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دبیر انجمن قطعهسازان :

۲۵درصد ارزش واردات قطعات خودرو
داخلیسازی می شود
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن
نیــرو ئمحرکــه و قطعهســازان
گفــت :براســاس سیاســت
داخلــی ســازی قطعــات تــا
پایــان امســال ،ســهم داخلــی
ســازی قطعــات خودرویــی بــه
 ۲۵درصــد ارزش واردات آن

خواهــد رســید.
«آرش محبینــژاد » در دومیــن میــز تخصصــی تعمیــق
داخلــی ســازی صنعــت خــودرو در محــل وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،افــزود :برگــزاری دو میــز تعمیــق ســاخت
داخــل قطعــات صنعــت خــودرو ،تاکنــون موجــب شــده تــا
حــدود  ۲۰۰میلیــون دالر داخلیســازی در ایــن صنعــت
انجــام شــود و بــر ایــن اســاس مانــع ورود  ۱۰درصــدی
واردات شــده اســت .وی اضافــه کــرد :قطعهســازان در
ابتــدای کار نســبت بــه کارایــی برپایــی میــز تعمیــق
داخلــی ســازی تردیــد داشــتند ،امــا امــروز اثربخشــی و
کارایــی آن را مشــاهده مــی کنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا ،میــز نخســت تعمیــق ســاخت داخــل
قراردادهایــی بیــن ســاپکو ،ســازه گســتر و مگاموتــور بــا ۳۲
شــرکت قطعهســاز بــا هــدف تولیــد  ۳۵قطعــه بــرای یــک
ســال مصــرف ایــران خــودرو و ســایپا در تابســتان امســال
امضــا شــد.
ارزش ریالــی ســرمایهگذاری ایــن قراردادهــا  ۷۴۰میلیــارد
تومــان بــود کــه انتظــار م ـیرود در مــدت یــک ســال ۸۵
میلیــون یــورو کاهــش ارزبــری بــه دنبــال داشــته باشــد.
محبینــژاد ،پنــج پیشــنهاد بــرای شــتاب دهــی بــه ایــن
حرکــت جدیــد ارائــه داد و گفــت :ارائــه مشــوق هــا از
ســوی وزارت صنعــت ،مشــارکت در ســرمایه گذاریهــا (از
جملــه بــا پیــش پرداخــت ،خریــد نقــدی از قطعهســازان
و غیــره) ،هدایــت نقدینگــی بــرای داخلیســازی قطعــات،
جلــب و جــذب نقدینگیهــای ســرگردان در دســت مــردم
بــه ایــن ســمت و توجــه بــه تیــراژ اقتصــادی تولیــد،
محققکننــده ایــن مهــم اســت .وی یادآورشــد :ســالیانه
 ۳.۵میلیــارد دالر صــرف واردات کاالهــا و قطعــات مــورد
نیــاز خودروســازان و قطعــه ســازان شــده ۱.۱ ،میلیــارد دالر
قطعــات قاچــاق وارد مــی شــود و  ۱.۵میلیــارد دالر در بــازار
خدمــات پــس از فــروش خودروهــا صــرف مــی شــود.
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه و قطعهســازان،
همچنیــن بــا تقدیــر از اقدامــات قــوه قضائیــه ،خاطرنشــان
کــرد :اقــدام هــای قــوه قضائیــه جلــوی قاچــاق قطعــات
خــودرو بــه کشــور را خواهــد گرفــت و حداقــل  ۷۰درصــد
ســهم بــازار خودروســازی در دســت قطعهســازان داخلــی
قــرار خواهــد گرفــت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی :

تولیدکنندگان حبوبات کشور ساماندهی شدند
مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران اعــام
کــرد :تولیدکننــدگان و بهــره بــرداران حبوبــات کشــور در
قالــب  ۱۰۰شــرکت تعاونــی تخصصــی ســاماندهی شــدند.
بــه گــزارش ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران،
«حســین شــیرزاد» افــزود :بــا توجــه بــه دســتور وزیــر جهــاد
کشــاورزی مبنــی بــر ســاماندهی تولیــد کننــدگان و بهــره
بــرداران و اهمیــت حبوبــات در ســبد غذایــی خانوارهــای
ایرانــی و در راســتای مدیریــت زنجیــره تامیــن ،تولیــد ،ارزش،
عرضــه و بــازار ،از خــرداد مــاه ســال  ۱۳۹۸ایــن مهــم در
دســتور کار ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران قــرار
گرفــت .وی اظهارداشــت :بــر ایــن اســاس کارگــروه ملــی
متشــکل از نماینــدگان دفتــر امــور غــات و محصــوالت
اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی و دفتــر توســعه و آمــوزش
و ترویــج تعاونــی هــا و تشــکل هــای ســازمان مرکــزی
تعــاون روســتایی ایــران تشــکیل شــد .وی تصریــح کــرد :ایــن
کارگــروه بــا برنامــه ریــزی و ســازماندهی دفاتــر تخصصــی
زیــر مجموعــه معاونــت زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی
و ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران بــا همــکاری
مدیــران اســتانی تعــاون روســتایی و زراعــت ،در  ۱۷اســتان
کشــور تعــداد  ۱۰۰شــرکت تعاونــی تخصصــی را بــه منظــور
مدیریــت زنجیــره تولیــد ســاماندهی کردنــد.

صنعت ،معدن و تجارت
رئیس اتحادیه لوازم خانگی خبرداد:

پیش بینی افت  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت لوازم خانگی تا دو ماه آینده
رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی گفــت :بــا افــت نــرخ ارز،
قیمــت لــوازم خانگــی قاچــاق در بــازار کاهــش یافتــه اســت،
امــا از آنجایــی کــه تولیدکننــدگان داخلــی بــا ارز نیمایــی
کار میکننــد ،شــاهد کاهــش قیمــت در تولیــدات داخلــی
نیســتیم.
«ســید مرتضــی میــری» در گفــت وگــو بــا ایرنــا در پاســخ
بــه اینکــه چــرا بــا وجــود کاهــش و تثبیــت نــرخ دالر در
هفتههــای گذشــته قیمــت لــوازم خانگــی کاهــش نداشــته
اســت ،افــزود :ارز نیمایــی برخــاف ارز آزاد کــه افــت  ۳۰تــا
 ۳۵درصــدی را در مــاه هــای گذشــته تجربــه کــرده ،افزایــش
داشــته و اکنــون قیمــت ایــن دو نــوع ارز بــه هــم نزدیــک
شــده اســت .وی بیــان داشــت :از آنجایــی کــه قیمتگــذاری
شــرکتهای داخلــی نیــز بــا ارز نیمایــی انجــام مــی شــود،
قــادر بــه کاهــش قیمتهــا نیســتند.
میــری تاکیــد کــرد :عمــده ارز نیمایــی مربــوط بــه
فوالدســازان و شــرکت هــای پتروشــیمی اســت کــه دولتــی
هســتند ،بــه همیــن دلیــل کاهــش نــرخ ارز نیمایــی نیــز بایــد
بــا تصمیــم دولــت اتفــاق بیفتــد.
وی خاطرنشــان کــرد :قیمــت لــوازم خانگــی از اردیبهشــت
امســال تاکنــون تغییــر چندانــی نداشــته اســت و پیــش بینــی
مــی شــود تــا پایــان مــاه صفــر نوســان نداشــته باشــد.
ایــن مقــام صنفــی اظهــار داشــت :آن دســته از کارخانجاتــی

کــه در ســالهای گذشــته بــا برندهــای مطــرح کــره ای کار
میکردنــد ،بــه دلیــل تبعیــت ایــن کشــور از تحریمهــای
آمریکایــی و خــروج از بــازار ایــران ،ســهم حــدود  ۳۵درصــدی
خــود در بــازار کشــورمان را از دســت داده بودنــد .وی ادامــه
داد :امــروز امــا ،شــرکتهای یــاد شــده نســبت بــه تامیــن
مــواد اولیــه مــود نیــاز از کشــورهایی همچــون چیــن و ترکیــه
اقــدام کــرده و پیــش بینــی میشــود بــا از ســر گرفتــه شــدن
تولیدشــان ،سهمشــان در بــازار را بازپــس بگیرنــد.
میــری اظهــار داشــت :ایــن شــرکتها در وهلــه نخســت ،بــا
تولیــد ماشــین لباسشــویی تولیــد خــود را از ســر خواهنــد
گرفــت و پــس از آن ماشــین لباسشــویی ،یخچــال ،فریــزر و
ســاید بــای ســاید و در مرحلــه آخــر ماشــین ظرفشــویی را بــه
خطــوط تولیــد خــود بــاز خواهنــد گردانــد .وی خاطرنشــان
کــرد :بــا افزایــش تولیــد ایــن شــرکتها ،پیــش بینــی
میشــود حداکثــر تــا دو مــاه آینــده بیــن  ۱۰تــا  ۱۵درصــد
از قیمتهــای لــوازم خانگــی در بــازار کاســته شــود.
رئیــس اتحادیــه صنــف توزیــع کننــدگان لــوازم خانگــی
ایــران یــادآوری کــرد :ایــن روزهــا پیامکهــای گســترده ای
بــه تلفنهــای همــراه افــراد ارســال مــی شــود کــه تحــت
عنــوان محصــوالت «بانــه»بــه فــروش لــوازم خانگــی قاچــاق
اقــدام میکننــد ،همچنیــن محصــوالت تقلبــی تحــت عنــوان
برندهــای آلمانــی در بــازار بــه فــروش مــی رســد.

وی از تهیــه یــک نشــان تجــاری (لوگــو) بــا مشــارکت ایــن
اتحادیــه ،اتــاق اصنــاف ایــران و وزارت صنعــت خبــر داد کــه
اکنــون بیــن واحدهــای توزیــع کننــده لــوازم خانگــی مــورد
تاییــد ایــن اتحادیــه توزیــع و پشــت شیشــه مغــازه هــا
چســبانده مــی شــود .میــری تاکیــد کــرد :مــردم و مشــتریان
ســعی کننــد لــوازم خانگــی مــورد نیــاز خــود را از ایــن
فروشــگاههای تاییــد شــده کــه جنــس قاچــاق توزیــع نمــی
کننــد ،تهیــه کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،مطابــق آمارهــا  ۵۱۵هــزار و  ۳۰۰دســتگاه
یخچــال فریــزر از آغــاز امســال تــا پایــان مــرداد تولیــد شــد
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۱۳.۶
درصــدی داشــته اســت .در ایــن مــدت  ۲۴۷هــزار و ۸۰۰
دســتگاه تلویزیــون تولیــد شــد کــه در مقایســه بــا پنــج
مــاه نخســت پارســال افــت  ۱۷.۶درصــدی نشــان مــی دهــد.
تــا پایــان مردادمــاه ۲۱۵ ،هــزار و  ۴۰۰دســتگاه ماشــین
لباسشــویی و  ۵۱۶هــزار و  ۶۰۰دســتگاه کولــر آبــی تولیــد شــد
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب
افــت  ۱.۱درصــدی و رشــد  ۵.۵درصــدی داشــته اســت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

تولید کشور در مسیر رشد قرار دارد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه
ســاخت کاالهــای داخــل و اهــداف آن از ســوی بخشــهای
مختلــف جامعــه مــورد اســتقبال و حمایــت قــرار گرفتــه ،تاکیــد
کــرد :صنعــت و تولیــد کشــور در مســیر رشــد قــرار گرفتــه و
طبــق گــزارش بانــک جهانــی بخــش تولیــد و اقتصــاد ایــران در
بســیاری از شــاخصها ســیر صعــودی دارد.
بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رضــا رحمانــی
شــنبه شــب در جلســه شــورای معاونیــن ایــن وزارتخانــه
گفــت :اگــر همــه بخــش هــای مســئول در ســاخت داخــل
کامــا فعاالنــه پــای کار باشــند ،نتایــج بســیار ارزشــمند و
اثرگــذاری بــرای آینــده صنعــت و در مجمــوع بــرای اقتصــاد

کشــور حاصــل میشــود.
وی افــزود ،خوشــبختانه ســاخت داخــل و اهــداف آن از ســوی
بخــش هــای مختلــف جامعــه مــورد اســتقبال و حمایــت قــرار
گرفتــه اســت .وی بــا اشــاره بــه تشــکیل دومیــن میــز تخصصی
تعمیــق ســاخت داخــل در صنعــت خــودرو ،اعــام کــرد :ارزش
قراردادهــای میــز دوم بالــغ بــر یــک هــزار و  ۲۳۱میلیــارد
تومــان اســت کــه بــاالی  ۹۱میلیــون یــورو کاهــش ارز بــری
دارد .وزیــر صنعــت ادامــه داد :بــا تشــکیل میــز اول تعمیــق
ســاخت داخــل در صنعــت خــودرو ســازی کــه حــدود  ۲مــاه
پیــش و همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه ســاخت داخــل و رونق
تولیــد بــود ،خوشــبختانه  ۱۲قطعــه بــه تولیــد انبــوه رســیده
و فقــط از محــل داخلــی ســازی  ۳قطعــه  ۲۰هــزار خــودرو
از کــف پارکینگهــا ترخیــص و تحویــل مــردم شــده اســت.
رحمانــی خاطرنشــان کــرد :تشــکیل همیــن میــز تخصصــی
صنعــت خــودرو موجبــات اشــتغالزایی تعــداد کثیــری از

جوانــان ایــن کشــور را فراهــم مــی کنــد کــه یکــی از نتایــج
بــارز نهضــت ســاخت داخــل بــرای کشــور اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تاکیــد کــرد :بایــد همــه
میزهــای تخصصــی ســاخت داخــل در حوزههــای مختلــف
اعــم از لــوازم خانگــی ،پتروشــیمی ،بــرق ،الکترونیــک و...
بطــور متوالــی برگــزار شــود و نتایــج آن بــه اطــاع مــردم
برســد تــا بتوانیــم بیــش از پیــش حمایــت آنهــا را بــه ایــن
رویکــرد مانــدگار جلــب کنیــم .رحمانــی گفــت :در چارچــوب
محورهــای هفتگانــه برنامــه وزارت صمــت ،بایــد جدیــت و
اهتمــام بیشــتری روی موضوعــات ســاخت داخــل ،صــادرات و
توســعه معــادن وجــود داشــته باشــد .وی افــزود :خوشــبختانه
در بخــش اکتشــافات معدنــی کــه مبنــای توســعه معدنــی
کشــور اســت گامهــای بســیار خوبــی برداشــته شــده و مــردم
بــه زودی آثــار ایــن اقدامــات را در ایــن حــوزه و ســاخت داخــل
مشــاهده خواهنــد کــرد.

مشکالت صادرکنندگان جنوب استان کرمان بررسی شد :

معرفی  ۲۵صراف برای بازگشت ارز صادراتی به کشور
بخشــنامههای متعــدد صادراتــی ،مشــکل بازگردانــدن ارز بــه
کشــور از طریــق ســامانه نیمــا و ثنــا ،تصمیمــات نادرســت
ارزی و … بــه یکــی از مشــکالت جــدی صادرکننــدگان در
ســال گذشــته تبدیــل شــده بــود و ایــن مســاله حتــی بــر
کاهــش میــزان صــادرات برخــی محصــوالت تاثیــر گذاشــت
امــا حــاال رئیــس کمیســیون بازرگانــی اتــاق کرمــان در
نشســت بررســی مشــکالت صادرکننــدگان جنــوب اســتان
کرمــان از معرفــی  ۲۵صــراف بــرای بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات بــه کشــور توســط بانــک مرکــزی خبــر داد.
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی کرمــان،
رئیــس کمیســیون بازرگانــی اتــاق کرمــان از تصمیــم ایــن
کمیســیون بــرای بررســی مشــکالت صادرکننــدگان و فعــاالن
اقتصــادی شهرســتانهای اســتان در نشســتهایی جداگانــه
و بــا توجــه بــه نــوع محصــول و کاالی صادراتــی و بازارهــای
مدنظــر خبــر داد.
محمدعلــی محمدمیرزائیــان افــزود« :در کمیســیون بازرگانــی
کمیتههــای صــادرات ،ارز و بــورس ،تحلیــل بــازار ،بازرگانــی
داخلــی و واردات ،صــادرات ،برنــد و بســتهبندی را تشــکیل
دادهایــم و بــرای پیگیــری مســائل فعــاالن اقتصــادی در
حوزههــای مختلــف برنامهریزیهایــی صــورت گرفتــه
اســت» .وی ادامــه داد« :همچنیــن در یــک مــاه آینــده
دورهی آموزشــی برگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــا حضــور
نماینــدگان کانــون صرافــان ایــران بــرای صادرکنندگانــی کــه

بــه تازگــی وارد ایــن عرصــه شــدهاند ،برگــزار خواهــد شــد».
محمدمیرزائیــان ،بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی ۲۵
صــراف را بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور،
معرفــی کــرده اســت ،گفــت« :عــدهای میگوینــد بــه دلیــل
مشــکالت ارزی صــادرات انجــام نمیشــود کــه امیدواریــم
برگــزاری دورههــای اینچنینــی بتوانــد از دغدغــه و نگرانــی
صادرکننــدگان بکاهــد».
رئیــس دفتــر اتــاق کرمــان در جیرفــت نیــز در ادامـهی ایــن
نشســت بــا بیــان اینکــه مجموعــهی اتــاق بــر حمایــت
از بنگاههــای کوچــک و متوســط بــه ویــژه در پروســهی
بازاریابــی ،فــروش و بســتهبندی تاکیــد دارد ،گفــت:
«خوشــبختانه محصــوالت کشــاورزی تولیــد شــده در جیرفــت
قابــل صــادرات و رقابــت هســتند و بازارهــای فــروش ایــن
محصــوالت نیــز مشــخص اســت».
عبــاس جبالبــارزی ،بــا اشــاره بــه اینکــه تشــکیل و فعــال
شــدن شــرکت مدیریــت صــادرات در جیرفت و جنوب اســتان
بســیار ضــروری و مهــم اســت ،افــزود« :بایــد بنگاههــای
اقتصــادی کوچــک و متوســط ،مدیریــت سیســتم حرف ـهای،
وجــود سیســتمهای شــفاف مالــی ،بازاریابــی بــرای فــروش،
اتصــال بــه هلدینگهــای بــزرگ صادراتــی و آمــوزش را در
دســتور کار قــرار دهنــد» .وی اظهــار کــرد« :بایــد در برنامـهی
کوتاهمــدت مشــکالت مربــوط بــه صــادرات محصــوالت ســال
زراعــی جــاری را حــل کــرد و ســپس در بلنــد مــدت بــرای
صــادرات و ظرفیــت تولیــد و حملونقــل و ســایر مــوارد ایــن

حــوزه برنامهریــزی کــرد».
گفتنــی اســت در ایــن نشســت مقــرر شــد نشســتی بــا حضــور
اعضــای تشــکلهای تخصصــی جنــوب اســتان برگــزار
و در مــورد تمایــل و نحــوهی مشــارکت آنهــا در شــرکت
مدیریــت صــادرات ،بررســیها و نظرســنجیهایی صــورت
گیــرد .همچنیــن جم ـعآوری اطالعــات مرتبــط بــا صــادرات
محصــوالت کشــاورزی جنــوب ،برگــزاری نشســت بــا اســتاندار
کرمــان بــا موضــوع ثبــات صــادرات ایــن محصــوالت و ســپس
طــرح مســائل جمعبنــدی شــده در نشســتی بــا حضــور وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت و یــا معــاون وی ،ازجملــه مصوبــات
دیگــر ایــن نشســت بــود.
همچنیــن مقــرر شــد بانــک کشــاورزی جنــوب ،مــاک
ارائــهی تســهیالت صادراتــی بــه صادرکننــدگان را بــر
اســاس اظهارنامــهی صادراتــی و گواهــی مبــدا ســال ۹۶
صادرکننــدگان و نامــهی اهلیــت صادرکننــدگان بــرای
ســال  ۹۷کــه توســط اتــاق ارائــه میشــود ،در نظــر گیــرد.
همچنیــن انجــام مکاتبــات الزم بــا ســازمان اســتاندارد در
خصــوص افزایــش تنــاژ محمولههــای صادراتــی بــرای
ارائ ـهی گواهــی در مــورد محصــوالت پســته و خرمــا توســط
کمیســیون بازرگانــی و کمــک بــه فعالتــر شــدن دفتــر
اســتاندارد جنــوب ،نیــز در ایــن نشســت بــه تصویــب رســید.

