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«جهانصنعت» -گراني خودرو موضوع تازه و
عجيبي نيست .سالهاست بدون منطق استاندارد
و تنها به دليل گراني ساير كاالها و ارز اين اتفاق
جزو برنامه ساالنه مردم شده است .از زماني كه
نرخ دالر روند صعودي پيدا كرده همه كاالها يكي
پس از ديگري قيمتشان افزايش مييابد اما در
اين ميان بايد توجه داشــت برخي كاالها مانند
خودروهاي زير  45ميليون تومان ،نان ،برنج ،مرغ
و ...توسط دولت قيمتگذاري ميشود و هرگونه
رشد قيمت به معناي تخلف است .با مقايسه اعداد
و ارقام مربوط به ميانگين درآمد در كشورمان و
ساير كشورهاي ديگر جهان و تناسب بستن ميان
قيمت خودروها در ايران و جهان به راحتي ميتوان
دريافت كه خودرو در ايران كااليي گرانقيمت و دور
ازدسترساستوساالنهايرانيانبخشقابلتوجهي
از درآمد خود را صرف خريد خودرو ميكنند .اين
موضوع با توجه به نيــروي كار ارزان معموال به
شكل يك تضاد عجيب خود را نشان ميدهد .به
خصوص در مورد خودروهاي توليد داخل همواره
اين پرسش مطرح ميشود كه با وجود قديمي
بودن تكنولوژي خودروهــا و ارزان بودن نيروي
كار ،چرا قيمت تمامشده خودروها باالتر از توان
مالي عمده مشتريان است .نكته جالب توجه در
افزايش قيمت خودرو به ويژه خودروهاي زير 45
ميليون توماني ،كاهش يا ثبات كيفيت اين مدل
خودروهاست كه با توجه به گراني ،چرا كيفيت
آب ميرود! كيفيت خودرو بحث پيچيدهاي است
كه متاسفانه به آن توجه نميشود .فاصله استاندارد
كيفيت خودروهاي فعلي داخلي با استانداردهاي
جهاني و حتي با خودروهاي كشورهاي منطقه
بر همگان آشــكار است ،اين موضوع لزوم تغيير
در عملكرد خودروســازان را بيش از پيش نشان
ميدهد .ايمني خودرو يكي از موضوعاتي است كه
خودروسازان بزرگ دنيا در بحث فروش و رقابت
با همتايان خــود آن را مدنظر قرار ميدهند كه
بررسي وضعيت ايمني خودروهاي ساخت داخل
نشان از آن دارد كه خودروسازان داخلي به دليل
عدم رقابت در بازار خودروي كشورمان و همچنين
قديمي بودن محصوالت توليدي ،چندان توجهي
به بحث ايمني ندارند.بر همين اساس درباره پايين
بودن كيفيت برخــي خودروهاي داخلي كه در
سطح كيفي تك ســتاره قرار دارند گزارشهاي
بســياري منتشر شده كه به دنبال اين انتقادات
شوراي سياستگذاري خودرو تعداد استانداردهاي
اجباري خودرو را از استانداردهاي  52گانه فعلي
به 83استاندارد افزايش داد تا خودروسازان مجبور
به ارتقاي كيفيت توليدات خود شوند .متاسفانه در
اينرابطهتجربهچنددههمماشات،ايجادانحصارو
حمايتهايمداومازخودروسازانداخليمانندارائه
وامهاي كالن و كمبهره بانكي و اعمال تعرفههاي
سنگينبرخودروهايوارداتينتيجهايجزتحميل
بارهزينههايگزافخريدخودروهايغيراستاندارد
براي مردم به ويژه قشر متوسط و ضعيف جامعه
نداشته است و پس از گذشت سالهاي متوالي و
با اين ميزان حمايت و انحصار ،يا همچنان به توليد
خودروهاي با تكنولوژي سه دهه پيش مشغولند
يا كشــور به بزرگترين واردكننده خودروهاي
بيكيفيت چيني در جهان تبديل شده يا در اوج
خالقيتشان خط توليد خودروهاي از رده خارج
ساير كشورها را خريداري و وارد كشور كردهاند .با
اين همه نقص در توليد خودرو ساالنه با بررسي
سهشاخص كيفيت ،بهرهوري و تورم بخشي كه
اواخر ارديبهشت از بانك مركزي اعالم ميشود
در خــرداد ،مجوز افزايش يا ثابت ماندن قيمت

دعوای دولت و خودروسازها بر سر میزان افزايش قيمت

کیفیت قربانی میشود

خودرو نيز به تبع آن از سوي شوراي رقابت اعالم
ميشود.شورايرقابتبااينكهوظيفهقيمتگذاري
خودروهاي زير 45ميليون تومان را بر عهده دارد باز
همشاهدافزايشقيمتدراينردهقيمتيهستيم.
در سالجاري هنوز مجوزي درباره افزايش قيمت
خودرو صادر نشده است .تنها خودروهاي داخلي
زير  45ميليون تومان مشمول قيمتگذاري اين
شوراست و براساس دستورالعمل تنظيم قيمت،
خودروسازان موظف به رعايت آن هستند .نكته
جالب اين است كه در حاشيه بازار اصلي خودرو،
دالالن آرام نمينشينند و همچنان طبق رويه به
افزايشقيمتخودروهاحتيزير 45ميليونتومان
نيز اقدام ميكنند البته دربرابر چشمان مسووالني
يدانند! اين
كه خود را حافظ حقوق شهروندان م 
گراني خودرو با اعتراض برخي نمايندگان مجلس
و همچنين صاحبنظران همراه بوده و هست كه
خواستار توضيح دولت در اين مورد ميشوند اما
همواره در همين مرحله باقي ميماند.
  خواستهقطعهسازانعملياتيميشود؟
اين در حالي است كه
محمدرضــا نجفيمنش
رييس انجمن قطعهسازان
بر افزايش  19/5درصدي
قيمتخودرودرسالجاري
تاكيدداردچراكهبهنظراين
مسوول در شرايطي كه قيمت همه اقالم مواد اوليه
افزايش يافته ،انتظار ثبات قيمت خودرو عادالنه
نيست.برايقيمتگذاريهركاالييسهمولفهمواد
اوليه ،هزينه دستمزد و هزينه سربار مورد محاسبه
قرار ميگيرد.در اين راستا هزينه دستمزد به ميزان
 10/4درصد افزايش پيدا كرده است و مواد اوليه از
جمله فوالد ،آلومينيوم ،مس ،ارز و ...با رشد قيمت
مواجه بود كه براساس پيشبيني ما مواد اوليه در
ســال  ۹۷با افزايش  ۴۰درصدي نسبت به سال
گذشته مواجه شــد .از طرفي هزينههاي سربار
نيز متناســب با نرخ تورم افزايش  ۱۰درصدي
داشته كه مجموع اين موارد موجب افزايش ۳۰

 متاســفانه تجربــه چنــد دهه
مماشات ،ايجاد انحصار و حمايتهاي
مــداوم از خودروســازان داخلــي
مانند ارائه وامهاي كالن و كمبهره
بانكي و اعمال تعرفههاي ســنگين
بر خودروهاي وارداتي نتيجهاي جز
تحميل بار هزينههاي گزاف خريد
خودروهــاي غيراســتاندارد براي
مردم به ويژه قشر متوسط و ضعيف
جامعه نداشته است

درصدي قيمت قطعات و  19/5درصدي قيمت
خودرو ميشود.
  زمينه براي افزايش قيمت خودرو فراهم
شده است
احمــد نعمتبخش
دبيرانجمنتوليدكنندگان
خودرو درخصوص افزايش
قيمت خودرو گفت :در دو
سال اخير اتفاقات زيادي
در اقتصاد ايران افتاده؛ ارز
مبادلهاي و آزاد افزايش پيدا كرده ،دســتمزدها
نيز باالتر رفته و كاالهاي پرمصرفي همچون مس
و فــوالد نيز بيــش از  70درصد افزايش قيمت
پيدا كرده اســت براساس مصوبه شوراي رقابت
افزايش قيمت خودروهاي  45ميليون تومان به
باال در اختيار شركتهاي توليدكننده است و آنها
ميتوانند هر زمان كه صالح دانستند اين افزايش
را انجام دهند.
اكنون خودروسازها تصميم گرفتند خيلي
بيشتر از  2/5درصد سال گذشته افزايش قيمت
داشتهباشندكهباتوجهبهوضعيتبازاراينافزايش
معقولياستونميتوانگفتبهمصرفكنندهفشار
ميآيد .ما در حال حاضر شاهد حضور خودروهاي
وارداتي نيز هستيم و رقابت شديدي در بازار وجود

دارد .از طرف ديگر هيچ كس نميخواهد مشتري
خود را از دست بدهد اما اين افزايش قيمت حداقلي
كه امروز در حال رخ دادن اســت اجتنابناپذير
است.درخواست افزايش قيمت خودروهاي زير
 45ميليون تومان نيز به شوراي رقابت داده شده
و منتظر هستيم تا اين شورا نظر خود را در اين
خصوص اعالم كند.
  منافع مردم مد نظر قرار ميگيرد
وليملكيعضوشوراي
رقابت و عضو كميسيون
صنايع مجلس شــوراي
اســامي در رابطــه بــا
افزايش قيمت خودروهاي
توليدداخلزير 45ميليون
تومان گفت :امسال نيز همانند سنوات گذشته
افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل از سوي
شوراي رقابت اعالم ميشود ولي هنوز زمان آن فرا
نرسيده است .با توجه به هزينههاي نيروي انساني،
نرخ ارز ،هزينــه واردات مواد اوليه ،هزينه انرژي،
عوامل بانكي و ...بايد نرخ افزايش اين نوع خودروها
در شوراي رقابت تصويب و ابالغ شود .امسال به
دليل افزايش قيمت تمام موارد ذكر شده باز هم با
افزايش قيمت خودرو روبهرو خواهيم بود ولي قطعا
شوراباتوجهبهشرايطاقتصاديدرصدخيليبااليي
را به تصويب نميرساند چراكه نميتوان بيش از
حد به مصرفكننده فشار وارد كرد و سعي بر اين
است عالوه بر حفظ توليد داخل ،به منافع مردم
نيزتوجهشود.نظرقطعهسازانوخودروسازانشايد
خيلي با درصد سال گذشته متفاوت باشد ولي در
شورا طبق گزارشاتي كه منوط به شاخصهاي
افزايش قيمتها توسط بانك مركزي اعالم شده
است ارزيابي ميشــود و درصد افزايش قيمت
اين نوع خودروهاي داخلي تعيين ميشود .ساز و
كار اقتصاد ايران در نگاه كالن بهگونهاي است كه
انگيزه براي فعاليتهاي سفتهبازي ،سوداگرانه و
داللي در بازارها به مراتب بيشتر از بخش توليدي
است .چنين سازوكاري ،بالي اقتصاد ايران بوده و

سيستم بانكي كشور و نرخهاي بهره باال مسبب
اصليچنيناقتصادياست.قانونحداكثراستفاده
از توان داخل ،هيچ ضمانت اجرايي ندارد و متاسفانه
قانونگريزي در كشور ديده شده است.
  اقدام خودسرانه خودروسازان
محمدرضا منصوري،
عضو كميســيون صنايع
مجلس شــوراي اسالمي
ت پس
چنين معتقد اســ 
از بررســي علت افزايش
بيرويه قيمت انواع خودرو
در كميسيون صنايع مجلس شرايط اقتصادي
كشور بهگونهاي نيست كه اقتصاد توان شوك و
ايجاد التهاب جديدي در كاالها ،بهخصوص خودرو
را داشته باشد؛ خودروسازان بايد به اين مساله توجه
جدي داشته باشند قيمت انواع خودرو حدود شش
تا هشت ميليون تومان افزايش يافته كه معتقدم
خودروسازان خودسرانه نسبت به اين تصميم اقدام
كردهاند .بررسي افزايش قيمت بيرويه انواع خودرو
كه طي روزها و هفتههاي اخير شاهد آن بوديم،
در دستور كار جدي كميسيون صنايع و معادن
مجلس قرار گرفته و با حضور مسووالن مربوطه،
علــل و عوامل آن مورد بررســي قرار ميگيرد.
ايكاش خودروســازان در كنار افزايش قيمت
يدادند،دراين
محصوالتشان،كيفيترانيزارتقام 
صورت توجيهي براي افزايش قيمت پيدا ميشد.
بهطور قطع ،نمايندگان مجلس با هرگونه افزايش
قيمت خودرو ،بدون در نظر گرفتن ارتقاي سطح
كيفيمحصوالتمخالفندوخودروسازانبايددرباره
عللياعواملافزايشيكبارهقيمتمحصوالتشان
توضيحدهند.
  جايخاليتشكلهايرقابتي
ابوالفضل خلخالي ،عضو هيات علمي دانشگاه
عالمه طباطبايي نيز در همين رابطه معتقد است
تشكيل بازار رقابتي در كشور يك ضرورت است.
صنعت كشور اكنون دچار مشكالت زيادي شده
كه اگر قيمتگذاري براي محصوالت برداشــته
شــود وضعيت بازار به سمت آشفتگي خواهد
رفت .در همين حال بايد توجه داشــت كه براي
قيمتگذارييكمحصولنبايدتنهابحثقيمت
تمام شده را در نظر گرفت بلكه نرخ دستمزد ،نرخ
مواد اوليه و كاالهاي مورد نياز در مسير توليد در
قيمت نهايي تاثير خواهد داشت .بر اساس آمار
حدود  40خودروساز در كشور ثبت شده اما تنها
چهار خودروساز بهطور عملي فعاليت دارند و اين
تعداد براي ايجاد يك بازار رقابتي بسيار اندك است
ودراينشرايطنهادهاينظارتيبرايقيمتگذاري
بايد ورود كنند .در شــرايط رقابتي شــركتها
فرآيند اقتصادي خود را تكميل ميكنند تا بتوانند
كاالي بيشتري بفروشند و سود كسب كنند اما
كاهش عرضهكنندگان يك محصول باعث عرضه
قطرهچكاني به منظور سود بيشتر است.
  افزايش قيمت خودرو بــه زودي در
كميسيونصنايعمجلسبررسيميشود
اين در حالي است كه رمضانعلي سبحانيفر
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اســامي در ادامه با توجه به افزايش قيمت ارز و
تاثير آن بر قيمت قطعات و خودرو تصريح كرد:
ظرف چند روز آينده قيمت خودرو و علت افزايش
و ميزان افزايش قيمتها در كميسيون بررسي
خواهد شد.در حال حاضر  80درصد مواد اوليه و
قطعات خودروها در داخل كشور تامين ميشود لذا
افزايشقيمتهادرمقايسهبا 20درصدارزبريزياد
است و بايد مورد بررسي قرار گيرد.

اشتغال

«جهانصنعت» -در حالي كه تحريمها و تنشهاي سياسي
يدارد اما همچنان توليدكنندگان ،مهندسان
دست از سر ايران برنم 
و متخصصان ايراني دست از كار نكشيدهاند تا جايي كه نخستين
كارخانه توليد انبوه فرآوردههاي سلولي كه ميتواند در زمينه كمك
به بيماران كارهاي بزرگي را انجام دهد ،در منطقه غرب آسيا افتتاح
شــد كه به دنبال آن ايران به جمع  ١٠كشــور جهان داراي اين
دانش فني پيوست .اين كارخانه كه صبح ديروز با حضور اسحاق
جهانگيري معاون اول رييسجمهور ،حسنهاشمي وزير بهداشت،
سورنا ستاري معاون علمي فناوري رييسجمهور ،مخبر رييس
ســتاد فرمان اجرايي امام(ره) ،طيبي رييس جهاد دانشگاهي و ...
افتتاح شد ،در حال حاضر يكي از ۱۰مركز توليد محصوالت سلولي
در سطح جهان است كه باالترين استانداردها را بر اساس معيارهاي
آمريكا و اروپا ،از نظر ظرفيت توليد داراست .بر همين اساس معاون
اولرييسجمهوردرمراسمافتتاحاولينكارخانهتوليدسلولانساني
در غرب آسيا با اشاره به توانمنديهاي ايران در صنايع مختلف و
تحقق اهداف اقتصادي و جايگاه دانش و علم گفت :زماني كه وزير
صنعت بودم ،به اتفاق زنگنه اولين سكوي نفتي ۱۵۰۰تني را افتتاح
كرديم و امروز ساخت سكوي هفت هزار تني يك موضوع عادي براي
ماست .وي تاكيد كرد :توانايي ساخت از ابتدا تا انتهاي تمام صنايع
نفتي را داريم و ميتوانيم در ساخت و طراحي نيروگاهها از ابتدا تا
انتها خودمان اقدام كنيم.

 ديپلماتها نياز به روحيه دارند

همچنين در ادامه وزير بهداشــت و درمان با بيان اينكه در
حوزه دانش ســلولهاي بنيادين رتبه پانزدهم در جهان و اول
در منطقه را داريم ،گفت :امروز ديپلماتهاي كشورمان بيشتر
از هر دوره ديگر نياز به روحيه دارند و در اين شرايط بايد بسيار
مراقب باشيم چراكه كوچكترين اشتباه در تاريخ ثبت خواهد

جهانگيري در مراسم افتتاح كارخانه توليد انبوه فرآوردههاي سلولي:

در دنيا حرف براي گفتن داريم

بشكهنفتوفروشپنجميليونبشكهنفتراداشتيماماچيزيحدود
 14ميليون نفر فقر مطلق داشتند .اما طبق آمارهاي همين موسسه
در سال 94با جمعيت 80ميليون نفري و فروش يك و نيم ميليون
بشكه نفت جمعيت فقر مطلق هشت ميليون نفر بوده است.
مخبر با بيان اينكه چرا بايد پمپاژ منفي و نااميدي در كشور ايجاد
شود ،گفت :نعمتهاي خدادادي بسياري وجود دارد تا مهمترين
مشكل اقتصادي كشور يعني بيكاري را رفع كنيم.

  آماده واگذاري شــركتها به بخش خصوصي
هستيم

شد.حسن قاضيزادههاشمي گفت :امروز شاهد اجرايي شدن يكي
ديگر از برنامههاي ستاد اجرايي فرمان امام هستيم .هر چند اين
مجموعه كه امروز به افتتاح رسيد در نوع خود در منطقه بينظير
است اما تازگي ندارد و قبل از انقالب هم در ايران روي آن كار
شده بود.وي افزود :نيمقرن است كه موضوع استفاده از سلولهاي
بنيادين مطرح اســت و پيش از انقالب هم مطالعاتي روي اين
پروژه شده بود تا اينكه در دهه  70جهاد دانشگاهي با تاسيس
پژوهشكده رويان گام بزرگي در اين حوزه برداشت.

  پمپاژ منفي ايجاد نكنيم

همچنين در اين مراسم رييس ستاد اجرايي فرمان امام با بيان
اينكه افتتاح اين مجموعه سنديبر تواناييهاي كشورو اتكابه دانش
جوانان و نخبگان ايران است ،گفت :متاسفانه عدهاي بيجهت يأس
در بين مردم ايجاد ميكنند اما شاهد آن هستيم كه در بسياري
از حوزهها تواناييهاي بسيار بااليي داريم .محمد مخبر با اشاره به
آمارهاي بانك جهاني گفت :طبق آمارهاي رسمي بانك جهاني در
سال  56جمعيت ايران  30ميليون بود كه استخراج شش ميليون

وي در ادامه گفت :در طول سالهاي فعاليت ستاد و بنياد بركت
 281شركترابهمردمواگذاركردندودرهيچفعاليتيبدونپرداخت
ماليات ورود نكرديم و به هيچ وجه رقيب بخش خصوصي نيستيم و
نخواهيم بود.مخبر با تاكيد بر اينكه هر بخش خصوصي اراده داشته
باشد آماده واگذاريهاي شركتهاي ستاد به آن مجموعه هستيم،
گفت :اخيرا السي پنج پروژه مصوب در شوراي اقتصاد گشوده شد
كه حاضريم تمام سهام اين شركتها را به بخش خصوصي واگذار
كنيم .وي با تاكيد بر اينكه نه به دنبال نام و نه به دنبال فعاليتهاي
اقتصادينيستيمگفت:فعاليتهايماندرمحدودهاقتصادمقاومتي
است و بايد فرصتهاي شغلي براي مردم ايجاد كند از اين رو در
سالهاي اخير توانستيم  450هزار فرصت شغلي كه اغلب آنها در
مناطقمحرومبودايجادكنيم.رييسستاداجراييفرمانامامبااشاره
به ديدارش با يكي از سران اروپايي گفت :در سالهاي گذشته با يكي
از سران اروپايي ديداري داشتم كه در اين ديدار عنوان كرد ايران براي
چه از تحريمها حرف زد .تحريمها تنها ميتواند درصدي از قيمتها
را افزايش دهد و زمان را باال ببرد و هيچ آثار ديگري نميتواند داشته
باشد .وي ادامه داد :البته نبايد با بيتدبيريها مشقت و هزينه كشور
را باال ببريم اما تحريمها نميتواند مانع از پيشرفت كشور شود.

صنعت

بهرهبرداران از انبارها و مخازن اختصاصي صاحب انجمن صنفي
شدند.درهمينرابطهيكمقاممسوولدراينانجمن بااشارهبهوجود
مشكالتيدرحوزهورودموقتكاالورويههايگمركيگفت:حلاين
مشكالتبهتجاروتوليدكنندگانصادراتمحوركشوركمكزيادي
ميكند .عليرضا افتخاري با اشاره به وجود برخي مشكالت در حوزه
ورود موقت كاال و رويههاي گمركي اظهار داشت :حل اين مشكالت
به تجار و توليدكنندگان صادراتي كشور كمك زيادي ميكند و به
نظرميرسدشناختمسايلومشكالتاعضاودشواريهايبيمهاي
و رويههاي گمركي در شرايط كنوني بتواند وضعيت توليد و تجارت
كشور را بهبود بخشد .رييس هياتمديره انجمن صنفي بهرهبرداران
از انبارها و مخازن اختصاصي با اشاره به تالش براي برندسازي در

بهرهبرداران از انبارها و مخازن اختصاصي صاحب انجمن صنفي شدند

برندسازي ذخيرهسازي كاال

ذخيرهسازي كاالها در انبارها و مخازن اختصاصي گفت :تاكنون
اطالعات دقيقي از آمار و امكانات انبارها و مخازن نگهداري كاالهاي
وارداتي ،صادراتي و ترانزيتي وجود نداشته و تالش ما بر اين است
كه براي ايجاد برندســازي ،در كار ذخيرهسازي و انبارداري كاالها،
گامهايجديبرداريم.ويتصريحكرد:تالشدرجهتبهبودكيفيت
خدماتانبارداريبابررسي،شناختواستقرارروشهاينوينكنترل
كيفيت ،كوشش در ارتقاي بهرهوري منابع و ظرفيت توليد و انتقال
نوآوري تكنولوژيك ،از جمله موضوعاتي است كه در دستور كار قرار

دادهايم .به گفته افتخاري ،گمرك هميشه تضامين زيادي را از تجار
طلبميكندكهاينتضامينميتوانددرقالببيمهنامهباشد؛بهاين
معنا كه تشكل صنفي بهرهبرداران از انبارها و مخازن اختصاصي وارد
قرارداد شود .رييس هياتمديره انجمن صنفي بهرهبرداران از انبارها و
مخازناختصاصيباتاكيدبرتفكيكميانانبارهايعموميوانبارهاو
مخازناختصاصيخاطرنشانكرد:يكيازشرايطپذيرشانجمناين
است كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت شاغل بودن در
حرفه انبارداري و با ارائه مدارك شامل قرارداد يكساله يا اجاره اموال در

مناطق ويژه اقتصادي باشند .وي با بيان اينكه اين انجمن در راستاي
استانداردسازياحداثمخازنوانبارهاتشكيلشدهاست،تصريحكرد:
آموزش شاغالن در مخازن و انبارها به منظور حفظ مباحث حرفهاي،
ايمني و بهداشت از جمله ديگر اهداف شكلگيري انجمن بوده كه بر
اين اساس استانداردسازي ذخيرهسازي كاال در انبار و مخزن ،ايجاد
نالمللي و آموزش پرسنل در دست پيگيري
ارتباط با شركتهاي بي 
قرار گرفته است .افتخاري اظهار داشت :اين صنعت هنوز نقش واقعي
خود را در فعاليتهاي اقتصادي و صنايع ايفا نكرده و گســترش
فعاليتهاي بيمهاي ميتواند به رونق تجارت و فعاليتهاي اقتصادي
منجر شود ضمن اينكه وصل شدن شركتهاي بيمهگر به گمرك
موجب كاهش قاچاق در كشور خواهد شد.
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روشهاي دور زدن تحريمها توسط بخشخصوصي

فارس  -دبير انجمن سرب و روي ايران از مصائب و مشكالت انتقال ارز حاصل
از صادرات به كشور و همچنين سنگاندازي بانكها در انتقال ارز صادراتي و محاسبه
نرخ دالر آن گاليه كرد .يوسف مرادلو دبير انجمن صنايع سرب و روي ايران در جريان
بازديد خبرنگاران از واحد توليدي خالصسازان زنجان گفت 97 :درصد توليد سرب و
روي توليدي ما صادراتي است و سه درصد آن مشتري خاص در داخل كشور دارد .وي
در مورد مشكالت صنعت سرب و روي ايران گفت :به مشكل عادت كردهايم ،عموما
قالساعهدولتومسالهنوسانارزاستكهبدونبرنامهبودهومشكالتيبراي
تصميماتخل 
توليدكنندگان فراهم ميكند.وي افزود :در حالي كه توليدكننده با هزاران مشكل مواجه
است و واحد توليدي خود را با چنگ و دندان سر پا نگه ميدارد ،اما مسايل حاشيهاي
مانند جهش نرخ ارز و اينكه دولت شبانه قيمت  4200تومان براي دالر اعالم ميكند،
اما هنوز اتفاقي نيفتاده و عملياتي نشده ،براي توليدكننده به عنوان تحريم داخلي ياد
ميشود كه گاهي اوقات از تحريمهاي خارجي نيز مشكلتر است.

خريدارانوفروشندگانلوازميدكيدرانتظارثباتبازار

خبرخودرو -رييس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي اتومبيل و ماشينآالت خودرو
با اشاره به تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار لوازم يدكي اظهار داشت :بحران ناخواسته افزايش
قيمت ارز بر بازار همچنين قيمت لوازم يدكي بيتاثير نبوده است اما در حال حاضر
عواملي مانند ميزان سرمايه ،ميزان موجودي كاال ،بدهيها و كاالهاي متوقف شده در
گمرك از اهميت بيشتري نسبت به نرخ ارز در صنف لوازم يدكي برخوردار هستند.
يزاده اظهار داشت :در حال حاضر فقط فروشندگاني كه بدهي دارند براي
غالمرضا بخش 
جلوگيري از برگشت چك و رفع نياز مالي اقدام به فروش لوازم خود ميكنند .نظم بازار
از كنترل خارج شده است و بيشتر فروشندگان تمايلي به فروش ندارند و به انتظار ثبات
بازار دست نگه داشتهاند.وي با توجه به آخرين وضعيت بازار لوازم يدكي گفت :ركود
شديدا بر بازار لوازم يدكي حاكم است و افرادي كه در شرايط فعلي كاالهاي خود را
به فروش ميرسانند افراد ريسكپذيري هستند زيرا هر چند به علت اينكه قبال كاال را
ارزان خريداري كردهاند در اين شرايط سود ميكنند ،اما ممكن است در آينده كااليي
را كه خريداري ميكنند نتوانند با سود خوبي به فروش برسانند.

موجودي صندوق ضمانت سرمايه صنايع كوچك
ناكافياست

ايرنا -مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه صنايع كوچك گفت :با سرمايه در اختيار
اين صندوق ،حتي نميتوان در شهركهاي صنعتي يك خيابان براي واحدها ايجاد كرد.
محمدحسين مقيسه سرمايه در اختيار اين صندوق را  110ميليارد تومان اعالم كرد.
وي افزود :با اين محدوديت منابع ،اگر افزايش سرمايه رخ ندهد بايد واحدهاي صنعتي
پوشش داده شود«.سقف ضمانتنامه ما 30ميليارد ريال است؛ بنابراين محدوديتهايي
نيز در اين ارتباط وجود دارد ».مقيسه تصريح كرد :نگاه ما به واحدهاي صنعتي كوچك
حمايتي است و نه انتفاعي« .در سال گذشته  150ميليارد ريال خسارت به واحدهاي
آسيب ديده پرداخت شد اما حتي 50ميليارد ريال آن بازپرداخت نشده است .مديرعامل
صندوق ضمانت سرمايه صنايع كوچك يادآوري كرد :اين صندوق از سال  1386كار
خود را آغاز كرده كه در سال  1394افزايش سرمايه  750ميليارد ريال داشت و اين
به رشد صدور ضمانتنامهها منجر شده است .وي 75درصد ضمانتنامههاي صادر شده
را مربوط به سه سال گذشته اعالم كرد كه افزون بر  80درصد ضمانتنامهها منطبق بر
اعداد و ارقام و پيشنهادها و خواستههاي واحدها بود.

ارز دستمايه سودآوري براي دولت نيست

حسن يونسسينكي گفت :سهم بخش صنعت ،معدن و تجارت از توليد ناخالص
داخلي 41/5درصد است .در حالي كه تالشهاي فراواني براي بهبود وضعيت اقتصادي
صورت گرفت ،اما امروز به محض اينكه بحثي مطرح ميشود ،همه از وضع موجود
انتقاد ميكنند؛ در حالي كه كافي است شرايط هفت سال قبل را مورد بررسي قرار
دهيم .واقعا در آن زمان اقتصاد درگير چه بحراني بود؟ تورم باالتر از  ۴۰درصد چه
معنايي دارد؟ مفهوم تورم ،در اين محدوده براي صنعت ،بازرگاني و اقتصاد مملكت
چيست؟ معاون وزير صنعت ،با تاكيد بر اينكه به جاي بحث در خصوص فرصتها
و راهكارهاي توسعهيافتگي ،انتقاد از وضعيت موجود از سوي همه دنبال ميشود،
گفت :منظور من اين نيست كه مشكالت و كاستيهايي وجود ندارد ،اتفاقا ما مشكل
داريم اما بايد با توجه به مسير حركتمان ببينيم اين مشكالت را چطور بايد برطرف
كنيم .ســينكي با اشــاره به اينكه اتفاقي كه براي ارز در كشور رخ داده ،اقتصادي
نيست ،گفت :بدون ترديد ارز براي دولت دستمايه سودآوري نيست ،در نتيجه دولت
رسالتش در مديريت ارز را جهت استمرار توسعهيافتگي و آرامش كشور مدنظر دارد.
الزم بود تغييراتي در سيستم مديريت ارز اتفاق بيفتد .به گفته وي شرايط كشور
مديريت انقباضي در بخش ارز را ضروري كرده است .دولت پس از امضاي برجام ،به
دنبال توسعهيافتگي صنعت و ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود و هنوز هم همين
دستور كار را دارد .معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ادامه داد :روزي در گفتمان بينالملل ،كفه به نفع سياست ميچرخيد تا اقتصاد اما
امروز اين توازن تغيير كرده و حاال اقتصاد دست باال را گرفته است .در اين نوع نگاه
بايد با ظرفيتهاي تازه ،شرايط را مديريت كنيم .وي با اشاره به اينكه سهم بخش
صنعت ،معدن و تجارت از توليد ناخالص داخلي  41/5درصد است ،گفت :امروز
دائم ميشنويم كه ميگويند قيمت ارز افزايش يافته است ،اين در حالي است كه
در سه ماهه پيش از تكنرخي شدن ارز قيمت دالر بهطور متوسط  ۴۸۵۰تومان
بود اما امروز ما اين قيمت را  ۴۲۰۰تومان تعيين كرديم .وي اضافه كرد :شايد جريان
تامين ارز با كنديهايي مواجه شــده باشد اما مقامات بانك مركزي و وزارت امور
اقتصادي و دارايي اطمينان دادهاند كه هيچ مشكلي در تامين ارز كشور وجود ندارد.
سينكي سامانه نيما را سامانهاي قابل دفاع دانست و ادامه داد ۸۵ :درصد از واردات
ايران به كاالهاي سرمايهاي اختصاص دارد و اگر در اين مسير كوتاهي شود ،توليد
و صنعت با مشكل مواجه ميشود از اين رو با توجه به همين حساسيتها وضعيت
ارزي كشور مديريت ميشود.

آگهی ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
(آگهیثبتی)

تأسیس شــرکت با مسوولیت محدود پیروز نگین دشــت طبرستان در تاریخ
 1397/02/25به شماره ثبت  14787به شناسه ملی  14007589728ثبت و امضا ذیل
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :تصدی و فعالیت خدماتی و نظافتی از ادارات دولتی و غیردولتی
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان مازندران -شهرستان ســاری -بخش مرکزی -دهستان
کلیجانرستاق سفلی -آبادی باالدزا – باالدزا -خیابان مزارع -خیابان شهید سید بزرگ
آقامیری -پالک  – 686طبقه همکف -کدپستی 4819158357
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1/000/000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای نادعلی دزایی پور به شــماره ملی  2091235891دارنده  500/000ریال
مالشرکه
سه 
آقای محمد قاهری آهی دشتی به شماره ملی  2092882023دارنده 500/000
ریال سهمالشرکه
اعضای هیات مدیره:
آقای نادعلی دزایی پور به شــماره ملی  2091235891به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود
آقای محمد قاهری آهی دشتی به شماره ملی  2092882023به سمت رییس
هیات مدیره به مدت نامعلوم
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره
همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضا و مهر شرکت
معتبرمیباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار «جهان صنعت» جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری

