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رشد ۴۴.۸ درصدی سرمایه گذاری و صادرات 
در صنایع نساجی

س��خنگوی وزارت صمت گفت: بررس��ی آمار صنعت نساجی و 
پوش��اک نش��ان می دهد در سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری در این 
حوزه  ۴۴.8 درصد رش��د داش��ت. امید قالیباف در گفتگو با ایرنا 
افزود: این میزان افزایش س��رمایه گذاری در صنعت نس��اجی و 
پوش��اک با توجه به منفی بودن نرخ س��رمایه گذاری در اقتصاد 
کم نظیر اس��ت. وی گفت: این جهش س��رمایه گذاری ناشی از 
پیش بینی مثبت فعاالن اقتصادی از آینده این صنعت است و 
آمار صادرات صنایع نساجی و پوشاک نیز که در سال قبل ۵.۹ 
درصد رش��د داش��ت ثابت می کند نگاه این صنعت به بازارهای 
صادراتی بیشتر شده است. سخنگوی وزارت صمت، رشد وزنی 
صادرات صنایع نس��اجی و پوش��اک در دو ماهه نخست امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل را نیز ۱۰ درصد ذکر کرد و 
ادام��ه داد: از آنجای��ی که مواد اولیه این صنعت به ویژه در الیاف 
طبیعی از طریق واردات تامین می شود، در مدت مورد بررسی 

واردات صنایع نساجی و پوشاک ۳۵ درصد رشد داشت.

رشد هدایت نقدینگی به بخش معدن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در س��ال های اخیر، 
هدایت نقدینگی در حوزه معدن نس��بت به گذش��ته روند رو به 
رش��دی را تجرب��ه کرده اس��ت. به گزارش ایمی��درو، وجیه اله 
جعفری، افزود: صنایع کش��ور نیاز به س��اماندهی دارند که تنها 
بخش��ی در حیط��ه وظایف و اختیارات ایمی��درو قرار دارد. وی 
بیان داش��ت: ایمیدرو به عنوان نهادی بسترس��از و توس��عه ای 
نقش هدایت س��رمایه گذار به منظور توس��عه صنعت کش��ور را 
برعه��ده دارد. ریی��س هیات عامل ایمی��درو، برقراری عدالت 
صنعتی به وسیله تعریف طرح های جدید در مناطق کم برخوردار 
کش��ور را از جمله نکاتی دانس��ت که در این طرح جامع باید در 
نظ��ر گرفت��ه ش��ود. وی گف��ت: ارائه طرح ه��ای جدید یکی از 
مهمتری��ن خروج��ی های تدوین طرح جامع آلومینیوم کش��ور 
اس��ت. ای��ن طرح ها بای��د به گونه ای تعریف ش��وند تا عدالت 
صنعت��ی در کش��ور ب��ا رعایت الزامات کارشناس��ی و همچنین 
توجی��ه اقتصادی برقرار ش��ود. جعف��ری تاکید کرد: باید با نگاه 
جامع بس��تر س��رمایه گذاری در صنایع پایین دس��ت آلومینیوم 
فراه��م ش��ود. معاون وزیر صمت، ضمان��ت اجرایی را از دیگر 
الزامات طرح مذکور دانست و اظهارداشت: بازار سرمایه گذاری 
مطمئن و پیش بینی ش��ده منجر به تمایل س��رمایه گذاران به 

توسعه فعالیت ها خواهد شد.

 افزایش ۲۶ درصدی واردات چین 
از ایران در ۵ ماه اخیر

گمرک چین از رشد ۱8 درصدی تجارت این کشور با ایران در 
۵ ماهه نخست سال جاری میالدی و عبور ارزش مبادالت دو 
کش��ور از 6 میلی��ارد دالر خب��ر داد. به گزارش ایرنا، جدیدترین 
آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد مبادالت 
تجاری این کش��ور با ایران در ۵ ماهه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی با رش��د ۱8 درصدی نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه ش��ده و به 6 میلیارد و ۴7۲ میلیون دالر رس��یده اس��ت. 
ارزش مبادالت دو کش��ور در ماه های ژانویه تا می س��ال قبل 
بالغ بر ۵ میلیارد و ۴8۱ میلیون دالر اعالم ش��ده بود. واردات 
چین از ایران در ۵ ماهه نخس��ت ۲۰۲۲ با رش��د ۲6 درصدی 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل مواجه شده و به ۳ میلیارد و 

۱۹۲ میلیون دالر رسیده است. 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

باید 6 ماه به وزیر صمت فرصت دادقیمت گذاری خودرو با عرضه در بورس شفاف می شود
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو می گوید: عرضه خودرو مانند مواد اولیه، باید در 
بورس انجام ش��ود تا ش��فافیت در قیمت گذاری و نحوه عرضه صورت گیرد. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مازیار بیگلو گفت: عرضه در بورس می تواند 
با شفاف کردن قیمت خودرو، موجب کاهش التهابات در بازار شود؛ همانطور که 
فروش مواد اولیه در بورس کاال، منجر به شفافیت قیمت این مواد شده است. به 
گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، تا زمان اصالح 
و ش��فاف نش��دن قیمت گذاری و نحوه عرضه خودرو، مش��کلی از مش��کالت کم 

نخواهد شد و برای شفاف سازی در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس می تواند کمک کننده باشد. ۱8 خرداد 
قرار بود ۲۳۰ دستگاه خودرو متعلق به یکی از شرکت های خودروسازی در بورس کاال عرضه شود که نامه معاون 
حمل ونقل وزارت صمت به رئیس این سازمان، مانع از آن شد؛ در این نامه تاکید شده بود که وظیفه تنظیم بازار 
خودرو برعهده ستاد تنظیم بازار است و عرضه خودرو های تولیدی بخش دولتی و خصوصی، باید به طور متمرکز 
صورت گیرد. بورس کاال با توجه به ابهام وارده پس از دریافت این نامه، عرضه خودرو های موردنظر را تعلیق کرد 
و حاال قرار است، شورای عالی بورس در این مورد تصمیم بگیرد. طرح قرعه کشی در بازار خودرو، جزو تصمیمات 

دولت قبل بود و با اصالح جزئی در سامانه یکپارچه، نمی توان شاهد رفع مشکالت حاکم در بازار خودرو بود. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طرح استیضاح 
وزیر صمت گفت: به نظر اینجانب اگر یک فرصت شش ماهه به وزیر داده شود 
می تواند بس��یاری از مش��کالت را س��ر و سامان دهد. یعقوب رضازاده در گفتگو با 
تس��نیم با اش��اره به طرح اس��تیضاح وزیر صمت در مجلس گفت: اینجانب طرح 
مذکور را امضا نکرده و با آن مخالف هستم. وی با بیان اینکه باید فرصت بیشتری 
به وزیره صمت داد، گفت: ایشان برنامه های خوبی برای تحول در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت دارد و باید فرصت بیش��تری به وی داده ش��ود تا این برنامه ها را 

اجرایی کند. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس افزود: البته در این زمینه نمایندگان مجلس 
هم می توانند همکاری الزم را داشته باشند تا کارها به خوبی پیش برورد. رضازاده در ادامه اضافه کرد: در شرایط 
فعلی اس��تیضاح وزیر صنعت به نفع دولت و کش��ور نیس��ت. این نماینده مجلس خطاب به نمایندگان مجلس که 
به دنبال اس��تیضاح وزیر صمت هس��تند، گفت: نمایندگان می توانند با دعوت وزیر به صحن و کمیس��یون های 
مجلس نظرات و برنامه های وزیر را گوش بدهند و اگر خود راهکاری برای حل مشکالت دارند ارائه کنند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به نظر اینجانب اگر یک فرصت شش ماهه به وزیر 

داده شود می تواند بسیاری از مشکالت را سر و سامان دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری مطرح کرد؛

طراحینقشهراهصنعتخودرو

 آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی دهگالن

۱-آقای مسعود ارشدی فرزند محمود ش ش ۳ کد ملی ۵۵8۹77۳6۳6 صادره دهگالن 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۱۱۳۱۲ مترمربع از پالک ۱۰۲ 
اصلی واقع در قریه هلیزآباد بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقایان 

احمد و محمود ارشدی
۲-آقای محمود محمودی بلبان آباد فرزند کاکه احمد ش ش ۳ کد ملی ۵۵8۹8۰۱۴78 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک باب س��اختمان طرح پرواربندی گوساله به مساحت 
۲۴۰۰ مترمربع از پالک ۳۴ اصلی واقع در قریه گردمیران علیا بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحمید نوری
۳-آقای اقبال مبارکی فرزند کریم ش ش ۵۴8 کد ملی ۵۵8۹۵8۵7۰8 صادره دهگالن 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��اخت ۵۰۰۰۰ مترمربع از پالک ۴6 
اصلی واقع در قریه س��نگ س��یاه بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 

آقای احمد خالدی
۴-آقای مهدی جوانمردی فرزند حبیب اهلل ش ش ۲ کد ملی ۵۵8۹7۳۴۲۱۵ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۹77۲ مترمربع از 
پ��الک 88 اصل��ی واق��ع در قریه کروندان بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی اقای سلیم رحیمی
۵- آقای مهدی جوانمردی فرزند حبیب اهلل ش ش ۲ کد ملی ۵۵8۹7۳۴۲۱۵ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۱8۹87 مترمربع از 
پ��الک 88 اصل��ی واق��ع در قریه کروندان بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی اقای سلیم رحیمی
6-آقای حسن یوسفی فرزند علی ش ش 7 کد ملی ۵۵8۹7۹6۳6۹ صادره دهگالن 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 87۰7 مترمربع از پالک ۵8 
اصلی واقع در قریه قلعه جوب بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 

آقای علی یوسفی
7- آقای حسن یوسفی فرزند علی ش ش 7 کد ملی ۵۵8۹7۹6۳6۹ صادره دهگالن 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۳۴۳۲/۵۰ مترمربع از پالک 
۵8 اصلی واقع در قریه قلعه جوب بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای علی یوسفی
8- آقای حسن یوسفی فرزند علی ش ش 7 کد ملی ۵۵8۹7۹6۳6۹ صادره دهگالن 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 7۲۰۳۴ مترمربع از پالک ۵8 
اصلی واقع در قریه قلعه جوب بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 

آقای علی یوسفی
۹- آقای حسن یوسفی فرزند علی ش ش 7 کد ملی ۵۵8۹7۹6۳6۹ صادره دهگالن 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۱78۳۹ مترمربع از پالک ۵8 

اصلی واقع در قریه قلعه جوب بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 
آقای علی یوسفی

۱۰-آقای حسن یوسفی فرزند علی ش ش 7 کد ملی ۵۵8۹7۹6۳6۹ صادره دهگالن 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۵7۲۱/۵۰ مترمربع از پالک 
۵8 اصلی واقع در قریه قلعه جوب بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای علی یوسفی
۱۱- آقای حسن یوسفی فرزند علی ش ش 7 کد ملی ۵۵8۹7۹6۳6۹ صادره دهگالن 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۴878/۴۰ مترمربع از پالک 
۵8 اصلی واقع در قریه قلعه جوب بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای علی یوسفی
۱۲-آقای محمد خالد سلیمی فرزند ویس محمد ش ش ۲۵۲۵ کد ملی ۳8۰۰۰۲۵۴۲6 
صادره قروه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۰/۴۵ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می اقای 

محمد رحیمی فرزند شکراله
۱۳-آق��ای محم��د ش��ریف امیری فرزند محم��د ش ش ۵8۹ کد ملی ۵۵8۹۵86۱۱۹ 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱6۰ مترمربع از پالک ۵۴ 
اصلی واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای شکراله مجیدی
۱۴-آقای محمد جعفر خودالن فرزند احمد ش ش ۱۰ کد ملی ۳78۲۱7۳۱7۱ صادره 
بیجار در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱87/۵۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

احمد اسدی
۱۵-آقای حشمت اهلل امانی فرزند محمد ش ش 6۲6 کد ملی ۳8۳۹۱۱876۱ صادره 
کامیاران در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 6۹/6 مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

ایلخانی غفوری
۱6-آقای مسعود رحیمی دهگالن فرزند محمد رحیم ش ش ۹۹۲ کد ملی ۵۵8۹۳۴767۱ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 6۹7۲7 مترمربع 
از پالک ۹8 اصلی واقع در قریه تازه آباد قروچای )یوسف آباد( بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی آقایان ابراهیم و اسماعیل و عبدالرحیم حمیدی وفا
۱7-آقای مسعود رحیمی دهگالن فرزند محمد رحیم ش ش ۹۹۲ کد ملی ۵۵8۹۳۴767۱ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۵۵۲۵ مترمربع 
از پالک ۹8 اصلی واقع در قریه تازه آباد قروچای )یوسف آباد( بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی آقایان ابراهیم و اسماعیل و عبدالرحیم حمیدی وفا
۱8-آقای خالد ش��یرزاده فرزند محمود ش ش ۴۱۹۵ کد ملی ۵۵8۹۳6۹۴۲8 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۱۳7۴8 مترمربع از 

پالک ۴۳ اصلی واقع در قریه حاجی آباد ده رقه بخش ۹ گاورود دهگالن خریداری از 
مالک رسمی آقای غالم شیرزاده

۱۹- آقای خالد ش��یرزاده فرزند محمود ش ش ۴۱۹۵ کد ملی ۵۵8۹۳6۹۴۲8 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۵7۵۰ مترمربع از 
پالک ۴۳ اصلی واقع در قریه حاجی آباد ده رقه بخش ۹ گاورود دهگالن خریداری از 

مالک رسمی آقای غالم شیرزاده
۲۰- آقای خالد ش��یرزاده فرزند محمود ش ش ۴۱۹۵ کد ملی ۵۵8۹۳6۹۴۲8 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۱86۵۰ مترمربع از 
پالک ۴۳ اصلی واقع در قریه حاجی آباد ده رقه بخش ۹ گاورود دهگالن خریداری از 

مالک رسمی آقای غالم شیرزاده
۲۱- آقای خالد ش��یرزاده فرزند محمود ش ش ۴۱۹۵ کد ملی ۵۵8۹۳6۹۴۲8 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۱86۵۰ مترمربع از 
پالک ۴۳ اصلی واقع در قریه حاجی آباد ده رقه بخش ۹ گاورود دهگالن خریداری از 

مالک رسمی آقای غالم شیرزاده
۲۲- آقای خالد ش��یرزاده فرزند محمود ش ش ۴۱۹۵ کد ملی ۵۵8۹۳6۹۴۲8 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۹۰8۴ مترمربع از 
پالک ۴۳ اصلی واقع در قریه حاجی آباد ده رقه بخش ۹ گاورود دهگالن خریداری از 

مالک رسمی آقای غالم شیرزاده
۲۳-آقای خالد ش��یرزاده فرزند محمود ش ش ۴۱۹۵ کد ملی ۵۵8۹۳6۹۴۲8 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۲۲۹۹7 مترمربع از 
پالک ۴۳ اصلی واقع در قریه حاجی آباد ده رقه بخش ۹ گاورود دهگالن خریداری از 

مالک رسمی آقای غالم شیرزاده
۲۴-آقای طیب احمدی دهرشید فرزند محمد علی ش ش ۵7۱ کد ملی ۵۵8۹۰۲۰68۹ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

کدخدا مصطفی رحیمی دهگالن
۲۵-آق��ای س��یروس کرم��ی فرزند احمد ش ش ۳86 ک��د ملی ۵۵8۹۴۹۵8۰۱ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 8۴/۵۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

ایلخانی غفوری
۲6-آقای منصور مفاخری فرزند محمود ش ش ۱۳۳7 کد ملی ۵۵8۹۲۵۴۳۲۹ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳6/۴۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

سعید رحیمی
۲7-آقای کریم نادری کروندان فرزند اسمعیل ش ش 6 کد ملی ۵۵8۹7۴۰۰۱۰ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۱/8۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 

واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقایان 
محمد صادق و محمد صدیق و محمد صالح شهرت همگی رحیمی

۲8-آقای فایق لطفی  فرزند محمود ش ش ۴۴۴ کد ملی  ۳8۰۰۰86۳۵۲صادره قروه 
در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۹8 مترمربع از پالک ۵۴ 
اصلی واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای محمود جوانمردی
۲۹-آق��ای توفی��ق لطف��ی فرزند محمود ش ش 6  کد ملی ۳8۰۱۳76۱۳۳ صادره قروه 
در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۹8 مترمربع از پالک ۵۴ 
اصلی واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای محمود جوانمردی
۳۰-آقای سامان محممدی فرزند عبدالصمد ش ش ۴ کد ملی ۵۵8۹7۵7۲۴۱ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی واقع 
در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردیتان خریداری از مالک رسمی آقای محمود 

رحیمی فرزند الهیار
۳۱-آق��ای عرف��ان امی��ری فرزند حبیب اهلل کد مل��ی ۵۵8۰۰7۰7۵6 صادره دهگالن 
در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۴۲/۳۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی  واقع در 
شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای محمود 

رحیمی فرزند الهیار
۳۲-آقای فریبرز امیری فرزند محمد کریم ش ش ۳۱ کد ملی ۵۵8۹۹۴۲۲۴۱ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴۱/6۲ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرستان دهگالن  بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای 

حبیب اله نصیری
۳۳-آقای س��ید خالد علوی فرزند س��ید محمد ش ش 8۹۹ کد ملی ۵۵8۹۰۰۹۵۵۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۰/۴۰مترمربع از پالک ۵۴ 
اصلی واقع در شهرستان  دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد امین اسدی
۳۴-آقای هوشیار امیری فرزند حسن ش ش ۱۰ کد ملی ۳8۰۱۳76۱76 صادره قروه 
در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۴۱/۵۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی واقع در 
شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای میرزا 

محمد کریمی
۳۵-آقای وریا فاتحی دهگالن فرزند محمد صدیق ش ش ۵۹ کد ملی ۵۵8۹87۲۳7۵ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقایان 

محمد امین و ابراهیم و عزت شهرت همگی سلیمی
 تاریخ چاپ نوبت اول : ۱۴۰۱/۳/۲۲         تاریخ چاپ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۴/۵

 سید زاهد دست گشاده – رئیس ثبت اسناد و امالک دهگالن 

گ�روه صنعت و تجارت: درس�ت در روزهای�ی كه زمزمه های 
اس�تيضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بيش�تر از گذش�ته 
ش�نيده می ش�ود، س�يدرضا فاطمی امين با حضور در برنامه 
های مختلف به دفاع از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش در 
ماه های گذشته می پردازد. تنها در هفته گذشته وزیر صمت در 
چند جلسه با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی حضور داشت. از 
طرف دیگر با استفاده از فرصت حضور در رسانه ملی عملکرد 
وزارت صمت را به خوبی تشریح كرد. همراه با قاليباف، ریيس 
مجلس ش�ورای اس�المی در مراس�م روز اصناف به سخنرانی 
پرداخت. حتی جمعه گذشته به عنوان سخنران پيش از خطبه 
های نماز جمعه صحبت هایی را مطرح كرد. در نهایت نيز روز 
گذش�ته )ش�نبه( در چهارمين روز از دهه توليد و تجارت در 

نشست خبری حاضر شد و به سواالت رسانه ها پاسخ داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین ماموریتی که در 
این وزارتخانه برای خود تعریف کرده ایم، حرکت به سمت ساز و 
کارهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود 
اس��ت. س��ید رضا فاطمی امین دیروز )ش��نبه( در نشست خبری 
به مناس��بت فرا رس��یدن دهه »تولید و تجارت« اظهار داش��ت: 
بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
کش��ور را تش��کیل می دهد و این بخش با تنوع بس��یاری مواجه 
اس��ت. وی بیان داش��ت: تنوع و گستردگی این بخش ها سبب 
شده اگر نتوانیم یک الگوی کالن و راهکار یکپارچه و منسجم 

اتخاذ کنیم، با چالش های زیادی مواجه می شویم.
وزیر صمت با اشاره به مسائل موجود در اقتصاد داخلی کشور، 
ادامه داد: در حوزه س��رمایه گذاری ش��اهد یک عدم توازن در 
طول زنجیره ها هستیم، به عنوان مثال در خودروسازی باالی 
سه میلیون دستگاه ظرفیت مونتاژ وجود دارد، اما ظرفیت ها در 
حوزه رنگ و موتور کمتر است. وی اضافه کرد: در صنعت برق، 
کمبود برق در تابستان و در مقابل کمبود گاز در زمستان داریم، 
بر این اساس ظرفیت های تولید وجود دارد اما محدودیت هایی 
در منابع و زیرساخت ها است. فاطمی امین همچنین به ناترازی  
در ش��هرها و مناطق اش��اره کرد و یادآور ش��د: امروز با ش��هری 
همچون اشتهارد در کشور مواجهیم که ۴۰ هزار فرصت شغلی 
در آن تعریف شده، اما ساکنان این شهر تنها ۱۰ درصد فرصت 
ها را در اختیار دارند. وی اظهار داشت: ناترازی همچنین  سودها 

و ارزش اف��زوده محص��والت وج��ود دارد، به طوری که برخی 
صنایع پتروشیمی ۱۰۰ درصد سود داشته و برخی محصوالت 

لوازم خانگی تنها هشت درصد سود دارند.
ای��ن عض��و کابینه دولت س��یزدهم تصریح کرد: در س��ال های 
معماری مناسب صنعتی نداشته ایم با وجود صرف وقت و سرمایه 
گذاری زیاد، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم و این وضعیت 
اقتص��اد ای��ران را ب��ه طور خاص بخش صنعت، معدن و تجارت 
است.  وی ادامه داد: ادامه وضع موجود به معنای ادامه مشکالت 
است و بر این اساس مهمترین ماموریتی که برای خود تعریف 
کردیم حرکت به سمت سازهای نوین به منظور استفاده بهینه 
از ظرفیت ها و منابع موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  مساله ارز یکی از مشکالت اساسی اقتصاد کشور است، 
به طوری که با دس��ت خودمان قیمت های داخلی را به نرخ ارز 
متصل کرده ایم. وی افزود: این مس��اله اثر انتظاری تورمی به 
دنبال خواهد داش��ت و همچنین اثر دیگری که دارد این اس��ت 
که برخی کاالها مثل محصوالت پتروش��یمی متاثر از مس��ائل 
مختلف بین المللی خواهد ش��د و س��ایر محصوالت را نیز تحت 
تأثی��ر ق��رار خواهند داد.  فاطم��ی امین تاکید کرد: به چند دلیل 

انجام اصالحات ساختاری در کشور سخت است، دلیل نخست 
اینکه در شرایط ناپایداری هستیم و برای نخستین بار در اقتصاد 
پنج سال متوالی )از سال ۹7 ( تورم باالی ۳۰ درصد تجربه شده 
است. وی ادامه داد: شناساندن و فهماندن ساز و کارهای جدید 
زمان بر و انرژی بر اس��ت، همچنین ایجاد تغییرات و تحوالت 
مناف��ع ع��ده ای ب��ه خطر خواهد افتاد ک��ه در ادامه به مخالفت 
بر خواهند خواس��ت. وزیر صمت خاطرنش��ان کرد:  نظام مالی 
کشور به شدت دچار مشکل است و نقدینگی به عنوان یکی از 

مهمترین عوامل تولید با محدودیت مواجه است.

طراحی نقشه راه صنعت خودرو � 
عضو هیات دولت س��یزدهم از طراحی نقش��ه راهی در صنعت 
خودرو خبر داد و گفت: در نخس��تین گام به دنبال رس��یدن به 
یک ثبات در تولید خودرو بودیم که اکنون ایران خودرو با تولید 
روزانه ۲ هزار و 6۰۰ دستگاه و سایپا با روزانه یک هزار و 8۰۰ 
دس��تگاه تولید، این ثبات را حاصل کرده اند.  وی بیان داش��ت: 
پلتف��رم ه��ای خوبی در صنعت خودرو وج��ود ندارد و به همین 
دلیل موضوع تغییر پلتفرم ها در دس��تور کار اس��ت، به طوری 

که امس��ال عالوه بر افزایش تولید ۵۰ درصدی نس��بت به سال 
گذشته، پلتفرم ها تغییر کرده و خودروهای هم چون تارا و شاهین 
که شکایت های کمتری از آنها وجود دارد به تعداد چهار برابر 
س��ال گذش��ته تولید خواهند شد. فاطمی امین تاکید کرد: فعال 
کردن سیستم تماس اضطراری روی خودروها به طوری که در 
زمان تصادفات هر خودرو فعال شده و اطالعاتی به اورژانس و 
س��ایر دستگاه های خدمات رسان می دهد در محصوالت جدید 

عرضه خواهد شد.
وزیر صمت اظهار داش��ت: وضعیت صنعت خودرو قابل قبول 
نیست اما روند قابل قبولی دارد، به عنوان مثال تعداد خودروهای 
ناقص کف پارکینگ ها در پایان بهار پارسال ۱۴۳ هزار دستگاه 
بود اما با کاهش 7۰ درصدی امروز به کمتر از س��ال ۴۲ هزار 
دستگاه رسیده است. وی گفت: در سه ماه نخست سال جاری 
تعداد ۲۴6 هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته با افزایش ۳6 درصدی همراه شده است.

رشد ۴۰ � درصدی صادرات در بهار امسال
فاطمی امین همچنین خاطرنش��ان کرد: در بهار امس��ال نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد صادرات کشور افزایش یافته 
است و تراز تجاری به اندازه 6۰۰ میلیون دالر مثبت است. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت 
به س��ال ۹۹  نیز ۴۰ درصد رش��د صادرات به ثبت رس��یده بود. 
این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: از حدود ۴8 میلیارد 
دالر صادرات انجام ش��ده در س��ال گذش��ته، بین 7 تا 8 میلیارد 
دالر فوالد خام بود، اما امسال در نظر داریم ترکیب صادرات به 
خصوص به س��مت کاالهای دانش بنیان تغییر کند. وی گفت: 
یکی از برنامه ها اتصال هر اس��تان ایران به اس��تانی در دیگر 
کشورها است، به طور نمونه استان اصفهان به سن پترزبورگ 
روسیه متصل خواهد شد. فاطمی امین خاطرنشان کرد: امسال 
تدوین ترازنامه ذخایر معدنی برای نخس��تین بار در دس��تور کار 
اس��ت که مشخص کننده میزان اکتشافات، میزان بهره برداری 
از منابع معدنی و در مجموع ش��فاف کننده ذخایر معدنی اس��ت. 
وی همچنین از واگذاری بخشی از معادن کشور به عموم مردم 
خبر داد که برای نخستین بار در معدن "جانجا" استان سیستان 

و بلوچستان در سال گذشته اجرایی شد.

گ�روه صنع�ت و تج�ارت: عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران ضمن اینکه 
هرگونه واردات خودرو در ش��رایط کمبود ارزی برای واردات قطعه را ضربه به صنعت 
قطعه س��ازی داخل��ی می دان��د، ب��ا انتقاد از کاهش تعرفه خودروه��ای وارداتی بر ایجاد 
حمل ونقل عمومی بهره ور تاکید کرد. امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرخودرو با تصریح 
ب��ر اینک��ه واردات خ��ودرو هرچند ضروری ب��وده و بنده مخالفتی با آن ندارم اما اولویت 

نخست کشور در شرایط فعلی نیست، اظهار داشت: به طور کلی و در یک شرایط عادی 
اقتصادی و وجود تعامالت جهانی، واردات خودرو برای تحقق رقابت، تعادل در بازار، 
بهبود کیفیت و تنوع بخشی بسیار واجب است اما کمبودهای ارزی موجب ممنوعیت 
آن شده است. ضمن اینکه واردات اتوبوس و لوکوموتیو نسبت به واردات خودروهای 
سواری در ارجحیت قرار دارد. وی هرگونه واردات خودرو در شرایط کمبود ارزی برای 

واردات قطعه را ضربه به صنعت قطعه سازی داخلی اعالم کرد و افزود: چالش جدی 
صنعت خودرو در تیراژ و کیفیت ناشی از کمبود ارز و وقوع تحریم ها و تشریک مساعی 
تحریم گران برای زمین زدن صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی کشور در یک جنگ 
اقتصادی نابرابر اس��ت بطوری که در جهت مانع تراش��ی در مس��یر واردات مواد اولیه 

باکیفیت یا افزایش هزینه واردات عمل می کنند.

زیان قطعه سازان با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی


