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دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی: افزایش تیراژ 

خودروسازان نیازمند 
نقدینگی است

و  نیرومحرکــه  همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
تیــراژ  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  خــودرو  قطعه ســازان 
خودروســازان در روزهای اخیر، عنوان کرد که مشــکل 
آنجاســت کــه خودروســازان از نقدینگــی کافــی بــرای 
تســویه بدهی قطعه ســازان برخوردار نبوده و از ســوی 
دیگــر قطعه ســازان نیــز بیــش از ایــن تــوان مالــی برای 

ادامه کار برخوردار نیستند.
این روزها شمارگان تولید روزانه در دو خودروساز 
بــزرگ کشــور بــا روزهــای اوج امســال فاصلــه گرفته، به 
طــوری کــه ســایپا که در خــرداد امســال روزانــه بیش از 
۲هزار و ۲۰۰ دســتگاه تولید داشــت به یک هزار و ۸۰۰ 
دســتگاه افــت کــرد و ایران خــودرو کــه عنــوان بزرگترین 
خودروســاز کشــور را یدک می کشــد، این روزها به تیراژ 

دو هزار دستگاه رسیده است.
در همیــن زمینــه، آرش محبی نــژاد در گفت وگــو با 
خبرگــزاری ایرنــا افــزود:  ایــن روزهــا یکی پــس از دیگری 
شــاهد توقــف تولیــد و تعطیلی قطعه ســازان هســتیم و 
تامین قطعه از ســوی آنها با اختالل شــدید مواجه شده 

است.
ایــن مقــام صنفی یادآور شــد: اکنون بخش زیادی 
از خودروهــا نیــز بــه صــورت ناقــص و بــا کمبــود برخــی 
قطعــات در حــال تولیــد اســت که ایــن مســاله می تواند 
هدف »جهش تولید« را تا پایان سال با مشکل مواجه 

کند.
شــنیده ها حاکــی اســت بیــش از ۷۰هزار دســتگاه 
خــودروی ناقــص در کــف پارکینــگ خودروســازان وجــود 
دارد کــه ســهم ایران خــودرو ۴۰هــزار و ســایپا ۳۰هــزار 

دستگاه است.
وی بیان  کرد: اکنون مجموع مطالبات قطعه سازان 
۴۰هــزار  از  بیــش  بــه  خودروســازی  تامیــن  زنجیــره  و 
میلیارد تومان رسیده که فقط ۱۰هزار میلیارد تومان آن 

مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.
محبی نــژاد ادامــه داد: تاکنــون تعدیــل قیمت هــا و 
قراردادهــا بــرای بخــش کوچکــی از جامعه قطعه ســازان 
اتفــاق افتــاده و اگــر تعدیــالت انجــام شــود، دســت کم 
۳۰درصــد دیگــر بــه مطالبــات معــوق یــاد شــده اضافــه 
خواهــد شــد.  این در حالی اســت که پرداخــت مطالبات 
صــورت  بــه  خودروســازان  ســوی  از  قطعه ســازان 
اوراق  شــدن  مطــرح  و  می شــود  انجــام  قطره چکانــی 
»گام« برای پرداخت بخشی از مطالبات نیز در عمل با 

مشکالتی مواجه است.
اوراق گواهــی اعتبــار مولــد )گام( یــک ابــزار بــازار 
محــور و بــا قابلیــت نقــل و انتقــال در بازارهــای پــول و 
ســرمایه اســت که تســهیالت جدید را برای تامین مالی 
بــدون تــورم بنگاه های تولیدی فراهــم می کند. به اتکای 
ایــن اوراق، تولیدکننــدگان بــر مبنای فاکتــور خرید مواد 
اولیــه و واســط از بانــک عامــل، درخواســت انتشــار و 
تضمیــن گواهــی اعتبــار مولــد در سررســید کــرده و بــه 
بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده این 
اوراق می تواند گواهی را تا زمان سررسید نزد خود نگه 

دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.
و  نیرومحرکــه  همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
پارســال  اواخــر  شــد:  یــادآور  خــودرو  قطعه ســازان 
خودروســازان نیمی از تسهیالت ۱۰هزار میلیارد تومانی 
مصوب شــده از ســوی شــورای پــول و اعتبــار را دریافت 
کرده و بین قطعه سازان تقسیم کردند، اکنون پنج هزار 
میلیارد تومان آن باقی مانده که نیاز به مصوبه جدیدی 

نداشته و فقط باید تاریخ مصوبه قبلی، تمدید شود.
اکنــون از حــدود یک هزار و ۲۰۰قطعه ســاز رســمی 
فعــال در رده هــای ۱، ۲ و ۳ بــا جمعیت حدود ۵۵۰هزار 
۳۰۰واحــد  و  تعطیــل  ۴۰۰واحــد  بــه  نزدیــک  نفــری، 

نیمه تعطیل هستند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک: 
هیچ تسهیالتی به کاالهای 

متروکه تعلق نمی گیرد
براســاس بخشــنامه گمــرک  ایــران، محموله هــای 
صادراتی موجود در گمرک ها که دارای پروانه صادراتی 
هســتند امــا صاحب کاال اقدام بــه خروج آنها نمی کند، 
متروکه محســوب شــده و هیچ تســهیالتی به صاحبان 

این دست کاالها ارائه نخواهد شد.

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، علی اکبر شــامانی، 
مدیــرکل دفتــر صــادرات گمــرک ایــران در بخشــنامه ای 
به گمرک های اجرایی سراســر کشــور ســازوکار برخورد 
بــا کاالهــای صادراتــی موجــود در گمرک هــای کشــور را 

اعالم کرد.
ایــن اســاس، محموله هــای صادراتــی موجــود  بــر 
در گمرک هایــی کــه دارای پروانــه صادراتــی هســتند و 
صاحــب کاال ظــرف مهلت قانونی اقــدام به خروج کاالاز 
گمــرک نمی کنــد، با ابالغ کتبی دربــاره مهلت ۷روزه نیز 
اقدامــی بــرای خروج کاال صورت نمی گیــرد، کاالی مزبور 
متروکه محسوب شده و هیچ گونه تسهیالت گمرکی به 

صاحبان این دست کاالها ارائه نخواهد شد.

نایب رئیس مجلس 
خواستار ممنوعیت صادرات 

خوراک پتروشیمی شد
نایب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار کرد 
که باید ممنوعیت سفت و سختی در صادرات خوراک 
پتروشــیمی ایجــاد کنیــم و تا زمانی کــه کارخانه های ما 
نیازمنــد ایــن خــوراک هســتند بایــد در داخــل مصــرف 

شود.
پنجشــنبه  قاضی زاده هاشــمی  سیدامیرحســین 
پتروشــیمی هگمتانــه همــدان،  از  بازدیــد  در  ۱۶بهمــن 
اظهــار کــرد: در پتروشــیمی هگمتانــه بــه عنــوان زنجیره 
بــرای مصــرف در  بــا اســتاندارد پزشــکی   PVC میانــی، 
صنایع پزشــکی ســاخته می شــود که در کشور و منطقه 
غرب آســیا بی نظیر اســت و امیدواریم صنایع باالدست 

و پایین دست آن هم توسعه پیدا کند.
مســاله  یــک  هــم  خــوراک  مســاله   داد:  ادامــه  او 
جــدی در مجموعــه صنایــع ماســت بــه طوریکــه صنایــع 
فوالدی و پتروشــیمی ما مســاله خوراک دارند که تغییر 
سیاست های مداوم و تعهد صنایع باالدستی به منظور 
تأمیــن خــوراک بــرای صنایع پایین دســتی مشــکل ایجاد 

کرده است.
زنجیــره  در  کــرد:  تصریــح  مجلــس  نایب رئیــس 
تولیــد ارزش یعنــی از مــاده خــام اولیــه تا بخــش میانی 
یــا بیــن واســط در تبدیل خــوراک تا زنجیره پایین دســت 
مــا تــا زمانی کــه مصــرف در صنایع داخلی داریــم، نباید 
صادرات داشته باشیم. در واقع اجازه صادرات با هدف 
تأمین ارز خیلی وسوســه انگیز بــرای خود دولت، وزارت 
نفــت و صنایــع پتروشــیمی بــزرگ بــوده و ایــن مشــکل 

ایجاد کرده است.
وی اضافــه کــرد: چند روز پیــش یزد بودم و صنایع 
نساجی که از محصوالت پتروشیمی استفاده می کردند 
مشــکل خوراک داشــتند. االن پتروشــیمی هگمتانه هم 
همین مشــکل را دارد. به نظر یک مشــکل فراگیر است 
و بــا توجــه بــه ارزش صادراتــی کــه ایــن خــوراک دارد و 

به علت قیمت ارز در بازار تمایل صادرات وجود دارد.
قاضی زاده هاشمی بیان کرد: به نظر باید ممنوعیت 
ســفت و ســختی در صــادرات خــوراک ایجــاد کنیــم و تــا 
زمانــی کــه کارخانه های ما نیازمند این خوراک هســتند، 
باید در داخل مصرف شود و اگر مازاد تولید داشتیم آن 
موقــع صــادرات اتفاق بیفتد؛ البتــه باید در این زمینه با 
دولــت بــه جمع بندی برســیم. در ضمــن اینکه کجا مازاد 
تولیــد داریــم و کجا نداریم هم محل بحث اســت و باید 
دید اوضاع چگونه است. در خوراک پتروشیمی به نظر 

نه تنها مازاد نداریم، کمبود هم داریم.
بــه  نســبت  می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  اذعــان  وی 
ســرمایه گذاری، بخش هــای مختلف صنعــت با همدیگر 
رشــد پیــدا نکــرده اســت، یعنــی در باالدســت بــه اندازه 
بخــش میانــی رشــد نداشــته ایم و بعــد در پایین دســت 
کمت. در واقع بخشی از زنجیره را خیلی بزرگ کرده ایم 
و مجوزهــای فــراوان داده ایــم و قبل و بعدش را درســت 

ندیده ایم که آنها هم باید کامل شود.
نایب رئیس مجلس در ادامه سفر نیم روزه خود به 
اســتان همدان از گلخانه های شهرســتان فامنین بازدید 
کرد و گفت: باید اعتباراتی تحت عنوان یارانه تسهیالت 
بانکــی برای توســعه کشــت گلخانه ای اختصــاص یابد و 
برای هر استانی سهمیه ای درنظر گرفته شود که وزارت 
جهادکشــاورزی تقســیم می کند و طبیعتاً استان ها بین 

شهرستان هایشان تقسیم و آن را جذب می کنند.

افزایش ۳۰درصدی سطح 
کشت برنج 

مدیــرکل دفتــر امــور غــالت و محصوالت اساســی 
وزارت جهــاد کشــاورزی از افزایــش 30درصــدی ســطح 

زیرکشت برنج خبر داد.
فرامــک عزیزکریمــی، در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
آخریــن وضــع ذخایــر اســتراتژیک انــواع کاالی اساســی 
در کشــور اظهار کرد: اکنون در شــرایط بســیار مطلوبی 
از ذخایر اســتراتژیک کاالی اساســی قرار داریم. آخرین 
آمار از ذخایر نشــان می دهد دســت کم برای ۸ماه آینده 
هیــچ مشــکلی بــرای تامین کاالی اساســی کشــور وجود 

ندارد.
بــه گفتــه عزیــز کریمــی؛ بــه طــور معمــول ذخایــره 

استراتژیک کاالی اساسی برای ۶ ماه کشور است.
مدیــرکل دفتــر امــور غــالت و محصــوالت اساســی 
وزارت جهاد کشــاورزی منابع تامین کاالی اساســی را از 

داخل کشور و از طریق واردات عنوان کرد.
عزیزکریمــی یــادآور شــد: بارش مناســب بــاران در 
ســال های اخیر موجب شــده که تولید داخلی در برخی 
از کاالهــای اساســی افزایــش مناســبی داشــته باشــدکه 
یکــی از مهمتریــن ایــن کاالهــا برنــج اســت. عزیزکریمی 
گفــت: ســطح زیــر کشــت برنــج تــا ســال 9۷، ۶۰۰ هزار 
هکتــار بــود کــه در یکســال اخیــر بــا افزایــش ۲۰۰هــزار 

هکتاری به سطح ۸۰۰هزار هکتار رسیده است.
او افزایش ۳۰درصدی سطح کشت برنج در کشور 

ظرف یکسال را به معنی افزایش خوداتکایی دانست.
این مقام مســئول یادآور شــد: افزایش ســطح زیر 
کشــت موجــب شــد میــزان خوداتکایــی تولیــد برنــج در 
کشــور بــه شــکل چشــمگیری افزایش یابد بــه نحوی که 
ســال گذشــته 9۰درصــد و در ســالجاری ۸۵درصــد نیــاز 

کشور به برنج در داخل تامین شد.
وی بــا اشــاره بــه آمار واردات برنج در ۲ســال اخیر 
اظهــار کــرد: گــزارش گمــرک نشــان می دهــد در ســال 
گذشــته ۱.۵میلیــون تــن برنج خارجی وارد کشــور شــده 
اســت درحالی که این رقم در ســالجاری به ۷۶۵میلیون 

تن کاهش یافته است.
عزیزکریمــی، همچنین ادامــه خوداتکایی گندم در 
ســال زراعــی جــاری را دلیــل دیگری برای وضــع مطلوب 
ذخایــر کاالهــای اساســی برشــمرد. مدیــرکل دفتــر امــور 
وزارت جهــاد کشــاورزی  اساســی  و محصــوالت  غــالت 
نگرانی های مطرح شــده درباره کمبود شــکر یا روغن در 
کشور را بی اساس عنوان کرد و افزود: با توجه به تولید 
داخــل و حجــم واردات انجــام شــده کمبــودی در کشــور 

نیست و نگرانی درباره تامین نیاز بازار نداریم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

واردکننــدگان  اتحادیه هــای  بــازرس 
کــه  کــرد  بیــان  طیــور  و  دام  نهاده هــای 
بــرای  برنامه ریــزی  در  دولــت  بی تدبیــری 
واردات جو موجب کمبود این نهاده در بازار 
شــده اســت و بخشــی از جوهای وارداتی در 

بندرها از بین رفتند.
بــا  گفت وگــو  در  لشــگری  کســری 
خبرگــزاری مهــر بــا اشــاره بــه کمبــود و گرانــی 
جــو دامی در بازار گفت: متأســفانه زمانی که 
بخــش خصوصــی قصــد داشــت بــرای واردات 
جــو اقــدام کنــد، در فراینــد ثبــت ســفارش بــا 
مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــد و مســئوالن 
دولتــی اعــالم کردنــد که جوی دامــی در بحث 
تخصیــص ارز در اولویــت قــرار نــدارد؛ چرا که 
هم تولید داخلی انجام شده و هم واردات به 

اندازه کافی صورت گرفته است.
او تصریح کرد: این مباحث موجب شــد 
تا واردکنندگانی که اقدام به واردات جو کرده 
بودنــد دچــار مشــکالت زیــادی شــوند و کاالی 
آنهــا در بندرهــا رســوب کنــد که برخــی از این 
محموله هــا حــدود یکســال رســوب کردنــد و 

بخشی از آنها نیز از بین رفتند.
افــت  دلیــل  بــه  کــرد:  اضافــه  لشــگری 
کیفیــت و حشــره زدگی حــدود ۱۰درصد از این 
محموله هــا از بیــن رفتنــد و وقتــی کــه دولــت 
تخصیــص ارز آنها را انجام داد، کاالی کمتری 
نسبت به آنچه انتظار می رفت، ترخیص شد، 
بنابراین تأمینی که از محل واردات مورد نیاز 

بود، انجام نشد.

او تاکید کرد: ارزیابی مسئوالن از میزان 
نیاز کشــور به جو دقیق و درســت نبوده و به 
همیــن دلیــل موفق به تأمین جــوی مورد نیاز 
کشــور نشــدند و االن با چالش کمبود شــدید 

نهاده جو در بازار مواجه شده ایم.
لشــگری با اشــاره به توزیع قطره چکانی 
جوی دامی در ســامانه بازارگاه، گفت: قیمت 
جو در بازار آزاد افزایش چشمگیری داشته و 
تولیدکننــدگان را بــا چالش های زیادی مواجه 
کرده است. این فعال بخش خصوصی با بیان 

اینکــه به خصوص بــرای گاوداری های صنعتی 
تأمیــن جــو بــا قیمت هــای فعلــی امکان پذیــر 
نیســت، افــزود: چــرا کــه محصول نهایــی این 
دامداری ها از ســوی دولت قیمت گذاری شده 
و بایــد بــه همــان نــرخ مصــوب شــیر تولیــدی 

دامداری های خود را عرضه کنند.
لشــگری ادامــه داد: در ایــن میان امکان 
جایگزینــی ذرت بــا جــو بــرای دامــداران وجود 
دارد که البته آن هم مشکالتی را برای دولت 
ایجــاد می کنــد چــرا کــه قیمــت جهانــی ذرت 

حــدود ۳۰۰دالر و جــو دامــی حــدود ۲۶۰دالر 
اســت، کــه اختــالف قیمــت ایــن دو نهــاده در 
بازارهــای جهانــی از محــل ذخایر ارزی کشــور 
کــم می شــود در اوضاعی که ما بــا محدودیت 

جدی منابع ارزی مواجه هستیم.
او تصریــح کــرد: اگر مســئوالن با درایت 
بیشــتری اقــدام بــه برنامه ریــزی و واردات جو 
می کردنــد با چنین مشــکالتی مواجه نبودیم، 
ضمن اینکه اکنون قیمت های جهانی نهاده ها 

نیز افزایش یافته است.

اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران عنــوان کــرد که بــرای صنایع 
بــزرگ حتمــاً بایــد قیمــت حامل هــای انــرژی 
جهانی و واقعی باشد اما برای صنایع کوچک 
و متوســط عــالوه بــر اینکــه بــرای حامل هــای 
انرژی باید سوبسید در نظر گرفته شود باید 
ارز الزم در اختیــار آنهــا قرار بگیرد تا بتوانند 
مــواد اولیــه خــود را از خــارج از کشــور وارد 
کننــد. عــالوه بــر آن بایــد در حوزه هــای دیگر 
مانند تسهیالت کم بهره و اتصال به بازارهای 

جهانی از این صنایع باید حمایت شود.
بــا  گفت و گــو  در  جبالبــارزی  عبــاس 
خبرگــزاری ایلنــا در مــورد تصمیــم کمیســیون 
تلفیــق مجلــس مبنــی بــر افزایــش قیمت گاز 
تولیــدی  و  صنعتــی  واحدهــای  بــرای  بــرق  و 
واحدهــای  بــرای  انــرژی  قیمــت  کــرد:  اظهــار 
تولیــدی بزرگ مثل تولیدکننــدگان مواد اولیه 
ارزان اســت. چراکه تولیدکنندگان مواد اولیه 
ماننــد مــس، فوالد و... محصــوالت خود را به 
قیمــت جهانــی می فروشــند ولــی از گاز و برق 
ارزان قیمــت اســتفاده می کننــد؛ بنابراین فکر 

می کنــم کــه بــرای ایــن واحدهــا بایــد قیمــت 
انرژی واقعی باشد.

وی افــزود: بــه طور کلی اگــر قرار بر این 
اســت کــه قیمــت انــرژی واقعی باشــد باید از 
جهات دیگر مانند مالیات و نرخ بهره شــرایط 
تولید مســاعد شــود تا قیمت تمام شده تولید 
کاهــش پیــدا کنــد. نبایــد صنایــع کوچــک بــه 
ایــن میزان بــه صنایع بــزرگ تولیدکننده مواد 
اولیــه وابســته باشــند. وقتی صنایــع بزرگ به 
قیمــت جهانی محصوالت خود را می فروشــند 
خــوراک خــود از جملــه انــرژی را نیــز با قیمت 
واقعــی بخرنــد اما به صنایع کوچک این اجازه 
داده شــود کــه اگر در کشــور برای مــواد اولیه 
بــازار رقابتــی وجــود نــدارد، بتواند مــواد اولیه 
اوضــاع فعلــی حتــی  را وارد کننــد. در  خــود 
را  اولیــه  مــواد  بــورس  از  می تواننــد  دالالن 
بخرند و در بازار با قیمت بســیار بیشــتری به 

تولیدکنندگان بفروشند.
اتــاق  صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس 
بازرگانــی ایــران در ادامه تصریح کرد: پس در 
این اوضاع، تولیدکنندگان واقعی و خصوصی 

مــواد اولیــه خــود را نــه تنها به قیمــت جهانی 
قیمــت  برابــر  دو  بــه  دالالن  طریــق  از  بلکــه 
کــرد:  خاطرنشــان  او  می خرنــد.  نیــز  جهانــی 
بنابرایــن اگــر قــرار اســت قیمــت انــرژی بــرای 
صنایــع اصــالح شــود بــرای صنایع بــزرگ باید 
قیمت انرژی به صورت جهانی باشد، اما برای 
واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط قیمــت 
فعلــی نهایتــاً به عــالوه میزان تــورم باید باقی 
بمانــد، اما می توان گفت که قیمت گاز و برق 
بــرای واحدهــای تولیدی کوچک و متوســط در 

قیمت تمام شده چندان نیست.
جبالبارزی با تاکید بر زیان باالی کشــور 
گفــت:  انــرژی  حامل هــای  مصــرف  محــل  از 
انــرژی دچــار زیــان باالیــی  از قیمــت  کشــور 
می شــود. در چنــد ســال آینــده کشــور حتمــا 
دچــار کمبــود برق می شــود. ما نتوانســتیم در 
موضــوع بهــره وری و کاهــش تلفــات بــرق در 
نیروگاه هــای جدیــد ســرمایه گذاری کنیــم. در 
نیروگاه هــای خورشــیدی هم که قبالً ســرمایه 
در ۵ســال بــاز می گشــت امــا االن ایــن رقــم 
بــه ۱۵ســال رســیده و ســرمایه گذاری انجــام 

نمی شــود. نیروگاه هــای خصوصــی میلیاردهــا 
تومــان از دولــت طلبکار هســتند و نمی توانند 
مطالبات خود را وصول کنند و همه زیان ده و 

ورشکسته هستند.
بــرای صنایــع  بنابرایــن  کــرد:  اضافــه  او 
بایــد قیمــت حامل هــای انــرژی  بــزرگ حتمــاً 
جهانی و واقعی باشد اما برای صنایع کوچک 
و متوســط عــالوه بــر اینکــه بــرای حامل هــای 
انرژی باید سوبســید در نظر گرفته شــود باید 
ارز الزم در اختیــار آنهــا قــرار بگیــرد تا بتوانند 
مــواد اولیــه خــود را از خــارج از کشــور وارد 
کننــد. عــالوه بــر آن بایــد در حوزه هــای دیگــر 
مانند تســهیالت کم بهره و اتصال به بازارهای 

جهانی از این صنایع باید حمایت شود.
جبالبــارزی در ادامــه تصریــح کــرد: رتبه 
کسب و کار ما ۱۲۸ است و صنعت نمی تواند 
ســند  براســاس  شــود.  موفــق  رتبــه  ایــن  بــا 
چشــم انداز ۱۴۰۴، مــا بایــد از نظــر اقتصــادی 
کشــور اول منطقه شــویم که فکر نمی کنم با 
رتبه ۱۲۸ صنعت بتواند آن طور که باید رشد 

داشته باشد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت عنــوان 
کــرد کــه قیمت خودرو ضمن کاهش در حال 
رسیدن به یک تعادل است و دالالن در حال 

حذف شدن هستند.
علیرضــا  صمــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
رزم حســینی در ادامه برنامه ســفر کاری خود 
بــه اســتان خراســان رضــوی بعــد از نشســت 
مشــترک بــا فعــاالن اقتصــادی این اســتان در 
گفتگو با خبرنگاران گفت: امیدواریم تا پیش 
از آغاز سال جدید خط دوم انتقال آب خلیج 
فــارس بــه جنوب شــرقی کشــور که از اســتان 
هرمزگان آغاز می شود و در مسیر استان های 
کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی آب 
مــورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی مناطق 
را تامیــن می کنــد کمک زیادی به توســعه این 
مناطــق در بخش هــای صنعتــی و معدنــی و 

کشاورزی کند.
در  آب  انتقــال  طــرح  داد:  ادامــه  وی 
ایــن حجــم و طــول مســیر بــرای اولین بــار در 
ایــن منطقــه اجــرا می شــود که بــه همت خود 
صنعتگــران و معــدن داران و بــا تامین مالی از 

سوی آنها عملیاتی می شود.
اول  خــط  کــرد:  تصریــح  رزم حســینی 
هم اکنــون تــا اردکان یــزد رســیده و امیدواریم 
تــا فروردیــن انتقــال آب بــرای صنایــع فوالدی 
اردکان اجرایی شــود. خط ســوم نیز از استان 
هرمــزگان و از مســیر کرمــان و یــزد به اســتان 
اصفهــان خواهد رســید و می توانــد منابع آبی 
مــورد نیــاز صنایع بزرگ فــوالدی و معادن این 

استان را تامین کند.
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: با 
توجــه به مشــترک بــودن امکانات زیرســاختی 
در مبــدأ، بــرای هــر ســه خــط انتقــال آب از 
خلیــج فــارس می تــوان گفــت خطــوط دوم و 
ســوم طرح برای انتقال آب به مشــهدالرضا تا 
حــدود ۳۵درصــد پیشــرفت دارنــد و از ابتدای 

سال آینده کار ادامه خواهد یافت.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان 
خود تأکید کرد: صنعت خودرو در ایران دچار 
انحصــار، رقابتــی نبــودن و هزینه های ســربار 
وزارت  جامــع  سیاســت  هم اکنــون  و  اســت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای رقابتی کردن 

تولیدات این صنعت است.
وی ادامه داد: ســاخت داخل در صنعت 
خــودرو در اولویــت وزارت صنعــت، معــدن و 
در  و قطعه ســازان هم اکنــون  اســت  تجــارت 
وضع مناسب کاری در دو تا سه شیفته فعال 

هستند و رشد تولیدات ملموس است.
افزایــش  بــا  کــرد:  رزم حســینی تصریــح 
عرضــه، قیمــت در حــال کاهــش اســت و در 
آینــده نزدیــک خودروهــای بــا کیفیــت تــارا و 
شاهین نیز وارد بازار خواهند شد و می توانند 

در جلب رضایت مشتریان موثر باشند.

وزارت صنعت، کارت بازرگانی 
هیچ تولیدکننده ای را تعلیق 

نکرده است
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران هــم 
در ایــن نشســت گفت: ایــن وزراتخانــه کارت 
بازرگانی هیچ تولیدکننده ای را حتی برای یک 

روز هم تعلیق نکرده است.
حمیــد زادبــوم افــزود: با این حــال بانک 
مرکزی و گمرک، انجام امور با کارت بازرگانی 
در سیستم مربوطه را برای افرادی که کمتر از 
۷۰درصد از ایفای تعهدات ارزی خود را انجام 

بودند متوقف کرده اند.
وی ادامــه داد: بــا مصوبــه آبــان وزارت 
صنعــت، هــر فــردی که از ابتدای ســال ۱۳9۸ 
تاکنــون تعهــد ارزی دارد چهار ماه مهلت دارد 
کــه ایفــای تعهــد کنــد بــه ایــن نحــو کــه یــا در 

قبال ارزی که دریافت کرده، واردات در برابر 
صــادرات کاال انجــام دهد یا ارز خود را به یک 

واردکننده بفروشد.
ایــران  رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
گفــت: مقــرر شــده اســت کــه بانــک مرکزی و 
گمــرک کار هیچ تولیدکننــده یا صادرکننده ای 
را بــه دلیل رفع نکــردن تعهدات ارزی متوقف 
نکنند اما افرادی که رفع تعهد نکردند تا پایان 
فروردین سال آینده فرصت دارند به تعهدات 

ارزی خود عمل کنند.
و  امســال  آبــان  از  افــزود:  زادبــوم 
ایــن  تصــدی  رزم حســینی  کــه  زمانــی  از 
وزارتخانــه را بــر عهــده گرفــت موضــوع روند 
ایفــای تعهــدات ارزی کامــال تغییــر کــرد و در 
پیگیری هــای مســتمر در مــدت کمتر از ۲ماه 
ایــن موضــوع در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 

دولت مطرح شد.
امســال  آبــان   ۶ از  داد:  ادامــه  وی 
وزارت  بــه  ارزی  تعهــدات  ایفــای  مســئولیت 
صنعت محول شده است و در مصوبه وزارت 
صنعت نحوه ایفای تعهدات ارزی برای صنایع 
فوالدی و پتروشیمی و باقی تولیدکنندگان در 
قالــب تحویــل ارز به ســامانه نیمــا یا صادرات 
در قبــال واردات کاال بــه جــای تحویــل ارز بــه 

بانک مرکزی تشریح شده است.
او اضافه کرد: در مصوبه تکمیلی درباره 
ایفای تعهدات ارزی که وزیر صنعت به ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولــت تقدیم کرد امتیاز 
دیگری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد 
و بر این اساس تهاتر کاال برای بخش کوچکی 
از صنایــع فــوالدی مــورد قبــول واقــع شــد امــا 
صنایــع پتروشــیمی بایــد حتمــا ارز حاصــل از 
صادرات خود را به سامانه نیما تحویل دهند.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران در 
مــورد صــادرات رب گوجه فرنگــی و ممنوعیــت 
آن گفت: از نیمه دوم امســال وزارت صنعت 

را  کاالیــی  هیــچ  صــادرات  تجــارت  و  معــدن 
ممنــوع نکــرده اســت و اگــر هــم ممنوعیتــی 
در صــادرات بــوده مربــوط بــه قبــل می شــود 
و ممنوعیــت صــادرات رب گوجه فرنگــی نیــز 
وزارتخانــه  ایــن  کــه  بــوده  قبــل  بــه  مربــوط 
صــادرات آن را بــرای یک ماه آزاد کرد تا بتوان 
بازار داخلی را کنترل کرد و بعد از آن یک ماه 

به یک ماه تمدید شد.
اســتان های  کــه  ایــن  بیــان  بــا  زادبــوم 
رضــوی  خراســان  و  غربــی  آذربایجــان 
صــادرات  آزادســازی  متقاضیــان  بیشــترین 
رب گوجه فرنگــی هســتند افــزود: کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی معتقــد 
بــه آزادســازی صــادرات رب گوجه فرنگی برای 
حل مشــکالت آن اســت و ســتاد تنظیم بازار 
کشور به رغم داشتن مشکالت و دغدغه های 
بســیار، آزادســازی صــادرات آن را یــک ماه به 
یک ماه تمدید و برای ماه های بهمن و اسفند 

نیز تصویب کرده است.
ایــران  رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
دربــاره ممنوعیــت صــادرات انواع شــوینده ها 
گفــت: اقالم شــوینده ای که پایــه الکلی دارند 
مشــمول محدودیت هایی در صادرات هستید 
کــه مرجــع تصمیم گیــری دربــاره صــادرات این 
اقــالم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اســت و 
بخشــی از نشســت های کمیتــه اقتصادی این 

ستاد هم در وزارت صنعت برگزار می شود.
مقابلــه  ســتاد  اعضــای  افــزود:  زادبــوم 
بــا کرونــا از آنجــا کــه از وضــع شــیوع بیمــاری 
در  نبودنــد  مطمئــن  زمســتان  در   ۱9 کوویــد 
پاییــز امســال تصمیمــات محتاطانــه ای درباره 
کــه  کردنــد  اتخــاذ  کرونایــی  اقــالم  صــادرات 
ممنوعیــت صــادرات شــوینده های پایــه الکلی 
از آن جملــه بــود امــا وزارت صنعــت به دنبال 
آزادســازی این بخش اســت که تکلیف آن در 

هفته جاری مشخص می شود.

وزیر صمت: دالالن خودرو در حال حذف شدن اند

پیشنهاد اختصاص سوبسید حامل های انرژی به واحدهای 
صنعتی کوچک از سوی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 

 بازرس اتحادیه های واردکنندگان نهاده های دام:

بی تدبیری باعث از بین رفتن بخشی از جوهای 
وارداتی شد


