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 تولید لوازم خانگی 
به ۲۵ میلیون دستگاه می رسد

مع��اون صنای��ع عموم��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
برنامه ریزی شده طی ۳ سال آینده، تولید لوازم خانگی در کشور 
به ۲5 میلیون دس��تگاه برس��د. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، محمد مهدی برادران گفت: نظارت ها بر قیمت، کیفیت 
و خدمات پس از فروش شدت خواهد گرفت، اولویت ما مصرف 
کننده اس��ت و اگر الزم باش��د به صورت قانونی اجازه واردات 
نمونه های خارجی را خواهیم داد. این مقام مس��ئول در وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت همچنین گفت: عمق داخلی س��ازی 
از 4۰ درصد به باالی 7۹ درصد رس��یده اس��ت.  اگر مردم این را 
بپذیرند که کاال های تولید داخل بهتر از محصول قاچاق است 
سراغ خرید آن نخواهند رفت. براساس این گزارش میزان تولید 
ل��وازم خانگ��ی در روز های ابتدای��ی ممنوعیت واردات یعنی دو 
سال قبل 8 میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه بود، اما با حمایت های 
انجام شده از جمله ممنوعیت واردات و قرار دادن بازار در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی میزان تولید به حدود ۱6 میلیون دستگاه 

در سال ۱4۰۰ رسید.

 کاهش ۷۰۰ تا هزار تومانی 
قیمت ها در بازار آهن و فوالد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد تهران با اش��اره به کم 
رون��ق ب��ودن معامالت در ب��ازار، گفت: در حال حاضر قیمت ها 
در بازار 7۰۰ تا هزار تومان کاهش پیدا کرده اس��ت. حمیدرضا 
رستگار در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اخبار سیاسی اخیر 
باعث شده تا بازار آهن و فوالد شاهد کاهش قیمت باشد، گفت: 
در حال حاضر قیمت ها در بازار 7۰۰ تا هزار تومان کاهش پیدا 
کرده اس��ت. رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد تهران 
با اش��اره به کم رونق بودن معامالت در بازار، افزود: نرخ س��ود 
اعض��ای ای��ن صن��ف حاصل از مقاطع مختلف به رس��ته های 
مختلف اعم از انواع محصوالت فلزی، آهنی، فوالدی و چدنی 
ش��امل انواع ش��مش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، سپری، 
تسمه، لوله نورد یا رول، میله و میلگرد، نبشی، ناودانی، قوطی، 
پروفی��ل، تیرآهن، ری��ل، پودر فلزات و قطعات آهنی- فوالدی 
در بازار کمتر از ضریب اینتا کد و دفترچه ضرایب می باشد. وی 
گفت: در نامه  ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای 
رفع مشکل مالیاتی اصناف، خواستار اصالح سود عمده فروشی 
این صنف به میزان یک درصد و س��ود خرده فروش��ی به میزان 

دو درصد هستیم.

 توضیحات قالیباف 
درباره اعالم وصول نکردن استیضاح

رئیس مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال 
الیح��ه ب��ه مجلس به منظور تفکی��ک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و اصالح ساختاری در این وزارتخانه خبر داد. به گزارش 
ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه روز گذشته مجلس بیان کرد: 
در طول هفت روز گذشته طرح استیضاح وزیر در مجلس دنبال 
شد و اکنون به این مرحله رسیده و در اختیار هیات رئیسه قرار 
دارد. صراحتا می گویم که هر س��ه قوه به ویژه در حوزه مس��ائل 
مدیریت��ی و اجرای��ی مجل��س و دولت وظیفه خود می داند که در 
خدمت مردم بوده و در راستای حل مشکالت با هم هماهنگ 
و همدل باشند. اگر مجلس به این نتیجه می رسد که وزیری را 
استیضاح کند هدفی جز یافتن راه حل برای حل مشکالت ندارد. 
با توجه به وضعیت معیشت مردم و گرانی ها در بازار و وضعیت 
صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح 
وزیر صمت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند. رئیس مجلس 
تصریح کرد: مجلس در طرح اس��تیضاح وزیر صمت هیچ نیتی 
در اصالح امور نداشت. مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و 

دولت نیز مسئولیتی دارد که باید به آن عمل کند. 

 بهبود کیفیت محصوالت خودروسازان 
شرط عدم استیضاح وزیر صمت

یک نماینده مجلس گفت: بهبود کیفیت محصوالت ایران خودرو 
و سایپا شرط عدم استیضاح وزیر صمت است اگر این مهم اتفاق 
نیفتد از ابزار نظارتی استفاده خواهیم کرد. رسول فرخی میکال 
در گفتگو با خانه ملت، به موافقت مشروط خود با عدم استیضاح 
وزیر صمت اش��اره کرد و گفت: وزیر صمت به همراه معاونین 
خود در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کردند و همه نمایندگانی که 
استیضاح وزیر را امضا کرده بودند مسائل و موضوعات را مطرح 
و  وزیر هم  سواالتی را پاسخ دادند. وی افزود: پاسخ وزیر صمت 
به س��واالت نمایندگان قانع کننده نبود اما بنده اعالم کردم در 
صورتی امضا خود را پس می گیرم که تا 6 ماه الی یک س��ال 
آینده هم کیفیت محصوالت ایران خودرو و س��ایپا و هم بحث 
وارادات خوردو را س��اماندهی کنند تا مردم از خودرو با کیفیت 
و مطل��وب برخوردار ش��وند اگ��ر این اتفاق صورت نپذیرد؛ قطعا 

مجلس از ابزار نظارتی استفاده خواهد کرد. 

 شرط وزارت صمت برای اعمال 
معافیت به واردات ماشین آالت

مدیرکل صنایع ماش��ین آالت و تجهیزات تولید وزارت صمت 
اعالم کرد:  معافیت حقوق ورودی ماشین آالت و خطوط تولیدی، 
مشروط به نداشتن مشابه ساخت داخل است. به گزارش شاتا، 
سیدمحمدمهدی هادوی درباره موضوع شرایط تحقق معافیت 
در حق��وق ورودی ماش��ین آالت اف��زود: در بند »غ« ماده ۱۱۹ 
قانون امور گمرکی آمده اس��ت، معافیت مش��مول ماشین آالتی 
می شود که به تشخیص وزارت صمت دارای شرایط الزم هستند 
و وزارت صمت از س��ال ها قبل اعالم کرده که معافیت حقوق 
ورودی ماش��ین آالت، مش��روط بر این اس��ت که مشابه ساخت 
داخل نداش��ته باش��د. این مس��وول وزارت صمت یادآور شد: در 
س��ال های اخیر، مش��روط کردن معافیت به نبود ساخت داخل، 
چالش هایی به همراه داش��ته و مش��کالتی از س��وی متقاضیان 

واردات ماشین آالت مطرح شده است. 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

دانش بنیان ها در اولویت واگذاری زمین در شهرک های صنعتیماهانه ۸0 هزار خودرو کمتر از نیاز بازار تولید می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تفاوتی ندارد که خودرو در بورس 
عرضه ش��ود یا س��امانه یکپارچه؛ زیرا مش��کلی اصلی، در کس��ری تولید است. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی جدی اظهار کرد: رقابتی که در خرید خودرو 
ایجاد شده، باید در فروش آن رخ دهد، اما وزارت صمت که اعالم کرده بود نیاز 
ساالنه خودرو در کشور، یک میلیون و 5۰۰ هزار دستگاه است، نتوانسته این نیاز 
را تامین کند. به گفته این نماینده مجلس، خودروس��ازان باید هر ماه ۱۳۰ هزار 
خ��ودرو تولی��د کنن��د، اما آمار خودرو تولیدی از ابتدای س��ال تا ۱8 خرداد، به ۱6۰ 

هزار دس��تگاه هم نرس��یده؛ یعنی تولید ماهانه خودرو، تنها کمی بیش از 5۰ هزار دس��تگاه اس��ت! عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید به هر نحو، عرضه و تقاضای خودرو را یکسان کند و کمبود عرضه، باید 
از طریق افزایش تولید داخل یا واردات، تامین شود. ۲7 اردیبهشت اولین مرحله فروش خودرو از طریق "سامانه 
فروش یکپارچه تخصیص خودرو" را انجام شد و در مقابل، ۱8 خرداد وزارت صمت توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال را اع��الم ک��رد؛ موضوع��ی ک��ه وزیر اقتصاد می گوید، به علت یک ناهماهنگی رخ داده و به زودی بورس کاال 

و وزارت صمت، از یک بستر واحد، عرضه خودرو را انجام خواهند داد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: شرکت های 
دانش بنیان و صنایع پیشرفته، در اولویت واگذاری زمین در شهرک های صنعتی قرار 
دارند. به گزارش صداوسیما، علی رسولیان با اشاره به پس گرفته شدن 77۰ هکتار 
زمین در شهرک های صنعتی در سال گذشته از افرادی که نتوانسته اند، واحد صنعتی 
خود را راه اندازی کنند، اظهار داشت: این زمین ها، امسال در اختیار فعاالن اقتصادی 
قرار می گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: از افرادی که 
در حال ساخت هستند، حتماً حمایت خواهیم کرد. رسولیان همچنین گفت: امسال 

نیز حدود 5۰۰ هکتار زمین در شهرک های صنعتی آزاد سازی می شود که برای واگذاری های جدید، بویژه در جاهایی 
که تقاضا محور است و زمین کمتری وجود دارد، شرکت های دانش بنیان در اولویت قرار دارند که بدون مزایده، زمین 
به آن ها واگذار می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران همچنین در پایان خاطرنشان کرد: صنایع پیشرفته یا واحدهایی که در زنجیره تولید نقش موثری دارند، در اولویت 
دوم قرار می گیرند و افرادی که پروانه تولید فعال و عملکرد قابل توجهی دارند، اما واحد تولیدی شخصی ندارند و در 

کارگاه اجاره ای کار می کنند، در اولویت های بعدی واگذاری زمین در شهرک های صنعتی قرار می گیرند.

گروه صنعت و تجارت:  اولين طرح فروش از مس�ير س�امانه 
یکپارچه خودرو با شرایط ویژه ای به كار خود پایان داد. حاشيه 
ها و انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد این مساله در نهایت 
موجب شد تا مسئوالن وزارت صمت اعالم كنند قرار است به 
تمامی افراد ثبت نام كننده در قرعه كشی این سامانه خودرو 
واگذار كنند. همان زمان شائبه هایی در ارتباط با عدم همکاری 
خودروس�ازان با وزارت صمت برای برگزاری فروش از طریق 
سامانه یکپارچه فروش خودرو مطرح شد. فروش و به عبارت 
بهتر قرعه كش�ی از مس�ير سامانه یکپارچه تخصيص خودرو 
به نوعی با مخالفت ضمنی خودروس�ازان روبرو ش�د، هر چند 
دو خودروس�از بزرگ كش�ور به صورت علنی نس�بت به این 
تصميم واكنش خاصی نشان ندادند. با این حال چالشی كه در 
ارتباط با اعالم اسامی منتخبان اصلی و ذخيره به وجود آمد، 
نش�ان می دهد كه عدم همکاری خودروس�ازان از یك طرف و 
دخيل نکردن آنها در اجرای طرح های فروش از مسير سامانه 
یکپارچه تخصيص خودرو از طرف دیگر، می تواند روند عرضه 

را با اختالالتی همراه كند.
طی نامه نگاری بین دو معاون وزیر صمت مش��خص ش��د که 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که ۹ خرداد اولین قرعه کشی 
بر اس��اس آن انجام گردید، اصاًل تأیید فنی و امنیتی نداش��ت و 
دفتر فناوری داده وزارت صمت هم مسئولیت تأیید و نظارت بر 
حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود. در پی ابهامات زیادی 
که سیس��تم قرعه کش��ی خودرو توسط خودروسازان طی دو سه 
سال گذشته ایجاد کرده بود و شمار زیادی از مردم معتقد بودند 
که این قرعه کشی ها شفافیت الزم را ندارد، وزارت صمت اخیراً 
دست به کار شده یک سامانه فروش یکپارچه خودرو را راه اندازی 
کرد تا تخلفات و دالل بازی به صفر برسد و مصرف کننده واقعی 

بتواند خودروی خود را خریداری کند.
س��ه ش��نبه ۲7 اردیبهش��ت ماه ۱4۰۱ نخس��تین دوره فروش 
خ��ودرو در س��امانه فروش یکپارچه خ��ودرو در یک بازه  زمانی 
یک هفت��ه ای آغ��از گردید و با اجرای قرعه کش��ی در ۹ خرداد، 
نتایج آن در تاریخ ۱۱ خرداد اعالم شد، اما در این مرحله مشکل 
جدی برای برخی خریداران به وجود آمد به نحوی که این افراد 
پس از اعالم نتایج اولیه در سامانه جزو "برنده اول" طرح بودند 

اما در زمان واریز وجه به آنها اعالم ش��د: "ش��ما جزو منتخبین 
رزرو قرعه کشی هستید" و امکان واریز وجه را ندارید. افرادی 
که با این مشکل روبه رو شده بودند اعالم می کردند که پس از 
اعالم نتایج در روز ۱۱ خرداد اسامی آنان به عنوان منتخبان اول 
)اصلی( اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو اعالم شد اما وقتی می خواستند برای واریز وجه خودرو 
یا مبلغ علی الحس��اب اقدام کنند، موفق به واریز نمی ش��دند؛ و 
با پیام "ش��ما جزو منتخبین رزرو قرعه کش��ی این دوره س��امانه 

یکپارچه تخصیص خودرو  هستید" مواجه شده اند.
صدی��ف بیک زاده رئیس س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان درب��اره ابهام��ات پیش آم��ده در اعالم نتایج 
تخصیص خودرو از طریق س��امانه یکپارچه اعالم کرد: برای 
جلوگیری از قرعه کش��ی های دوباره در یک فرآیند تخصیص، 

حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مش��خص ش��دند؛ 
اما این موضوع به صورت ش��فاف در س��امانه یادشده، مشخص 
نش��د و ابهاماتی ایجاد کرد. درحالی این مقام مس��ئول وزارت 
صمت مقصر این موضوع را خودروس��ازان معرفی کرده اس��ت 
که س��ؤال اینجاس��ت؛ مگر سازوکار اعالم اسامی اصلی و رزرو 
در خودروس��ازان تعریف نش��ده بود؟ در طرح های قبلی چگونه 
اس��امی به صورت تفکیک ش��ده اعالم می ش��د اما این بار این 
اختالل به وجود آمده است؟ مگر نه اینکه هر بار باید اشکاالت 
برطرف و فروش خودرو به صورتی قانونمندتر انجام ش��ود چرا 
ای��ن ب��ار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در س��امانه فروش 
تأکی��د می کردن��د چنین خطایی به وجود آمد؟ حال با گذش��ت 
بیش از یک ماه از اولین قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه 
وزارت صمت، سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامه ای 

به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت اعالم 
کرده اس��ت که این س��امانه صالحیت فنی و امنیتی و آمادگی 
الزم برای اجرای قرعه کشی خودرو را نداشته است و هنوز هم 
ندارد، بر همین اساس تأکید کرده است که فعاًل از طریق این 

سامانه قرعه کشی انجام نشود.
در این نامه تاکید ش��ده اس��ت که »همان گونه که در جلس��ات 
کارشناس��ی، پیش از دوره اول قرعه کش��ی خودروها به واسطه 
سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت جلسات 
مربوطه به وضوح اعالم گردید، دفتر فناوری داده، اطالعات و 
امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، 
عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین 
عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت 
در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد 
و صرفًا در این ش��رایط، امکان ارائه مش��ورت فنی در جلس��اتی 
که در این رابطه برگزار می ش��ود وجود دارد. الزم به ذکر اس��ت 
در صورت واگذاری رس��می مس��ئولیت های مربوط به مباحث 
فنی س��امانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و 
پیاده سازی و تست همه جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی 
و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت های 

مربوطه نیز می بایست تعیین تکلیف شود.
از طرف��ی ب��ا توج��ه ب��ه حساس��یت و اهمی��ت این س��امانه، 
زیرس��اخت های ارتباطی، سخت افزاری، و نرم افزاری و امنیتی 
مناس��بی می بایس��ت تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب 
خود را نیاز دارد که می بایس��تی در چارچوب ردیف های مرتبط 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری پیش بینی 
ش��ود و تخصیص یابد. لذا پیش��نهاد می گردد برای قرعه کشی 
آت��ی از طریق س��امانه مزبور، فعاًل م��وارد و نقطه نظرات مرکز 
افتای ریاس��ت جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواس��ت 
و پ��س از دریاف��ت و آماده س��ازی س��امانه مطاب��ق آن م��وارد 
نس��خه نهایی به منظور تس��ت و ارزیابی فنی در اختیار یکی از 
آزمایش��گاههای حائ��ز صالحیت تحت نظ��ارت مرکز افتا قرار 
داده ش��ود و قرعه کش��ی به بعد از آن زمان موکول ش��ود. دفتر 
فن��اوری داده اطالع��ات و فضای مجازی آماده همکاری برای 

موارد ذکرشده می باشد.«

مشکل فنی امنیتی سامانه یکپارچه خودرو تایید شد

پشت پرده لغو قرعه کشی خودرو 

گ�روه صنع�ت و تج�ارت:  مه��دی دادف��ر، دبیر انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو در گفتگو با ایرنا افزود: تعرفه، یکی 
از مهم ترین ش��اخص ها و عوامل در تنظیم گری واردات 
خودرو، تنظیم درآمدهای دولت و تصمیم گیری در مساله 
تولید اس��ت. وی بیان داش��ت: در سال های گذشته شاهد 
بودیم معیاری همچون حجم موتور به عنوان ش��اخص 
لوکس بودن خودروها ارزیابی می شد، در حالی که مرتبط 
دانستن درجه لوکس بودن با قیمت خودرو منطقی به نظر 
می رس��د. این مقام صنفی افزود: اگر بتوان تعرفه واردات 
خودرو را هوشمند کرد، به طور مثال اگر خودرو گران قیمت 
است با تعرفه باال و اخذ مالیات باالتر وارد شود، هم منابع 
درآمدی مدنظر دولت تامین می شود، هم دولت می تواند این 
درآمدها را در جاهای مدنظر خود صرف کند و هم می تواند 
به کاهش فاصله طبقاتی کمک کند. وی بیان داشت: امروز 

ب��ا وج��ود حمایت دولت و مجل��س از واردات خودرو برای 
تنظیم بازار و کاهش التهابات، اما با مخالفان سرس��ختی 
نیز در کشور مواجهه ایم که به خودکفایی در این صنعت 
معتقدند، هرچند تجربه سال های اخیر ثابت کرد خودکفایی 
در این حوزه دس��ت نیافتنی اس��ت. دادفر در ادامه تصریح 
کرد: رفتن به سمت وسوی واردات خودروهای اقتصادی 
زیر ۱۰ هزار دالر برای تامین عمده نیازها در این حوزه، ایده 
خوبی است که به تولید داخلی نیز لطمه ای وارد نمی کند. 
وی با اشاره به تامین مالی واردات خودرو و مشکالتی که 
در این زمینه وجود دارد، استفاده از سرمایه های مردمی و 
ارزه��ای در اختی��ار واردکنندگان را راهکاری در این زمینه 
برشمرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین معتقد 
است: ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده و دست دوم، 
تصمیم بسیار خوب دیگر دولت است. با وجود مطالب یاد 
ش��ده، اما دادفر اعالم کرد: واردکنندگان و سرمایه گذاران 
در این زمینه تا زمان مشخص شدن دستورالعمل واردات، 
هی��چ اقدام��ی انجام نداده  و فقط بازارهای خارجی را رصد 
می کنند. این مقام صنفی همچنین در پایان ابراز امیدواری 
کرد که شاهد مصوب شدن دستورالعملی جامع، عقالنی 
و منطقی در حوزه واردات خودرو و دست کم سه ماه پس 
از ابالغ آن ش��اهد ورود نخس��تین خودروهای وارداتی به 

کشور باشیم. 

گ�روه صنع�ت و تج�ارت: محم��د الهوت��ی رئی��س 
کنفدراس��یون صادرات ای��ران در گفتگو با مهر گفت: 
ب��ه ه��ر حال موضوع ادغام که در گذش��ته اتفاق افتاد 
در ش��روع کار بر این اس��اس شکل گرفت که دولت در 
راس��تای کوچک س��ازی خود بتواند با ادغام وزارتین 
صنایع و بازرگانی، گام بردارد. وی افزود: این وزارتخانه 
در واقع 4 وزارتخانه اس��ت که ادغام آن به هیچ وجه 
هم منجر به کوچک س��ازی دولت چه از نظر نیروی 
انسانی و چه از نظر اماکن نشد و فقط یک شخص وزیر 
دو وزارتخانه شد. با توجه به این گستردگی، مدیریت 
چنی��ن مجموع��ه ای برای یک ف��رد در قالب وزیر کار 
س��خت و پیچیده ای بود. الهوتی گفت: اگر س��ابقه ۱۰ 
س��اله را مروری کنیم می بینیم که بیش��ترین چالش 
مجلس و دولت در قالب سوال و استیضاح نیز در مورد 
وزارت صمت بوده است زیرا هم از یک طرف با قوت 
مردم در بحث تنظیم بازار س��روکار دارد و هم از یک 
ط��رف در بح��ث تجارت خارجی و صادرات و واردات و 
تأمین مواد اولیه کارخانجات برای تولید داخل تصمیم 
گیر وسیاس��ت گذار اس��ت. از طرفی نیز باید در حمایت 
از صنایع و نوس��ازی ماش��ین آالت صنعت تالش و از 

طرفی دیگر باید بازرگانی را حفظ کند. 
رئی��س کنفدراس��یون صادرات ای��ران ادامه داد: عماًل 

مدیری��ت چنین مجموعه ای که تضادهای مختلفی را 
در درون خودش دارد کار سختی بود و تجربه نشان داد 
که این ادغام، ادغام موفقی نبود. وی افزود: دولت های 
یازدهم و دوازدهم خواستار تفکیک بودند اما به دلیل 
عدم همراهی مجلس این اتفاق نیفتاد ولی امیدواریم 
دولت که در تعامل خوبی با مجلس است در این دوره 
ای��ن اتف��اق بیفتد و صنعت و تجارت از این بالتکلیفی 
خارج ش��وند. وی ادام��ه داد: وزارت بازرگانی موضوع 
تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت 
از مص��رف کنن��ده با توازن صادرات و واردات را دنبال 
خواه��د ک��رد و وزارت صنای��ع به رف��ع موانع صنعت و 
مع��دن در حمای��ت از تولید داخ��ل می پردازد. الهوتی 
گفت: حقوق مصرف کننده با رفتارهای قهری حمایت 

نمی شود.

بيشترین چالش دولت و مجلس در مورد وزارت صمت استحمایت دولت و مجلس از واردات خودرو برای تنظيم بازار

 قیمت گذاری دستوری بر صنعت تایر حاکم است؛

 سودآوری صنعت تایر در گرو افزایش 30 درصدی قیمت 
ش��هره حقی- تجارت؛ یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی 
صنع��ت تایر گفت: انتظار تولیدکنندگان افزایش قیمت حداقل 
۳۰ درص��دی تای��ر اس��ت، در غی��ر این ص��ورت کارخانجات 
 داخلی بدون س��ودآوری به س��مت ورشکستگی سوق می یابند.
 محمدرضا تقی گنجی با بیان اینکه کارخانه های تایرس��ازی 
در حال زیان هستند، اظهار داشت: افزایش قیمت ۳۰ درصدی 
تایر که در یک ماه گذشته اعمال شد به مرحله اجرا رسیده اما 
این میزان افزایش قیمت کارخانجات را از لحاظ سودآوری به 
نقطه س��ر به س��ر تولید رس��انده، بدین معنا که سود و زیان تولید 

برای تایرسازان صفر است.
 وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان حمایت زیر بار افزایش قیمت 
تای��ر نم��ی رود، در خصوص س��ایر معضالت صنعت تایر گفت: 
معضالت این صنعت همان معضالتی است که گریبانگیر سایر 

صنایع شده اما قیمت گذاری دستوری و کمبود 
 نقدینگی مش��کل عمده تایرس��ازان است.
 عض��و هیات مدیره انجمن صنفی صنعت 
تای��ر افزود: در خصوص تامین مواد اولیه و 
ارز مش��کلی وجود ندارد، اما نقدینگی الزم 

برای جذب ارز را در اختیار نداریم. 
در گذشته ارز 4۲۰۰ تومانی به صنعت تایر 

اختص��اص می یاف��ت ام��ا پس از تبدی��ل ارز دولتی به نرخ ۲5 
هزار تومان، خرید ارز برای کارخانجات بس��یار دش��وار ش��ده به 
 ط��وری ک��ه تولیدکنندگان تایر ناگزیر از دریافت تس��هیالت از 
ش��ده اند.  بانک ه��ا 
 تقی گنجی با تصریح بر اینکه همچنان قیمت گذاری دستوری 
بر این صنعت حاکم اس��ت، در خصوص مصوبه س��تاد تنظیم 

ب��ازار مبن��ی بر واگذاری تعیی��ن قیمت به 
انجم��ن تای��ر ام��ا در ادامه تناق��ض اراده 
انجمن با اراده س��ازمان حمایت بیان کرد: 
پس از صدور مصوبه س��تاد، انجمن اقدام 
ب��ه افزای��ش قیم��ت تایر نم��ود اما مجددا 
ب��ا مخالف��ت س��ازمان حمای��ت و اعمال 
 حاکمیت دس��توری از س��وی این سازمان 

مواجه شد.
 وی در خصوص وضعیت صادرات تایر یادآور شد: به دنبال آزادی 
صادرات تایرهای رادیال سواری مجوز صدور ماهانه به میزان 
محدود را دریافت کردیم، اما تولید بسیار بیش از میزان صادرات 
است ضمن اینکه کمبودی نیز در داخل وجود ندارد، بر همین 
 اس��اس ضرورت دارد که صادرات به ش��کل عام گسترش یابد.

 عض��و هی��ات مدی��ره انجمن صنفی صنعت تایر در پاس��خ به 
این پرس��ش که آیا مش��کل قیمت گذاری و زیان دهی موجب 
کاه��ش ف��روش تولیدکنندگان ش��ده اس��ت، گف��ت: فروش 
انجام می ش��ود و بازار تایر نیز تامین اس��ت در حالی که قیمت 
کاالی تولیدی بس��یار بیش از میزان مصوب اس��ت. به عنوان 
مث��ال قیم��ت فروش و تمام ش��ده تایر پرای��د به ترتیب ۳5۰ و 
45۰ هزار تومان اس��ت با این وجود متاس��فانه مجوز افزایش 
 قیم��ت مج��دد ب��رای تولیدکنن��دگان تای��ر صادر نمی ش��ود.

 تق��ی گنج��ی در پایان خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر انتظار 
تولیدکنندگان افزایش قیمت حداقل ۳۰ درصدی تایر است و این 
امر قطعی بوده و باید اتفاق بیفتد، در غیر این صورت کارخانجات 
داخلی بدون س��ودآوری همگی به س��مت ورشکس��تگی سوق 

می یابند.


