکراتی 
برای صفر ش��دن تعرفه واردات گندم و روغن صورت گرفت و 
بر تولید مشترک خودرو در ایران توافق شد. همچنین دو طرف 
در موضوع احداث ش��هرک ها و مناطق صنعتی مش��ترک و نیز 
استفاده از ظرفیت شهرک های موجود برای تجارت آزاد و تولیدات 
مش��ترک بحث و تبادل نظر کردند. در این جلس��ات وزیر مسکن 
روسیه از اشتیاق و عالقه کشورش برای خرید مصالح ساختمانی 

و توربین از ایران  خبر داد.

 وعده پاکستان برای رساندن تجارت
 دوجانبه با ایران به ۵ میلیارد دالر

وزیر ارتباطات و خدمات پس��تی فدرال پاکس��تان اعالم کرد که 
کش��ورش متعهد اس��ت تا تمام اقدامات ممکن را برای رساندن 
حج��م تجارت دوجانبه به س��طح ۵ میلی��ارد دالر انجام دهد. به 
گزارش تس��نیم به نقل از نش��ریه دیلی تایمز، اسد محمود، وزیر 
ارتباطات و خدمات پستی فدرال پاکستان طی اظهاراتی با تأکید 
ب��ر ل��زوم تقوی��ت روابط تهران و اس��الم آباد از روابط چند بعدی 
برخوردارند که نیاز به تقویت بیشتر دارد. این وزیر گفت: پاکستان 
برای روابط دوس��تانه و برادرانه خود با کش��ور همس��ایه ایران که 
همیش��ه در آزمون ها س��ربلند بوده، بسیار ارزش قائل است. وی 
افزود: ما در همه مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از اعتماد 
کام��ل، درک متقاب��ل و همگرایی دیدگاه ها برخوردار هس��تیم. 
براساس این گزارش، وزیر ارتباطات، رئیس اداره ملی راهداری و 

دیگر مقامات ارشد پاکستان نیز در این دیدار حضور داشتند. 

آغاز ثبت نام نهایی منتخبان ذخیره قرعه کشی 
فروش یکپارچه خودرو

منتخبی��ن ذخی��ره )رزرو( اولی��ن مرحله قرعه کش��ی از طریق 
س��امانه یکپارچه فروش خودرو، می توانند از روز گذش��ته )شنبه 
۲۸ خردادماه( فرآیند ثبت نام نهایی و واریز وجه را انجام دهند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان براس��اس اطالعیه روز ۲۵ 
خرداد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وابسته به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به اتمام فرصت واریز 
وجه منتخبین اصلی، تمامی منتخبین ذخیره )رزرو( اولین مرحله 
قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو که نام آن ها 
در این سامانه اعالم شده، می توانند از روز گذشته )شنبه ۲۸ خرداد 
۱۴۰۱( با مراجعه به سایت های فروش شرکت های خودرو ساز، 

نسبت به انجام فرآیند ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام کنند. 

فروش خودرو بیشتر از تولید شد
در اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱، خودروس��ازان در مجموع بیش از ۷۶ 
هزار دس��تگاه خودرو تولید و بالغ بر ۸۳ هزار دس��تگاه خودرو را 
تجاری سازی کرده  و فروخته اند که بیانگر پیش گرفتن فروش از 
تولید است. به گزارش مهر، بررسی آخرین وضعیت فروش خودرو 
نش��ان می دهد که در اردیبهش��ت ماه سال جاری در مجموع ۷۶ 
هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۸۳ هزار و ۶۲ دستگاه 
خودرو فاکتور فروش صادر شده است. از این میزان سهم ایران 
خودرو در بخش تولید ۴۰ هزار و ۸۰۵ دس��تگاه خودرو بوده و با 
تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۰۲ 
دستگاه خودرو فروخته است؛ همچنین سهم سایپا نیز در بخش 
تولید ۲۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه خودرو بوده که با تکمیل تعدادی 
از خودروهای ناقص، در مجموع برای ۲۹ هزار و ۱۷۹ دس��تگاه 
خودرو فاکتور فروش صادر کرده اس��ت؛ همچنین س��هم پارس 
خودرو )زیر مجموعه سایپا( در بخش تولید ۹ هزار و ۶۹۰ دستگاه 
خودرو بوده که در مجموع ۱۰ هزار و ۳۸۱ دستگاه خودرو فروخته 
شده است. بنابراین ایران خودرو در اردیبهشت ماه ۲ هزار و ۶۹۷ 
دستگاه خودرو، سایپا ۲ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو و پارس خودرو 

۶۹۱ دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری سازی کرده اند.

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

پرداخت 1.6 میلیارد دالر از بدهی عراق به ایرانتعیین تعرفه واردات خودرو باید با اولویت دهی به تولید داخل
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو باید با توجه به 
اولویت دهی صنعت خودرو و قطعه و حمایت از تولیدکننده داخل تعیین ش��ود. 
غالمرضا شریعتی اندراتی در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه واردات خودرو باید 
با حمایت حداکثری از تولیدات داخل همراه باشد، اظهار داشت: واردات خودرو با 
ایجاد رقابت می تواند انگیزه خودروسازان را در ارتقای کیفی خودروهای داخلی 
افزایش دهد اما باید توجه داشت که واردات باید در راستای حمایت حداکثری از 
صنعت خودرو باشد و طبق مصوبه واردات مجلس مواردی چون سقف واردات، 

عمر مفید خودرو و مسائل زیست محیطی و نظام تعرفه ای باید لحاظ شود. وی افزود: منظور از واردات خودرو با 
هدف حمایت از تولید داخل این است که تعرفه واردات باید به سمت حمایت از صنعت خودرو و قطعه داخل اعم 
از اولویت دهی به قطعات ساخت داخل، مونتاژ خودرو در داخل و حمایت از تولیدکننده داخلی میل کند و چنانچه 
تولیدکنندگان داخل دارای ظرفیت صادراتی هستند با صادرات محصوالت خود می توانند بین واردات و صادرات 
تعادل برقرار کنند. این نماینده مجلس یادآور شد: خروج ارز از کشور برای واردات خودرو به صالح کشور نیست 
و تنها باید اجازه داد تا افراد خارج از کشور که توانایی مالی دارند اقدام به واردات خودرو کنند. شریعتی همچنین 

واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را عامل ایجاد انگیزه برای قطعه سازان دانست.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
از بدهی عراق به ایران پرداخت ش��د. یحیی آل اس��حاق در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشت: مطالبات ایران از عراق، بدهی است که این کشور در مقابل دریافت انرژی 
باید بپردازد که از س��وی وزارت نیرو و بانک مرکزی پیگیری می ش��ود. این عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
از پول های ایران آزادس��ازی ش��ده است، افزود: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد 
که این مبلغ به صورت نقدی وارد کش��ور ش��ود یا بابت خرید کاالهای وارداتی به 

کش��ورهای ثالث به صورت حواله پرداخت ش��ود. آل اس��حاق با بیان اینکه فروش انرژی به عراق در جریان اس��ت، 
درنتیجه جریان بدهی و پرداخت ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: بخش خصوصی طلبی از تجار این کشور ندارد، 
زیرا معامالت بخش خصوصی به صورت مداوم انجام می شود و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت ها وجود نداشته 
اس��ت. رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق با بیان اینکه بدهی های عراق به ایران دولتی اس��ت، تصریح 
کرد: بخشی از بدهی ها نیز مربوط به خدمات فنی و مهندسی است که تا ارایه صورت وضعیت و تایید آن به طول 
می انجامد. وی در پایان تاکید کرد: معامالت تجار دو کش��ور بدون مش��کل در جریان اس��ت و بدهی ها نیز هرچند 

وقت یک بار بدون خلل پرداخت می شود.

گروه صنعت و تجارت:  طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق در 
سال 9۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگی فراتر از 
2.2 ميليارد دالر در سال برآورد شده که حداقل 80 هزار فرصت 
شغلی را از بين برده است. گردش مالی در این بازار بيش از 40 هزار 
ميليارد تومان است و بر اساس مستندات وزارت صنعت برای 
ایجاد یك شغل در حوزه لوازم خانگی 119 ميليون تومان بودجه 
الزم است. این در حالی است که با وجود وعده نهایی مسئوالن 
ستاد مبارزه با قاچاق و فراهم بودن مقدمات الزم برای جمع آوری 
لوازم خانگی فاقد شناسه کاال و کد رهگيری، دیگر هيچ بهانه ای 

برای تعلل در برخورد با قاچاق کاال نخواهدبود.
عم��ده عوائ��د فروش لوازم خانگ��ی قاچاق در جیب قاچاقچیان 
دانه درشت و نیز اندکی از آن هم به فروشندگان و توزیع کنندگان 
کاالی قاچاق تعلق خواهد گرفت. اما در مقابل ضربه قاچاق به 
تولید داخل به گونه ای اس��ت که در ش��رایط تورم کنونی اشتغال 
بس��یاری از جوانان را در خطر تهدید قرار داده اس��ت. در همین 
ح��ال ب��ه گفت��ه مقامات س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز پس 
سال ها تمدید و تعویق، باالخره شهریور سال ۹۹ آخرین موعد 
ب��رای فراه��م آوردن مقدمات الزم برای برخورد با لوازم خانگی 
قاچاق بوده است. در این تاریخ می بایست تمامی لوازم خانگی 
ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور 
شناسه کاال و کد رهگیری اخذ می کردند. حمیدرضا دهقانی نیا، 
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از برخورد قاطع با 
اجن��اس قاچ��اق حوزه لوازم خانگی و دیگر کاالهای هدف خبر 
داده است. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به شکل مقطعی 
و با رویکرد مصلحت محور همراه بوده است و متأسفانه تاکنون 
بهانه هایی همچون عدم توانایی شناسایی کاالی قاچاق توسط 
مقام قضائی، توجیهی در جهت کم کاری در کشف و ضبط کاالی 

قاچاق در بازار بوده است.
الزام به اخذ شناس��ه کاال و کد رهگیری مربوط به ابتدای س��ال 
۹۶ بود اما تا سال ۹۹ این طرح به علت کاستی ها و کم کاری ها 
ب��ه تعوی��ق افتاده و بارها ب��ه واردکنن��دگان، عرضه کنندگان، 
تولیدکنن��دگان، خدم��ات پ��س از ف��روش، حمل کنن��دگان و 
انبارکنندگان برای شناسه دار کردن لوازم خانگی داخلی مهلت 
داده شده است. در برهه کنونی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ع��زم ج��دی خود را برای مقابله میدانی با قاچاق اعالم کرده 

است الزم است که سایر نهادهای همکار در زمینه جمع آوری 
قاچاق مخصوصًا فراجا، همپای این ستاد، اعالم آمادگی خود را به 
شکل علنی اعالم کنند. از سوی دیگر بنابر ادعای اکبر پازوکی، 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد 
لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش می رسد و قسمت 
کوچکی از آن در کف مغازه ها فروخته می شود. بنابراین در وهله 
اول برخورد با توزیع کنندگان لوازم خانگی قاچاق در س��ایت ها 
و ش��بکه های اجتماعی باید در دس��تور کار پلیس فتا و ضابطان 
سایبری نیروی انتظامی قرار بگیرد. واضح است که ردیابی قاچاق 
در فضای مجازی به مراتب از بازرسی میدانی گسترده و جست 
و جوی خیابانی سهل الوصول تر خواهد بود و ضابطان و دستگاه 
قضائی بالفاصله با کش��ف فروش��گاه یا کانال فروشنده کاالی 
قاچاق به راحتی امکان ردیابی مکان فروشنده و مسدودی درگاه 
ف��روش او را خواهن��د داش��ت. در حال حاضر اتحادیه های لوازم 
خانگی داخلی صراحتًا از شناس��ه دار ش��دن تمامی لوازم خانگی 
موج��ود در ای��ران خبر داده اند. عباس هاش��می، دبیرکل انجمن 

صنای��ع ل��وازم خانگی ضمن اعالم آمادگی برای انجام هرگونه 
برخورد در حوزه لوازم خانگی در کش��ور، گفت: در حاضر حاضر 
می توان��م ب��ا افتخار اعالم کنم که تمام��ی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی کاماًل به تعهدات خود بابت اخذ شناس��ه و کدرهگیری 
برای اجناس خود اقدام کرده اند و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز آمادگ��ی کام��ل برای برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق در 
س��طح عرض��ه دارد. بنابراین با وج��ود فراهم بودن کامل برای 
جمع آوری اجناس فاقد شناس��ه کاال و کد رهگیری دیگر هیچ 
بهان��ه ای از س��مت نهاده��ای انتظام��ی و قضائی برای تعلل در 

برخورد با قاچاق مسموع نیست.
اما تا به امروز هیچ برخورد جدی با لوازم خانگی قاچاق به صورت 
مس��تمر انجام نش��ده است؛ بلکه صرفًا با مطالبه گری رسانه ها و 
اتحادیه های تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به شکل مقطعی 
بازرسی های حضوری صورت می گرفته و سپس بعد چند هفته 
برخورد مجدداً طرح به به فراموشی سپرده می شده است. سیستم 
ضعیف برخورد با قاچاق در سال های اخیر باعث شده است که 

حتی در زمینه قاچاق معکوس نیز با مشکل مواجه شویم. محمد 
وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت 
سال گذشته عنوان کرده بود: »از صد در صد واحدهای تولیدی، 
کیفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خوب اس��ت و حتی 
ص��ادرات معکوس می ش��ود؛ یعنی محص��ول ایرانی به خارج از 
مرزهای اطراف می رود و لیبل خارجی یا کره ای می خورد و دوباره 
به داخل کشور بر می گردد و مردم به تصور کاالی خارجی آن را 
خریداری می کنند.« در سال های گذشته در حوزه لوازم خانگی 
مسئوالن کمک کردند تا تولید در این بخش رونق بگیرد و برای 
اینکه برندهای ایرانی جایگاه و سهم بهتر و باالتری در بازار به 
دست آوردند، فاکتورهایی از قبیل ممنوعیت واردات، ممنوعیت 

تبلیغات برندهای خارجی را اجرا کردند.
کارشناسان معتقدند که در صنعت لوازم خانگی سه ضلع  تولید 
کننده، توزیع کننده و مصرف کننده وجود دارد، اما برای مبارزه با 
قاچاق طی سال های گذشته به ضلعی که نقش تعیین کننده ای 
می توانس��ت در کاهش قاچاق لوازم خانگی داش��ته باشد، یعنی 
ضلع توزیع کننده یا فروش��ندگان خرد توجه نش��ده است. تولید 
کنندگان صنعت لوازم خانگی، تولیداتشان را به توزیع کنندگان 
عم��ده ی��ا بنکداران که به صورت منطق��ه ای فعالیت می کنند، 
می دهند و توزیع کنندگان خرد نیز با این توزیع کنندگان عمده  
یا همان بنکداران ارتباط برقرار می کنند و کاالی مورد نیاز خود 
را از آنها تهیه می کنند. بعد از تحریم ها و خروج برندهای خارجی 
از کش��ور، فضا برای عرضه تولیدات داخلی بیش��تر فراهم شد و 
این تولیدکنندگان مجبور ش��دند برای معرفی محصوالتش��ان 
ش��روع به تبلیغ کنند و اتفاقا هزینه های زیادی نیز صرف این 
کار کردند. در اینجا دیگر مردم نقش تبلیغی زیادی نداش��تند، 
زیرا اغلب مردم مصرف کنندگان برندهای خارجی لوازم خانگی 
بودند و با برندهای لوازم خانگی داخلی آشنایی کمتری داشتند 
و ل��ذا نمی توانس��تند خری��د آن را با اطمین��ان خاطر به دیگران 
توصیه کنند.   فراهم ش��دن محیط برای جوالن لوازم خانگی 
قاچاق در بازار یک زنجیره اس��ت و به مس��ائل مختلفی بستگی 
دارد  و تنها مرتبط به ضلع آخر یعنی فروش��نده خرد نیس��ت، 
اما در اینجا مس��ائلی که باعث ش��ده تا فروش��نده خرد از عرضه 
کاالی ایران��ی امتن��اع کند و به س��مت عرض��ه کاالی قاچاق 

گرایش یابد بیان شد.

»تجارت« از بی اعتنایی به فروشندگان گزارش می دهد

پشت پرده جوالن لوازم خانگی قاچاق در بازار

گروه صنعت و تجارت: دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع 
تولید کش��ور گفت: به طور متوس��ط، ساالنه بیش از ۳۰ 
هزار پرونده در این ستاد بررسی شده و ۶۰ تا ۷۲ درصد 
مصوبات مرتبط به آنها نیز اجرا ش��ده اس��ت. به گزارش 
شاتا، صدیف بیک زاده در نشست ستاد مرکزی پیگیری 
اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی در قوه قضاییه 
ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد برنامه ها 
و تسهیل در انجام اقدامات دولت در اقتصاد و تولید، گفت: 
س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید برای رفع مش��کالت، 
کارگروه ه��ای وی��ژه ای در قال��ب ۱۰ کمیته تخصصی 
تشکیل داده است که این کارگروه ها در استان ها نیز در 
حال فعالیت هستند. این مقام مسوول در وزارت صمت 
تصریح کرد: در چهار سال اخیر، کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان ها به ۲۰ تا ۴۰ هزار پرونده واحدهای 
تولیدی رسیدگی کرده و به طور متوسط ساالنه بیش از 

۳۰ هزار پرونده مطرح شده که ۶۰ تا ۷۲ درصد مصوبات 
اجرا شده است. در این میان، ۶۸ درصد مصوبات در ستاد 
جنبه سیاس��ت گذاری و مابقی جنبه تولیدی داش��ته که 
اقدامات انجام ش��ده بیانگر این اس��ت که به سمت رفع 
مش��کالت زیربنایی گام برداش��ته ایم. بیک زاده اضافه 
کرد: ۲۸ درصد مصوبات حوزه سیاست گذاری اجرا شده 
و ۵۰ درصد از کل این مصوبات در حال پیگیری است، 
همچنی��ن ۲۲ درص��د این م��وارد در حوزه مالی و بانکی 
بوده اس��ت. دبیر س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 
توضیح داد: این در حالی اس��ت بیش از ۷۰ هزار واحد 
صنعتی در کشور وجود دارد که هزار و ۵۶۰ واحد تحت 
تملک بانک ها قرار دارد و بیش��ترین تملک واحدهای 
صنعتی در اختیار بانک ها در استان های تهران، مازندران، 
لرس��تان، فارس، خراس��ان رضوی و همدان و کمترین 
می��زان تملک واحدهای صنعت��ی در اختیار بانک ها در 
اس��تان های بوش��هر، چهارمحال بختیاری، خراس��ان 
شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است. 
وی اضاف��ه ک��رد: همچنین از ۷۰ هزار واحد صنعتی در 
کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده است و بیشترین 
واحدهای راکد در اس��تان های اصفهان، تهران، فارس، 
مازن��دران و آذربایجان غربی و کمترین واحدهای راکد 
در استان های زنجان، خراسان رضوی، ایالم، خراسان 

شمالی و جنوبی هستند.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
در مجلس گفت: قطع برق صنایع برای کنترل مصرف 
بدون توجه به تنظیم بازار، قیمت مصالح س��اختمانی 
ب��ه ویژه س��یمان و ف��والد را افزایش می دهد. مجتبی 
رضاخواه در گفتگو با خانه ملت با اشاره به لزوم تنظیم 
گ��ری ب��ازار در کنار مدیریت مصرف برق گفت: دولت 
بای��د همزمان ب��ا مدیریت مصرف برق، تنظیم بازار را 
ه��م انج��ام دهد؛ هم اکن��ون دولت تصمیم  دارد برای 
مدیریت مصرف برق،  برق صنایع را قطع کند که این 
ام��ر درنهایت موجب افزایش قیمت س��یمان و فوالد 
می شود. این نماینده مجلس افزود: اینکه برای مدیریت 
مصرف در یک بازه زمانی برق صنایع هم قطع شده و 
قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان افزایش پیدا کند، 
پذیرفته ش��ده نیس��ت. اخیرا در بازدید از کارخانه های 
س��یمان مش��اهده کردیم، عمده کارخانه ها با بحران 
فروش مواجه بوده و سیمان و کلینکر به مقدار زیادی در 
انبارها انباشته شده بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس اظهار کرد: قیمت هر متر مکعب 
بتن در حال رس��یدن به یک میلیون تومان اس��ت که 
رقمی بسیار باال بوده و دولت حتما باید بر بازار نظارت 
کنند. نباید مدیریت مصرف برق بدون مدیریت تنظیم 
بازار باش��د و از طرفی با ش��رایط کنونی اگر توجهی به 
مدیریت بازار نباشد، قیمت مصالح ساختمانی افزایش 

پی��دا ک��رده و وع��ده دولت برای س��اخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد و از طرفی 
گرانی مصالح س��اختمانی سازندگان شخصی را هم با 
مشکل مواجه می کند. این نماینده مجلس در پایان با 
بیان اینکه مدیریت مصرف برق صرفا بر مبنی عرضه 
و تقاض��ا نب��وده، افزود:  بای��د قیمت ها کنترل و به امر 
تنظیم بازار توجه ش��ود به ویژه تنظیم نرخ س��یمان و 

فوالد هم توجه شود. 
پیش از این علی اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران 
مجلس گفته بود: در فصل گرم س��ال و در زمان پیک 
مصرف برای تامین برق با مش��کل مواجه هس��تیم و با 
ناترازی موجود نمی توان برق مورد نیاز کشور در همه 
بخش ها را در این فصل تامین کرد. وی گفت: صنایع 
باید وضعیت موجود را درک و در مدیریت مصرف برق 

به کمک دولت بیایند.

قطع برق صنایع، قيمت سيمان و فوالد را افزایش می دهدرسيدگی به بيش از 30 هزار پرونده توليدی در ستاد تسهيل

معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت در بازدید از غرفه سایپا:از اولویت های وزارت صمت، مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی است

 حضور مدیرعامل جدید در سایپا، رشد تولید و کاهش محصوالت ناقص را رقم زد

ش��هره حق��ی - تج��ارت؛ محم��د مه��دی ب��رادران ب��ا بیان 
مطل��ب ف��وق اف��زود: از مجموع��ه ه��ای ک��ه در دول��ت 
جدی��د همراه��ی خوب��ی ب��ا سیاس��ت ه��ای وزی��ر در حوزه 
 خودروس��ازی دارن��د، تولید کنندگان قطعات خودرو هس��تند.

 ب��رادران اولی��ن گام در مب��ارزه ب��ا کاالی قاچ��اق را اطمینان 
از می��زان تولی��د در س��طح ب��ازار دانس��ت و گف��ت: تولی��د 
خ��ودرو در ۸ م��اه اخی��ر رون��د روب��ه رش��دی داش��ته ک��ه با 
 ت��الش خودروس��ازان و قطع��ه س��ازان ایج��اد ش��ده اس��ت.

 او افزود: گام دوم افزایش کیفیت محصول و رضایت مندی مشتری 
بود که باید در این حوزه هم اقداماتی صورت می گرفت چراکه 
این موضوع با انتقادات به حق مردم در سال های گذشته مواجه 
 شده بود و خوشبختانه با پاسخ گویی مناسبی همراه شده است.

 معاون وزیر صمت س��ومین گام را اصالت 
بخش��ی به قطعات خودرو دانس��ت و گفت: 
یکی دیگر از کارهای خوبی که انجام شده 
مربوط به شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در 
بازار بود، چراکه قطعات قاچاق و بعضا تقلبی 
ب��ه نام محصوالت اصلی داخلی یا خارجی 
در داخل کشور بسته بندی و وارد بازار می 

شد و برای مردم ایجاد مشکل می کرد که با انجام طرح اصالت 
 س��نجی قطعات برای مردم اطمنیان خاطر ایجاد ش��ده اس��ت.
 او تاکید کرد: ایجاد کدهای شناسه برای اصالت سنجی کاالها 
که بسیار مهم بود شروع شده و در اولین گام برای دو گروه کاالیی 
باطری و کمک فنر، اجرایی شده است و برای ۵۳ گروه قطعات 

 یدکی خودرو دیگر هم این کار انجام می شود.
 برادران افزود: در این خصوص مقرر شده 
ک��ه از م��رداد ماه نبای��د هیچ کاالیی بدون 
ک��د رهگیری به بازار عرضه ش��ود و تولید 
کنندگان تمام تولیداتشون را با کد رهگیری 
تولی��د و ب��ه بازار عرضه کنند البته برای آن 
تعداد از قطعاتی که در بازار بدون کد موجود 
 اس��ت نی��ز فرصت داده ش��ده که کد رهگی��ری دریافت کنند.

 او گف��ت: صنع��ت قطع��ه س��ازی از صنایع��ی اس��ت ک��ه هم 
اش��تغال زاس��ت و هم در حوزه صادرات عملکرد خوبی داش��ته 
و در ای��ن زمین��ه، قطع��ه س��ازان ب��ه منظور ایجاد ش��فافیت 
بیش��تر و آس��ایش خاطر مش��تری همراهی مناس��بی  داشته 

ک��ه قاب��ل تقدی��ر اس��ت و قطع��ا منافع ای��ن کار ب��رای تولید 
 کنن��دگان و مص��رف کنن��دگان به صورت ب��رد برد خواهد بود.

 او گفت: دولت جدید در مقطعی حضور یافت که سطح نارضایتی 
از عملکرد خودروسازان بسیار باال بود ولی بر اساس آمار میزان 
نارضایتی در حال کم شدن است که علتش توجه خودروسازان و قطعه 
 سازان  به موضوعات مهمی چون تولید، کیفیت و خدمات است.
 مع��اون وزی��ر صمت تصریح کرد: با حض��ور مدیرعامل جدید 
در س��ایپا، رش��د تولید و کاهش محصوالت ناقص را داش��تیم و 
همچنین تولید محصوالت جدید هدف گذاری شده و این روند 
کامال ملموس است. همچنین در حوزه خدمات پس از فروش 
نیز در شرکت سایپا یدک رشد خوبی را شاهد هستیم که نتیجه 

آن افزایش سهم بازار برای این شرکت است.


