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در جشنواره تولید ملی-افتخار ملی تاکید شد

حذف رانت با اعتماد به بخش خصوصی
گروه صنعت

editor@smtnews.ir

عکس:

شیوع ویروس کرونا سببشده کس��بوکارها با محدودیتهایی همراه
شوند .نیمه نخس��ت سال بهدلیل تجربه نشدن چنین فضایی تا حدودی
تولید و بازار با مش��کالتی روبهرو ش��دند اما شرایط در نیمه دوم سال که
صنعتگ��ران ت��ا حدودی خود را پیدا کرده بودن��د ،رو به بهبودی رفت .از
اینرو در  ۳ماه پایانی سال ش��اهد برگزاری همایشها و گردهماییهای
صنعتی بودیم .در همین راستا ،همایش هجدهمین دوره جشنواره تولید
ملی-افتخار ملی با حضور صنعتگران و مدیران کشوری برگزار شد.

جشن بالندگی در سال ۱۴۰۰
س��عید عمرانی ،معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور ،تشکلها را
مایه تقویت نظام اقتصادی دانس��ت و گف��ت :کارآفرینی که با دل و
ج��ان کار میکند ،موفق خواهد بود؛ من نیز تا آخرین نفس در کنار
تولیدکنندگان هستم.
امیدوارم در سال  ۱۴۰۰بتوانیم جشن بالندگی بگیریم .بهگزارش
ب��ه نقل از روابطعمومی خان��ه صنعت ،معدن و تجارت ایران،
معاون قضایی دادس��تان کل کشور با بیان اینکه شروع تولید همیشه
آسان است اما بهمرور که تولید افزایش پیدا میکند ،مشکالتی بههمراه خواهد
داش��ت ،افزود :اکنون افراد تولیدکنندهای هس��تند که دس��ت افراد نیازمند را
میگیرن��د ما نیز باید ی��اد بگیریم که به کارگران خود عش��ق بورزیم .عمرانی

مشاوره گرفتن از مدیران خصوصی

با اش��اره ب��ه تجربهای که در مذاکره ب��ا تولیدکنندگان خرد و کاالن
در دورهه��ای زمان��ی گوناگون داش��ته ،گفت :قوه قضایی��ه برای هر
تولیدکنندهای که حرف قانونی برای گفتن داشته باشد ،تمام اختیار
این قوه را در اختیار او قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد :بخش خصوصی ما مطالبهگر نبوده است و به همین
دلیل دولتها به خودشان اجازه دادهاند قیم تولید و بخش خصوصی
باش��ند و همین موضوع باعث ایجاد رانت و فس��اد شده است .معاون
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما دولتیها دو امضا داریم ،گفت :یک امضای
ما خوب و یکی بد اس��ت .هرگاه توانس��تیم همه امضاهای خوبمان را استفاده
کنیم ،آنگاه موفق عمل کردهایم.

در ادام��ه عزتاله اکبریتاالرپش��تی ،رئیس
کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی با
ابراز خرسندی از برگزاری چنین جشنوارههایی
برای همافزایی در حوزه صنعت و معدن ،گفت:
آماده هرگونه هم��کاری با بخش خصوصی در
زمینه ارائه طرحهایی برای بهبود شرایط تولید
و اقتصاد در مجلس هستیم.
وی افزود :کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تعدادی از مدیران
بخش خصوصی و تشکلها بهعنوان مشاوران این کمیسیون حکم صادر
کرده و از راهنماییها و مشاوره آنها استفاده خواهد کرد.

همکاری با بخش خصوصی

واگذاری برخی اختیارات

مه��دی صادقینیارک��ی ،معاون ام��ور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت هم گفت :رشد و توسعه صنایع
در  ۱۰ماه سال جاری و با توجه به شرایط خاص کرونا
و فشارهای اقتصادی چشمگیر بوده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
رشد صدور جوازهای تاسیس در سال جاری اشاره کرد
و اف��زود :درحالحاضر آمادگی کامل همکاری با بخش
خصوصی در بدنه وزارتخانه وجود داشته و هرگونه حمایت مورد نیاز واحدهای
صنعتی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام میشود.

سعید زرندی ،معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز با اشاره به واگذاری برخی از اختیارات
و وظایف وزارتخانه به خانههای صنعت ،معدن و تجارت گفت :در بسیاری از استانها این واگذاریها به خوبی
پاس��خ داده و آمارهای خوبی در نظرس��جیها بهدست آمده است .زرندی با بیان اینکه در این مدت عالوهبر
افزایش کمی صدور جوازهای تاسیس میزان رضایتمندی مردم نیز افزایش پیدا کرده ،از آمادگی وزارتخانه
ب��رای واگ��ذاری برخی دیگر از اختیارات و وظایف وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت به خانه صنعت ،معدن و
تج��ارت خبر داد و افزود :بهزودی طرح پایش ،نظ��ارت و آمارگیری واحدهای صنعتی و چند مورد دیگر در
علی رسولیان
سعید زرندی
دستورکار معاونت طرح و برنامه و خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران قرار خواهد گرفت.
علی رس��ولیان ،رئیس س��ازمان صنایع کوچک و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران نیز با ابراز اینکه ما به هیچ عنوان قصد زمینفروشی نداریم،
گفت :در دوران حاضر تمام تالشها برای حمایت واقعی از صنایع کوچک خواهد بود.

اعتماد به بخش خصوصی
در ادام��ه آیین هجدهمین دوره جش��نواره تولید
ملی-افتخ��ار ملی ،س��یدعبدالوهاب س��هلآبادی،
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران هم گفت:
تولیدکنندگان واقعی کس��انی هس��تند که بهجای
عافیتطلبی در این دوران س��خت همچنان عاشق
کار و تولید هس��تند .رئی��س خانه صنعت ،معدن و
تج��ارت ایران ب��ا بیان اینکه از مس��ئوالن در قوای
س��هگانه میخواه��م که به ما بگوین��د در برابر این
مشکالت خودساخته دولتی برای تولید چه بکنیم،
اف��زود :امروز ش��اهد گرفتاری کارگران هس��تیم و
نمیدانیم برای آنها باید چه کرد .دستمزد کارگران
پاسخگوی نیازش��ان نیست .در برابر کارگری که از
روی ناچاری و نداری مجبور است برای درمان درد

پرداخت تسهیالت رونق
تولید در  ۱۰ماه امسال

در  ۱۰ماه��ه امس��ال بیش از  ۱۰۱ه��زار و ۹۴۱
میلیارد ریال تس��هیالت برای تامین مالی بنگاههای
تولیدی کوچک و متوس��ط و طرحهای نیمهتمام با
پیشرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد در راستای اقتصاد
مقاومتی و در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شده
است.
به گزارش ش��اتا ،براس��اس آمار ارائهشده از سوی
دفت��ر آمار و فرآوری دادههای معاونت طرح و برنامه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،این میزان تسهیالت
به  ۳ه��زار و  ۴۳۹بنگاه و طرح در  ۱۰ماه امس��ال
پرداخت شده است .بر این اساس در  ۱۰ماه امسال
 ۱۳ه��زار و  ۴۴۶بنگاه تولی��دی و طرح نیمهتمام با
پیش��رفت فیزیکی ب��االی  ۶۰درصد ب��رای دریافت
تسهیالت ثبتنام کرده بودند.
پراکندگی پرداخت این تس��هیالت در  ۳۱استان
کش��ور و مناطق آزاد بوده اس��ت .در این بازه زمانی
همچنی��ن  ۷هزار و  ۸۴۵مورد معرفی به بانک برای
دریاف��ت بی��ش از  ۳۱۹ه��زار و  ۹۷۶میلیارد ریال
تسهیالت انجام شده است.

دندان فرزند  ۱۴س��الهاش دندانهای او را
بکش��د ،چه پاسخی باید داد؟ اگرچه خانه
صنع��ت ،مع��دن و تجارت ای��ران ارتباط
خوبی با س��ازمان تامین اجتماعی دارد و
در حال انعقاد تفاهمنامهای برای همکاری
اس��ت اما وقتی بههر دلیلی نتوانیم س��هم
حق بیمه ماهانه را پرداخت کنیم ،سازمان
از تمدید یا تعویض دفترچه بیمه کارگران خودداری
و در نتیج��ه آن ارائ��ه خدم��ات به این قش��ر عظیم
چند میلیونی با نرخ آزاد انجام میشود .سهلآبادی
در ادام��ه با اش��اره به جنگ اقتص��ادی این روزها و
ش��رایط سخت حاکم بر تولید و اقتصاد کشور گفت:
کارفرمای��ان ما که بحق ،جهادگران جنگ اقتصادی

حمایت از تولید
هس��تند از چه مزایایی برخوردارند؟ وی
خطاب به معاونان وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت درخواس��ت ک��رد :ب��ه بخش
خصوصی اعتماد داش��ته باشند و کارها
را ب��ه آنها واگ��ذار کنید و یقین بدانید از
عهده آن بهخوبی برخواهند آمد؛ مگر نه
اینکه در ش��روع دوران بیماری کرونا ما
حتی ماس��ک برای مصرف کادر درمان نداشتیم اما
امروز نهتنها نیاز کشور تامین شده ،بلکه به خارج از
کش��ور صادر میکنیم .سهلآبادی با ابراز گلهمندی
از سیس��تم بانکی گفت :وام با بهره  ۱۴درصد را در
روز تس��ویه با سود باالی  ۲۴درصد پس میدهیم و
هیچکس صدایش هم در نمیآید.

کیفیت محصوالت ایرانخودرو از نگاه مشتریان
ب��رای نخس��تینبار ،تمام��ی خودروه��ای
تولی��دی ش��رکت ایرانخ��ودرو در
ش��اخص رضای��ت مش��تریان از کیفی��ت
دوام محص��ول ،موف��ق ب��ه تامی��ن اه��داف
ابالغ��ی وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
شدند.
بهگ��زارش ایکوپ��رس ،براس��اس اع�لام
ادارهکل صنای��ع حملونق��ل وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت ،ب��رای نخس��تینبار طی
سالهای گذشته ،تمامی محصوالت تولیدی
ش��رکت ایرانخودرو در ش��اخص رضایت از
کیفیت دوام محصوالت براس��اس خودروهای
تحویلی شهریور ،۹۸با بهبود کیفی از دیدگاه
مش��تریان ،موفق به کس��ب اه��داف ابالغی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده است.
امروز مش��تریمداری یکی از ارکان اصلی
و جداییناپذی��ر هر صنع��ت از جمله صنعت
خودرو بهش��مار م��یرود .این مه��م عالوهبر
الزامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،یکی
از مسئولیتهای اجتماعی این خودروساز در

قبال جامعه اس��ت که توجه و تحقق آن جزو
اولویتهای گروه صنعتی ای��ران خودرو قرار
دارد.
بر این اس��اس ،با توجه ب��ه ابالغیه وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،کیفیت خودروهای
ساخت داخل از سوی شرکت بازرسی کیفیت
و اس��تاندارد ای��ران ،در قالب دس��تورالعمل
اندازهگیری رضای��ت مصرفکنندگان صنعت
خودرو ماهیانه اندازهگیری و نتایج آن منتشر
میشود.
همچنی��ن ،با توج��ه به اهمی��ت موضوع،
شاخص رضایت مشتریان از کیفیت محصول
و مش��خصههای کیفی مربوط بهطورمستمر
در مجموع��ه معاونت کیفیت گ��روه صنعتی
ایرانخودرو بررس��ی و در راس��تای کس��ب
رضای��ت حداکثری مش��تریان ،کارگروههایی
ب��رای تعری��ف اق��دام اصالحی ب��ا همکاری
نماین��دگان واحدهای ح��وزه طراحی ،تامین
و تولی��د تش��کیل و تحقق اه��داف در قالب
جلسات «برج مراقبت» دنبال میشود.

س��یدمحمدرضا مرتضوی ،دبیرکل خانه صنعت،
مع��دن و تج��ارت ایران ب��ا ابراز نگران��ی از وضعیت
معیشتی کارگران گفت :تالش میکنیم هر چند ماه
یک بار کمکهای معیشتی به کارگران داشته باشیم
اما این کمکها نمیتواند تمام مشکالت آنها را حل
کند .وی با انتقاد از مس��ئوالن بهدلیل ایجاد شرایط
فعلی و ایجاد فاصله زیاد بین سطح درآمد و مخارج
زندگی کارگران خواستار حمایتهای جدی همگان از جامعه کار و تولید شد.
مرتضوی با بیان اینکه امیدواریم سال آینده شرایط بهتری برای صنعت ،معدن
و تجارت فراهم شود ،گفت :از مسئوالن درخواست میکنیم با اعتماد به بخش
خصوصی و واگذاری تصدیگری به آن ،بستر عبور از این بحران را فراهم کنند.
گفتنی اس��ت در این آیین از  ۵۵واحد نمونه صنعتی و معدنی ملی ،تجلیل
شد.

سیدعبدالوهاب
سهلآبادی :وام
با بهره ۱۴درصد
در روز تسویه
با سود باالی
۲۴درصد پس
داده میشود
و کسی هم
صدایش در
نمیآید

سعید عمرانی:
بخش خصوصی
مطالبهگر نبوده و
قیمومیت دولت
بر تولید سبب
ایجاد رانت و
فساد شده است

مزایدههای ایرانخودرو اینترنتی شد
س��امانه اینترنت��ی برگ��زاری مزایدهه��ای
گ��روه صنعت��ی ایرانخ��ودرو با ه��دف عمل به
مسئولیتهای اجتماعی در قبال جامعه از طریق
ارائه خدمات غیرحضوری به مش��تریان در زمان
شیوع و همهگیری ویروس کرونا آغاز بهکار کرد.
بهگزارش ایکوپرس ،ارائه خدمات غیرحضوری
و تسریع در انجام تشریفات مزایده خودرو ،توسعه
جغرافیای برگزاری مزایده به تمام نقاط کش��ور،
افزای��ش میزان مش��ارکت متقاضی��ان و افزایش
فض��ای رقابتی در فروش اقالم مزایدهای از جمله
خودروهای کارشناس��ی ،از اه��داف مورد نظر در
این اقدام است .بهاین ترتیب ،تمامی مزایدههای
ایرانخ��ودرو ،در قال��ب این س��امانه به نش��انی
 https: //auction.ikco.irتعری��ف و برگزار
خواهد ش��د .در مرحل��ه نخس��ت عملیاتی این
سامانه ،برای مزایده خودروهای کارشناسی گروه
صنعتی ایرانخودرو اقدام شده است.
تاکنون دو مزایده عمومی خودرو برگزار ش��ده
و از نظ��ر حذف زمان ثبتنام حضوری ش��رکت
در مزایده ،افزایش زمان ثبت نرخ پیشنهادی در

مزایدهها در ساعات غیراداری ،تسهیل در فرآیند
ثبتنام ،در اختیار بودن اطالعات موضوع مزایده
بهوس��یله اطالعرسانی مناسب وضعیت خودروها
در س��امانه و ...بازخورده��ای مثبت��ی از س��وی
شرکتکنندگان دریافت شده است.
اتخاذ رویکرد برگ��زاری الکترونیکی مزایدهها،
همچنین تاثیر بس��زایی در رعایت شیوهنامههای
بهداش��تی ابالغی س��تاد مبارزه با کرونا داشته،
بهنح��وی ک��ه هیچگون��ه ازدح��ام ی��ا اجتماع
غیرقابلقبول��ی در محوطه مزایده ایجاد نش��ده
است.
در مرحل��ه دوم اجرای این س��امانه ،برگزاری
تمام��ی مزایدههای ضایع��ات صنعتی و عمومی،
اق�لام مازاد ش��رکت ایرانخودرو و س��ایتهای
تولی��دی به صورت اینترنتی در دس��تور کار قرار
دارد .ب��ا توجه به آمادهس��ازی زیرس��اختهای
سیستمی در س��امانه اینترنتی و سیستم SAP
ایرانخ��ودرو ،پیشبینی میش��ود در کوتاهترین
زمان ممکن ،مرحله دوم نی��ز آماده بهرهبرداری
شود.

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی ب��ا بی��ان اینک��ه م��ردم
خودروه��ای بیکیفی��ت را گ��ران میخرند،
گفت :قصه پرغصه خودروس��ازی از دهههای
گذش��ته تاکنون ادامهدار ب��وده که برای حل
آن باید تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
الهویردی دهقانی در گفتوگو با خانه ملت
درباره قیمتگذاری خودرو ،گفت :از آنجاکه
با رشد نرخ ارز خودروسازان خواهان افزایش
نرخ هستند در ش��رایطی که نرخ دالر نزولی
میشود نیز باید بهای خودروهای تولیدی را
کاهش دهند البته باید به این نکته نیز توجه
کرد که هرچند انتظار مردم مبنی بر ضرورت
کاهش نرخ خودرو متناسب با ارزان شدن ارز
توقع بجایی اس��ت اما ن��رخ خودرو در بازار و
در کارخانه با یکدیگر تفاوت بس��یاری داشته
و این س��ود نه به جیب تولیدکننده میرود،
نه مصرفکننده.
نماین��ده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای
اس�لامی صنعت خودرو در ایران را به کالفی
پیچی��ده تش��بیه ک��رد و افزود :س��اماندهی
ای��ن صنعت به همت ملی و سیاس��تگذاری
درست و دقیق نیاز دارد بهگونهای که در این
تصمیمگیری به ابعاد مختلف توجه شود.
وی ادامه داد :هرچند ممکن اس��ت برخی
تولیدکنندگان و واردکنندگان از تصمیمهای
ضروری ب��رای س��اماندهی صنع��ت خودرو
متضرر ش��وند ام��ا نتیجه نهایی س��اماندهی
وضعیت کنونی خواهد بود.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س یازدهم
ادام��ه داد :در صورتی تصمیمات اتخاذش��ده
در صنع��ت خودرو میتواند تاثیرگذار باش��د
که ویژگیهای خاصی داش��ته باشد؛ نخست
آنکه نی��از بازار از طری��ق واردات و تولیدات
داخلی تامین ش��ود ،دوم آنک��ه خودروهای
داخلی قابل رقابت با همتایان خارجی باشند
و از س��وی دیگر ،مصرفکننده بتواند خودرو
باکیفیت و ارزانقیمت خریداری کند.
دهقانی ب��ا بیان اینک��ه درحالحاضر عده
خاصی س��ود میبرن��د و م��ردم خودروهای
بیکیفی��ت را گران میخرن��د ،تصریح کرد:
عدهای معتقدند با واردات ،تولید ملی آسیب
میبیند این در حالی اس��ت ک��ه با نام تولید
ملی اج��ازه رقابت از تولیدکنن��دگان گرفته
شده و صنعت خودرو زمینگیر شده است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با
بیان اینکه در برخی مواقع خودروس��ازان از
موضوعاتی مانند اخ��راج کارگران در صورت
عدمحمای��ت از خودروس��ازیها برای تهدید
استفاده میکنند ،گفت :تولید ملی باید توان
رقابت داشته باشد قصه پرغصه خودروسازی
از دهههای گذش��ته تاکنون ادامهدار بوده که
ب��رای حل آن باید تصمیمات اساس��ی اتخاذ
شود.

افزایش ظرفیت برق
شهرکهای صنعتی

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
اس��تان تهران گفت :در ح��وزه برق که یکی
از نق��اط آس��یبپذیری ای��ن ش��رکت بود،
۶پس��ت برق با ظرفیت  ۲۰.۶۳مگاولت طی
تفاهمنامهای احداث میش��ود ک��ه میتواند
زمینه افزای��ش ۹۰درصدی ظرفیت برق این
شرکت را افزایش دهد.
بهگ��زارش روابطعموم��ی ش��هرکهای
صنعتی تهران ،صابر پرنیان یادآورش��د :این
میزان افزایش پس��ت برق برای شهرکهای
صنعتی ،طی ۴۰سال گذشته بینظیر است و
میتواند پایداری اش��تغال ۱۵۰هزار نفر را در
این نواحی صنعتی تضمین کند.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
اس��تان ته��ران اظهارکرد :در ح��وزه بر۷۴۶
لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبرسانی شهرکهای
صنعتی این اس��تان امس��ال اضافه شد و به
این طریق ش��اهد رش��د  ۱۰۰درصدی این
زیرس��اخت بودیم ک��ه بهدنب��ال آن از ادامه
اشتغال  ۱۸۴هزار نفر پشتیبانی شد.
پرنیان خاطرنشان کرد :در بخش پروندهای
راکد ،طی  ۹ماه گذشته  ۷۰۹قرارداد بررسی
و تعیینتکلیف شده است.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
اس��تان تهران گفت :در س��ال گذشته ۳۰۶
جواز تاس��یس ش��ده بود که این رقم س��ال
 ۱۳۹۹به  ۶۶۱فقره رسید.
پرنیان ادامه داد :ب��ا افزایش ۱۵۸درصدی
شهرکس��ازی در بخشه��ای صنعت��ی،
۲۱۵درص��د میزان س��رمایهگذاری در بخش
تولید و صنعت این استان افزایش یافت.

اخبار

واردات خودرو
دستدوم
مطرح نیست

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه موضوعی درباره واردات خودرو دس��تدوم در کمیسیون متبوعش
مطرح نیس��ت ،گفت :در طرح س��اماندهی بازار خودرو که در کمیسیون
صنایع در حال چکشکاری اس��ت ،ش��رایطی ب��رای واردات خودرو صفر
پیشبینی شده است .حجتاله فیروزی در گفتوگو با خانه ملت عنوان
ک��رد :هرچند یکی از موضوعات اصلی طرح س��اماندهی بازار خودرو که
در حال چکشکاری در کمیس��یون صنایع و معادن است ،نحوه عرضه و

تقاضای چهارچرخهاست اما یکی دیگر از محورهای این طرح پیشبینی
واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودرو است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به گالیه مردم از
ممنوعیت واردات خودرو و خواس��ت ه آنها مبنی بر آزاد شدن واردات این
کاال ،درباره ش��رایط واردات خودرو در طرح یادشده ،افزود :در این طرح،
ارز موردنی��از برای واردات خودرو از داخل تامین نمیش��ود ،بلکه افراد و
خودروس��ازانی میتوانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند.

قطعهس��ازان نیز اگر قطعه صادر کنن��د ،میتوانند معادل آن خودرو وارد
کشور کنند.
این نماینده م��ردم در مجلس یازدهم با تصریح اینکه موضوعی درباره
واردات خودرو دس��تدوم در کمیس��یون صنایع و معادن مطرح نیست،
ادامه داد :ابهام بهوجود آمده مربوط به تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر
واردات خودروهایی اس��ت که چند سال در مناطق آزاد استفاده شدهاند،
براساس این مصوبه این خودروها میتوانند از منطقه خارج شوند.

مردم خودروهای بیکیفیت
را گران میخرند

