
خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . چهارشنبه . 15 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4662 . 

تخصیص یارانه آرد برای 
جبران افزایش نرخ گندم 

مدیرکلدفتراموربازرگانیوزارتصمتاظهار
کــردکــهبــرایجلوگیــریازافزایــشقیمــتآردبــه
عنوانمادهاولیهنانوباتوجهبهاینکهقیمتگندم
افزایشپیداکردهاســتمنابعریالیروییارانهآرد
ازطرفسازمانبرنامهوبودجهپیشبینیمیشودتا

افزایشقیمتگندمراجبرانکند.
صدیف بیک زاده در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا در 
پاســخ به ســوالی در مورد احتمال افزایش قیمت نان 
تصریح کرد: دولت تصمیمی برای اصالح و قیمت  نان 
نگرفته است اگر قرار باشد در این مورد تصمیم گیری 
شود موضوع از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد 
و نان کشــور اعالم و برای اجرا به اســتانداران سراسر 
کشور به عنوان روسای کارگروه تنظیم بازار استان در 
این مورد اطالع رسانی می کنند اما فعال هیچ برنامه ای 

در این مورد در دستور کار نیست.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت گندم 
گفــت: بــرای جلوگیری از افزایش قیمت آرد به عنوان 
ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش 
پیــدا کــرده اســت منابع ریالی روی یارانــه آرد از طرف 
سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شود تا افزایش 

قیمت گندم را جبران کند.
کل زنجیــره واردات دانه هــای روغنــی بــه وزارت 

کشاورزی سپرده شد
 مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت 
بــا اعــالم خبر تغییــرات در مدیریــت واردات دانه های 
روغنــی اظهار کرد: ثبت ســفارش و اولویت تخصیص 
و تامیــن ارز بــرای دانه هــای روغنــی کــه از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی استفاده می کنند تا پایان سال ۱۳۹۹ با وزارت 
صمــت بــود. واردکننــدگان دانه های روغنــی در وزارت 
صمت ثبت سفارش نام انجام می دادند و پس از تایید 
می توانســتند واردات خــود را انجــام دهنــد. با تصمیم 
ستاد اقتصادی دولت کل این فرایند از صفر تا صد به 

وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
نیــز ماننــد  افــزود: وضــع دانه هــای روغنــی  او   
نهاده های دامی همچون جو، ذرت و کنجاله می  شود، 
به طوریکه در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش، تعیین اولویت 
تخصیص و تامین ارز و غیره برای دانه های روغنی به 

عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

آخرین وضع واردات کاغذ 
درابتدایسالجاریوارداتکاغذدردوبخش
»خمیرکاغذ«و»چاپوتحریر«افزایشیافتهاما

کاغذروزنامهباکاهشمواجهبودهاست.
بــه گزارش ایســنا، بررســی جریــان واردات کاغذ 
در ســال جــاری و در فروردیــن در آمــار گمــرک ایــران 
نشــان می دهــد کــه ۱۲هزار تــن خمیر کاغــذ به ارزش 
۱۰.۲میلیون دالر وارد شــده در حالی که در فروردین 
بــه ارزش  تــن  ایــن واردات ۷.۷هــزار  ســال گذشــته 

۵.۳میلیون دالر بوده است.
بر این اساس واردات خمیر کاغذ در سال جاری از 
لحاظ وزنی ۵۵درصد و ارزش ۸۹درصد افزایش دارد.

 افزایش واردات کاغذ چاپ و تحریر
کاغــذ چــاپ و تحریــر نیــز بــا افزایــش واردات در 
مــاه ابتدایــی امســال مواجه بوده اســت؛ به طوری که 
واردات  دالر  ۱۲.۵میلیــون  ارزش  بــه  تــن  ۱۵.۶هــزار 
صــورت گرفتــه ولــی در ماه مشــابه ســال گذشــته این 
واردات ۸.۹هزار تن به ارزش ۸.۱میلیارد دالر گزارش 
شده بود. بنابر این واردات کاغذ چاپ و تحریر از نظر 
حجمــی ۷۴درصــد و ارزش دالری ۵۴درصــد افزایــش 

دارد. 
وارداتکاغذروزنامهکمشد

۱۱۸.۹تــن  واردات  روزنامــه  کاغــذ  مــورد  در  امــا 
بــه ارزش ۶۷.۲هــزار دالر صــورت گرفته اســت که در 
مقایســه با ســال گذشته بیانگر کاهش در این بخش 

است. 
ایــن در حالــی اســت کــه در فروردیــن پارســال 
۲۳۵.۱تن کاغذ روزنامه به ارزش ۱۰۸.۱هزار دالر وارد 
شده بود. گفتنی است که اخیرا قیمت کاغذ با افزایش 
مواجه شده و آنطور که مسئوالن مربوطه در اتحادیه 
صادرکننــدگان صنعت چــاپ گفته اند، افزایش قیمت 
جهانــی کاغــذ، مصوبــه تجــاری بــرای افزایش نــرخ ارز 
مبنــای حقــوق ورودی، محدودیت های تخصیص ارز و 
واردات از جمله دالیل مشــکالت ایجاد شــده در بازار 
کاغذ است که موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی قیمت 

کاغذ تحریر و مقوا نیز شده است.

شورای رقابت، قیمت 
خودروهای داخلی را 

افزایش داد
طبــقمصوبهشــورایرقابــت،قیمتمحصوالت
ایرانخودروبهطورمتوســط۸.۲درصدوخودروهای

سایپابهطورمیانگین۸.۹درصدافزایشمییابد.
بــه گــزارش ایرنــا، نشســت شــورای رقابــت برای 
تعیین تکلیف قیمت خودرو در سال جدید برگزار شد.
بــر اســاس مصوبه شــورای رقابــت، بــرای تمامی 
کســانی که تــا پایــان ســال ۱۳۹۹ بــرای خریــد خــودرو 
ثبت نــام کــرده و پیش پرداخــت داشــته اند و مشــمول 
دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی تعلق نمی گیرد.
طبق مصوبه این شــورا، بر اســاس تورم بخشــی 
یکســاله اعــالم شــده از ســوی بانــک مرکــزی و پس از 
کســر تورم های اعمال شــده قبلی در ســه ماهه اول و 
دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و 
بهره وری، در نهایت برای شــرکت ایران خودرو به طور 
متوسط ۸.۲درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 
۸.۹ درصد افزایش قیمت محاســبه شــد.این افزایش 
قیمت، برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا 

می شود.

ابالغ نرخ جدید خرید 
تضمینی گندم به 

وزارتخانه ها
شــورایقیمتگــذاریواتخــاذسیاســتهای
قیمــت کشــاورزی اساســی محصــوالت حمایتــی
اصالحشــدهخریــدتضمینــیگنــدمرابــرایســال
جهــاد وزارتخانههــای بــه ۱۴۰۰-۱۳۹۹ زراعــی
کشاورزی،اموراقتصادیودارایی،صنعت،معدن
وتجــارتوســازمانبرنامــهوبودجهکشــورابالغ

کرد.
جهــاد  وزیــر  خــاوازی،  کاظــم  نامــه  متــن  در 
کشــاورزی و رئیــس شــورای قیمت گــذاری بــه ایــن 

وزارتخانه ها آمده است:
»شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های 
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی در جلسه ۲۳ 
فروردین ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصالح قانون 
تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب 
پنجم آبان ۱۳۹۹به شماره ۶۷۸۲۶/۱۸۰ در تاریخ ۱۲ 

آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسالمی تصویب کرد:
مبلــغ ۱۰هزارریــال بــه ازای هرکیلوگــرم گنــدم 
تحویلــی بــه دولــت به عنــوان جایــزه تحویــل گندم 
پرداخت گردد. بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم 
برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای گندم معمولی به 
ازای هــر کیلوگــرم ۵۰۰۰ تومان و برای گندم دوروم 

۵۲۰۰ تومان اصالح شد.«

 

مرحبا، عضو کمیسیون 
اقتصادی: اقتصاد 

کشاورزی با واگذاری 
تعاون روستایی آسیب 

می بیند
بــهگفتــهعضــوکمیســیوناقتصــادیمجلس
شورایاسالمیبرنامهحذفسازمانمرکزیتعاون
روستاییایراناقتصادکشاورزیراآسیبپذیرتراز

آنچهکههستخواهدکرد.
بر اســاس پیشــنهاد وزارت اقتصــاد و دارایی و 
تصویــب هیــات دولت، در ســه ماه آینده، ســازمان 
مرکزی تعاونی روستایی به بخش غیردولتی واگذار 

می شود.
چنــد روز پیــش معــاون اول رئیس جمهــوری با 
امضای مصوبه هیات وزیران در یک بیانیه رسمی، 
وزارت جهادکشــاورزی را مکلــف کــرد تــا با همکاری 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، تــا اول مــرداد 
۱۴۰۰ پیشــنهاد الزم را درباره شناســایی و واگذاری 
تصدی گــری ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی بــه 
بخش هــای غیردولتــی در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری، تنظیم و به شورای عالی 

اداری ارائه کند.
کارشناسان معتقدند واگذاری سازمان مرکزی 
تعــاون روســتایی بــه بخــش غیر دولتی بــا توجه به 
کارکرد و اثر آن بر اقتصاد بخش کشاورزی می تواند 
نتایــج منفــی زیادی بــرای این بخش دنبال داشــته 
باشــد، ضمــن اینکــه تجربه خصوصی ســازی نشــان 
می دهد این امر نه تنها اوضاع را برای تولیدکنندگان 
بهتر نمی کند بلکه وضع را بدتر از گذشته می کند.
 عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اسالمی، یکی از مخالفان این واگذاری در گفت وگو 
با ایلنا درباره ابالغیه ی اخیر دولت مبنی بر واگذاری 
وظایــف ســازمان تعاون روســتایی، گفت: مخالفت 
دربــاره  اقتصــادی  کارشناســان  از  بســیاری  و  مــن 
خصوصی ســازی ســازمان تعاون روســتایی به دلیل 

نتایج منفی آن است.
غالمرضا مرحبا معتقد اســت انحالل ســازمان 
مرکزی تعاون روستایی بر وضع اقتصادی روستاهای 

کشور تاثیر سویی برجا خواهد گذارد .
او اظهار کرد: ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
بــا ســه رکــن وظیفــه ای هدایتی، حمایتــی و نظارتی 
خود بر عملکرد شــبکه گســترده  مردمی تعاونی ها، 
با قدمتی که دارد از سازمان های بانفوذ در حوزه ی 

روستایی است.
شــورای  مجلــس  در  آســتارا  مــردم  نماینــده   
اســالمی بــا تاکیــد بــر نقــش ســاختار وظیفــه ای و 
ماهیت و اصالت تعاونی های روستایی و کشاورزی 
تحــت نظــارت ســازمان تعــاون روســتایی، افــزود: 
شبکه ی تعاونی های روستایی و کشاورزی در تامین 
نیازهــای حرفــه ای و معیشــتی روســتاییان، به ویژه 
توزیــع نهاده هــای کشــاورزی و دامــی نقــش مهمی 

دارند.
او تصریح کرد: تغییر ســاختار وظیفه نظارتی-
حاکمیتی سازمان تعاون روستایی به تصدی گری، نه 
تنها به بهبود نتیجه فعالیت شبکه تعاونی ها کمکی 
نخواهد کرد، بلکه سبب می شود ساختار عملیاتی-
اجرایی تعاونی ها دچار تعارض و دوگانگی ساختاری 

شود.
مرحبا با بیان اینکه حمایت از تعاونی های فعال 
در بخش روستایی و کشاورزی ضروری است، گفت: 
سیاســتگذاری های ســاختاری در حوزه کشــاورزی و 
روســتایی نیازمند سیســتم مجزای حاکمیتی اســت 
که خود باید ابتدا از مسیر مصوبات قانونی مجلس 

عبور کند.
سازمان تعاون روستایی نقش انکارناپذیری در 
اقتصاد کشاورزی دارد. خصوصی سازی این سازمان 
در اوضاعی که کشاورزان و روستاییان به دلیل وضع 
نامساعد اقتصادی کشور به سختی و با زحمات زیاد 
در حال تاب آوری هســتند تصمیمی غیرکارشناسی 
در زمان نامناسب است. با توجه به اینکه سازمان 
مرکزی تعاونی روســتایی به موجب قانون در ســال 
۱۳۵۰ تاســیس شد تنها مجلس است که می تواند 
در مقابل مصوبه فراقانونی هیأت وزیران بایستد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

عضوهیاترئیســهاتاقبازرگانیتهران
واکسیناســیونکل اینکــههزینــه بیــان بــا
جمعیــتکشــورحدود۲میلیــارددالراســت
عنوانکردکهاگرهمهچیزخوبپیشبرود
بخشخصوصیمیتواندهفتهای۲۵۰هزار

دوزواکسنواردکند.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، ناصــر ریاحی 
اظهار کرد: برآورد ما از واردات واکســن کرونا 
بــرای بخــش صنایــع ۶ میلیــون دوز بــود، امــا 
اگر سایر بخش ها نیز نیاز به واکسن داشته 
باشــند، بخش خصوصــی می تواند طبق روال 
عــادی واکســن وارد کنــد البتــه تزریــق ایــن 
واکسن ها هم زیر نظر ستاد مقابله با کرونا و 

وزارت بهداشت انجام می شود.
عضو هیات رئیســه اتــاق بازرگانی تهران 
گفــت: اکنــون تقاضای جهانی برای خرید این 
واکسن ها بسیار زیاد است و وقتی اطالعات 
مربوط به واکســن دریافت می شــود در مدت 
چنــد روز بایــد قــرارداد نهایــی شــده یــا توافق 
قطعــی شــود؛ در غیــر ایــن صــورت تضمینــی 
اعالمــی وجــود  مانــدن ظرفیــت  باقــی   بــرای 

ندارد.
او ادامه داد: هم اکنون فرایند اجرایی کار 
آغاز شده و امیدواریم با تأمین ارز و طی شدن 
واکســن های  نخســتین  باقی مانــده،  مراحــل 
کرونــا که احتماالً یک محموله ۱۰۰هزار دوزی 
خواهد بود در هفته نخســت خرداد از ســوی 

بخش خصوصی به کشور وارد شود.
ریاحی گفت: قیمت واکســن آســترازنکا 
حدوداً پنج تا شش دالر و واکسن اسپوتنیک 
وی حدوداً ۱۱ تا ۱۲ دالر برآورد می شود. البته 

قیمت نهایی واکسن ها بستگی به قیمت روز 
ارز داشته و با ارز نیمایی محاسبه می شود.

او افزود: بخش خصوصی از همه ظرفیت 
خــود بــرای واردات واکســن اســتفاده می کند 
و فعــالً قیمــت ریالــی ایــن واکســن ها اعــالم 
نمی شود تا گمانه زنی و حاشیه جدیدی ایجاد 

نشود.

هزینــهواکسیناســیونکلجمعیتدر
ایرانحدود۲میلیارددالراست

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: 
هزینــه واکسیناســیون کل جمعیــت در ایران 
حدود ۲ میلیارد دالر اســت، اما اکنون دولت 
در تنگنــای مالــی قرار دارد و همین رقم اندک 
را هم در اختیار ندارد در حالی که منابع بلوکه 

شده ایران در سایر کشورها بسیار زیاد است.
او اضافــه کــرد: بارهــا بــه صراحت اعالم 
کرده ایم ما در طرحی که اتاق بازرگانی تهران 
بــدون هرگونــه  را  پیگیــری می کنــد واکســن 
سود و صرفاً با قیمت تمام شده برای بنگاه ها 
ارائه می کنیم در نتیجه افراد هیچ پولی برای 

واکسینه شدن پرداخت نمی کنند.

اعالمآمادگیبخشخصوصبرایواردات۲۵۰هزاردوز
واکسنکرونادرهفته

معــاونوزیــرصنعــت،معــدنوتجــارت
ازتشــکیلکمیتــهویــژهایبــرایبازپسگیری
اراضیشهرکهایصنعتیازافرادیکهزمین
دراختیــارگرفتــهامــاقصدبهرهبــرداریازآن
برایفعالیتهایتولیدیوصنعتیرانداشته
وتنهــازمیــنرابــهقصدســوداگریدراختیار

دارند،خبرداد.
در  گذشــته  روز  انقــالب  معظــم  رهبــر 
سخنان زنده تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ 
ایــران بــا اشــاره بــه ابعــاد چنــد جانبــه ایجــاد 
اشــتغال در جامعه، یکی از برنامه های مهم و 
مورد انتظار از دولت ها را برنامه ایجاد اشتغال 
دانســتند و تصریح کردند: افرادی که به علت 
منافع شــخصی خود و برای اســتفاده از زمین 
و ارزش افــزوده آن، کارخانه هــا را بــه تعطیلی 
می کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام 
شده اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران 
و اســتقالل و اقتصاد کشــور و ضربه به تولید 

ملی است.
رهبر انقالب اسالمی، دستگاه های مسئول 
به ویژه وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت جهادکشاورزی را به نقش آفرینی جدی 
بــرای مقابله با این پدیــده و برخورد با این افراد 

توصیه کردند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، همچنین با 
اشــاره به نظر کارشناســان اقتصــادی مبنی بر 
لزوم فعال شدن کارگاه های کوچک و متوسط 
در کنــار کارگاه های بزرگ، افزودند: گســترش 
این کارگاه ها عالوه بر ایجاد اشتغال، زمینه ساز 
تولیــد ثــروت برای عموم مــردم به ویژه طبقات 

ضعیف و متوسط است.

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
گفت وگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به سخنان 
کوچــک  بنگاه هــای  از  حمایــت  دربــاره  رهبــر 
و متوســط و لــزوم فعــال شــدن آنهــا در کنــار 
بنگاه های و کارخانجات بزرگ، افزود: سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یک 
برنامــه منظم برای رصــد واحدهای راکد و غیر 

فعال و ارزیابی آنها دارد.
علی رسولیان بیان کرد: این مهم از طریق 
کلینیک های کســب و کار ایجاد شــده در سطح 
اســتان ها که افزون بر ۵۰۰ کلینیک مشاوره ای 
است و با حضور فعاالن علمی و اقتصادی راهبری 
می شوند، انجام می شود و امروز تا ۹۰۰ کلینیک 

مشاوره ای نیز تایید صالحیت شده اند.
فعالسازی۱۵۵۷واحدراکددرسال۹۹
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان  کرد: سال 
گذشته برنامه فعال سازی یک هزار و ۵۰۰ واحد 
راکد و غیرفعال اجرایی شد که در نهایت یک هزار 
و ۵۵۷ واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند 
و نتیجه آن ایجاد افزون بر ۲۶ هزار شغل جدید 

بود.
او ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۰ این 
ســازمان بتوانــد یک هــزار و ۶۰۰ واحــد راکــد و 
غیرفعال را به چرخه تولید و فعالیت باز گرداند 
کــه تقســیم بندی اســتانی ایــن واحدهــا انجام 
شــده و کلینیک هــای عارضه یابــی به تدریج به 

سراغ آنها می روند.
مشــکالت صــدر در بانکــی مشــکالت

واحدهایراکد
رســولیان تاکیــد کــرد: انجــام ایــن مهــم 

نیازمنــد حمایــت بانک هــا و همچنیــن ســتاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان ها است، زیرا 
بیش از ۵۷درصد موانع پیش روی این واحدها 

مشکالت بانکی و مالی است.
او تصریــح کرد: بخشــی از مشــکالتی که 
اکنون در سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی ایــران بــا آن مواجه ایــم، مربــوط بــه 
واحدهایی است که در سال های گذشته زمین 
در اختیار گرفتند، اما این تحویل زمین منجر به 

تولید نشده است.
معــاون وزیــر صنعــت گفــت: بــا انجــام 
بررســی ها در ایــن زمینــه با تشــکیل کمیته ای 
ویــژه، قصــد داریم افرادی که زمیــن در اختیار 
بــرای  آن  از  بهره بــرداری  قصــد  امــا  گرفتــه 
فعالیت های تولیدی و صنعتی را ندارند و تنها 
زمین را به قصد سوداگری در اختیار دارند، باز 

پس بگیریم.
او اظهار کرد: برنامه امسال ما بازپس گیری 
۴۰۰هکتار از این اراضی با کمک دستگاه قضایی 

است.
رســولیان ادامــه داد: همچنیــن، امســال 
در دستورالعمل واگذاری زمین سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی، فروش زمین به 
غیــر را ممنــوع کردیــم و افراد بایــد حتماً پایان 
کارشــان را تحویــل دهنــد تا پــس از آن پروانه 
بهره بــرداری به آنان اعطا کنیم؛ به این ترتیب 
می خواهیم جلوی اقدامات غیرصنعتی، داللی 

و سوداگری را بگیریم.
او تصریــح کرد: طبق برنامه اراضی که از 
ایــن طریق آزادســازی می شــوند بــه واحدهای 
فنــاور و دانش بنیــان، واحدهایی کــه به تولید 

داخــل و افزایــش عمق ســاخت داخــل اهتمام 
داشــته باشــند و همچنیــن واحدهایــی کــه به 
خواهنــد  واردات  جایگزیــن  کاالهــای  تولیــد 

پرداخت، تخصیص خواهد یافت.
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرک های صنعتی ایران در ادامه به ایجاد ۹۷ 
واحد کارگاهی در کشور در سال گذشته اشاره 
کرد و گفت: اکنون تعداد این واحدها به چهار 
هزار و ۱۴۷واحد رسید که برای تقویت کسب و 

کارهای خیلی کوچک موثر هستند.
او از برنامه ریــزی بــرای ایجــاد دســت کم 
یک هزار واحد کارگاهی جدید در سال ۱۴۰۰ با 
هدف حمایت از کسب و کارهای خیلی کوچک 

خبر داد.
بههمرسانیبنگاههایبزرگوکوچک

ایــن مقــام مســئول، همچنیــن بــه ایجاد 
۳۹ خوشــه صنعتــی جدیــد در ســطح کشــور 
بــزرگ  و  کوچــک  بنگاه هــای  به هم رســانی  و 
بــرای تامین نیاز و تولیــد محصوالت مورد نیاز 
بنگاه های بزرگ اشاره کرد و گفت: طرح ایجاد 
مراکــز کســب و کار بــرای تســهیل گری نیــز در 

دستور کار است.
رسولیان توضیح داد: در طرح ایجاد مراکز 
کســب و کار، ســامانه ای از ســوی این سازمان 
ایجاد شده که افراد می توانند پس از ثبت نام، 
از مشــاوره های کســب و کار، مشــاوره بانکی، 
مشــاوره های بیمه ای و مشــاوره سرمایه گذاری 
اســتفاده  کوچــک  صنایــع  ســازمان  ســوی  از 
کننــد و پــس از آن، این واحدها را در راســتای 
و حمایــت خواهیــم  تولیــد صنعتــی هدایــت 

 کرد.

و فلــزی و بــرق صنایــع دفتــر مدیــرکل
لوازمخانگــیوزارتصنعــت،معــدنوتجارتبا
اشارهبهبرنامهریزیبرایرشدتولیدلوازمخانگی
درســال۱۴۰۰وعبورازرکودســالگذشــته،از
خیزشرکتهایداخلیبرایحضوردربازارهای

خارجیخبرداد.
کیــوان گــردان در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ایرنــا افــزود:  در حالــی کــه ســال گذشــته بــرای 
تولیــد ۱۲میلیون دســتگاه لوازم خانگی در کشــور 
برنامه ریزی شده بود، اما این آمار از مرز ۱۴میلیون 
دســتگاه گذشــت و نســبت بــه ســال ۹۸ رشــد 
۷۱درصدی ثبت کرد که رکوردی در این صنعت بود.
او بیــان  کــرد:  برای ســال ۱۴۰۰ نیــز افزایش 
تولید در مقایسه با سال ۹۹ و همچنین صادرات 
محصوالت لوازم خانگی برنامه ریزی شده، اما هنوز 

اعداد و ارقام آن نهایی نشده است.
بررســی ها حاکــی اســت وزارت صنعــت بــر 
مبنای توان شرکت ها و کارخانجات داخلی، برای 
سال ۱۴۰۰ تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه 
انــواع تلویزیــون )تولیــد یــک میلیــون و ۱۰۰هــزار 
دستگاه در ۱۱ ماهه ۹۹(،   یک میلیون و ۹۰۰هزار 
دســتگاه یخچــال و فریــزر )همین میــزان تولید تا 
پایان بهمن ماه پارســال(،   یک میلیون و ۵۰هزار 
دســتگاه کولــر آبی )یک میلیــون و ۱۷ هزار و ۶۰۰ 
دستگاه در ۱۱ ماهه ۹۹( و یک میلیون و ۸۰هزار 
دســتگاه ماشین لباس شــویی )یک میلیون و ۱۱۹ 
هزار و ۳۰۰ دســتگاه در ســال ۹۹( را برنامه ریزی 

کرده است.
گردان یادآور شد: در سال های گذشته یکی 

از نقیصه های بزرگ این بخش، ناتوانی در پوشش 
همــه نیازهای جامعه با تولیــدات داخلی بود، اما 
امروز عالوه بر تامین نیاز کشور، به دنبال بازارهای 

صادراتی هستیم.
او ادامه  داد: تا حدود پنج سال پیش بخش 
زیــادی از نیازهــا بــا واردات کاالهــای تمــام شــده 
خارجــی تامین می شــد، اما امروز جــای خود را به 
تولیــدات داخلــی داده اســت و یکی از توفیق های 

بزرگ به دست آمده در سال های اخیر است.
و  فلــزی  و  بــرق  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
کــرد:  خاطرنشــان   صنعــت  وزارت  لوازم خانگــی 
اشــتغال زایی، توسعه ســرمایه گذاری ها و ایجاد و 
گســترش شــرکت های قطعه ســاز به تبع افزایش 
تولید که هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود 

تعداد این شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت، در 
راستای توسعه صنعتی کشور است.

او تاکیــد کــرد: بــا ایــن اقدام هــا و تالش ها، 
درآمد سرانه ملی افزایش خواهد یافت و می توان 
کاالهای با کیفیت بهتر و با قیمت های رقابتی تر به 

مشتریان و عموم جامعه عرضه کرد.
محصــوالت  انــواع  قیمــت  دربــاره  گــردان 
لوازم خانگــی نیــز گفــت: راه انــدازی شــرکت های 
مختلف برای ایجاد رقابت ســالم درون بنگاهی با 
هدف کاهش قیمت ها و جذب مشتریان، یکی از 

برنامه های اصلی وزارت صنعت است.
او اظهــار کــرد: اکنون و با تالش هــای وزارت 
صنعــت، ورود به مدار تولید مجموعه های زیادی 
برنامه ریــزی شــده تــا تولیــد از کانال شــرکت های 

مختلــف و نــه فقط یک یا چند شــرکت به صورت 
انحصاری، حاصل شود.مدیرکل دفتر صنایع برق و 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ادامه داد: بخشی 
از افزایش قیمت لوازم خانگی نیز مربوط به افزایش 
نــرخ ارز اســت که بر مــواد اولیه مختلف از جمله 
مواد و محصوالت پتروشیمی، فوالد، صنایع فلزی 
و غیره اثرگذار اســت.او خاطرنشــان  کرد: امســال 
فضــا در صنعــت لوازم خانگــی به ســمت و ســوی 
قیمت های رقابتی تر و حمایت از مصرف کنندگان 
است و وزارت صنعت نیز در این زمینه برنامه هایی 
طراحی کرده اســت.گردان ابــراز امیدواری  کرد: با 
افزایــش تیــراژ تولیــد و رقابتی کــه در نهایت بین 
بنگاه ها شکل می گیرد، رضایت مشتریان در حوزه 
لوازم خانگی در ســال جاری جلب شــود.به گفته 
کارشناســان، در روزهــای تحریم بیــش از ۲ برابر 
پیــش از تحریم هــا انــواع لوازم خانگــی در کشــور 
تولید شده و برآوردها نشان می دهد که بیش از 
سه میلیارد دالر کاهش ارزبری محقق شده است.
در حالی که پیش از تحریم ها شــرکت های بزرگ 
خارجی از جمله شرکت های کره ای سهمی حدود 
۶۰درصدی در کل بازار ایران داشــتند، خروج آنها 
از کشــورمان در ابتــدای کار یــک فاصلــه بزرگ در 
تامین و عرضه بازار ایجاد کرد؛ فاصله ای که بعدها 
با پا پس نکشــیدن شــرکت های توانمند ایرانی و 
تالش برای داخلی سازی محصوالت، کاهش یافت 
و امــروز شــاهد حضــور انــواع و اقســام برندهــای 
ایرانی با فناوری باال در بازار هستیم که عالوه بر 
تامین نیاز داخل، اینک به دنبال حضور موثرتر در 

بازارهای منطقه و همسایگان هستند.

 اراضیبدوناستفادهشهرکهایصنعتی،ازسوداگرانبازپس

گرفتهمیشود
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