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گزارش خبرنگار «ایران» از جابهجایی یک تجارت بزرگ

توصیه همتی به خریداران ارز

کره ،بازار تلویزیون ایران را به چینیها واگذار میکند
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

مهــر

همزمــان بــا کاهــش معنــادار تولیــد
و فــروش تلویزیونهــای کــرهای در
ایــران ،شــرکتهای چینــی بــا راهبرد
قیمتگذاری همســو با قــدرت خرید
مصرفکننده ایرانی در حال تصاحب
بــازار این محصول پرمصرف در ایران
هستند.
بــازار تلویزیــون ایــن روزهــا بــا دو
چالش گرانــی و کاهش عرضه مواجه
شــده اســت به گونهای کــه قیمت هر
دســتگاه تلویزیون در مقایســه با سال
گذشــته اختــاف حداقــل  4میلیــون
تومانــی دارد .ایــن اختــاف قیمــت
محدود به تلویزیون خارجی نیســت،
بلکــه تولیــدات داخلی هم بــا فاصله
قیمتی زیادی نسبت به ماههای پیش
به فروش میرسد.
ëëتولیدکنندگان ایرانی جا ماندند
رشــد قیمــت تلویزیــون داخلــی
نشان از وابستگی به قطعات خارجی
در تولیــد تلویزیون اســت .یــک مقام
مســئول در وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت میــزان وابســتگی کشــور در
تولید تلویزیــون را  89درصد میداند
و میگویــد :در بین محصــوالت لوازم
خانگی اولین کاالیی که با کاهش تولید
مواجه شــد ،تلویزیون بــود .هنوز آمار
تولید توسط تولیدکنندگان داده نشده
اما پیشبینی مــا افت تولید در حدود
 63درصــد اســت .وی کــه خواســت
نامــش عنــوان نشــود ،ادامــه داد :هر
ســاله از تولیدکننــدگان خواســتیم در
زمینــه داخلیســازی تولیــد تلویزیون
برنامهریزی کنند ،ولی تنها واردکننده
بودیم و اکنون تحریمها نشــان داد که
تولیدکننــدگان در تولیــدات مشــترک
خود به خودکفایی نرسیدند.

ëëگشتی در بازار
کاهــش تولیــد تلویزیــون در
بــازار بخوبــی نمایــان شــده اســت.
فروشــندگان لوازم صوتــی و تصویری
در خیابانهــای امیــن حضــور،
جمهــوری و نمایندگــی برندهــای
مختلــف از کمبــود تلویزیــون در بازار
صحبــت میکردنــد و میگفتند :تا دو
ماه پیش مردم با توجه به آپشنهایی
که وجود دارد تلویزیون مورد نیاز خود
را خریداری میکردند ولی این روند با
کمبود تلویزیون برعکس شــده اســت
و آنهــا مجبورند نســبت بــه موجودی
مغازهها خرید کنند.
ëëتلویزیــون مــورد عالقــهام را پیــدا
نمیکنم
رضــا یکــی از خریــداران تلویزیون
اســت .او میگویــد :ســال گذشــته
میتوانســتم با  5میلیــون تومان یک
تلویزیــون وارداتی تهیه کنم اما اکنون
بــا  8میلیــون تومــان هــم نمیتوانــم
تلویزیــون مورد عالقهام را بخرم ،چرا
کــه قیمــت آن بــه بیــش از  11میلیون
تومان رسیده است.
محمــد هــم از دیگــر خریــداران
تلویزیون است .او یک ماهی است که
دنبال تلویزیون خاصی میگردد ولی
هنوز نتوانســته در مراکــز فروش لوازم
صوتــی و تصویــری آن را پیــدا کنــد.
خودش میگوید :حاضرم دست دوم
آن را خریداری کنم.
ëëرونق دست دومها
خریــد تلویزیــون دســت دوم کــه
محمد از آن حــرف زد این روزها زیاد
شــده است .اگر ســری به مراکز دست
دوم فروشی چون میدان امام حسین
و سایتهای فروش کاال بزنید متوجه
میشــوید کــه لــوازم خانگــی کارکرده
مشــتریان زیــادی دارد .افــرادی کــه
بودجــه خریــد تلویزیــون نــو را ندارند

ســراغ دســت دوم فروشــیها رفتند و
بــا اعتماد به ســالم بــودن و تعمیری
نبودن دستگاه ،خرید میکنند.
ëëقیمت تلویزیون چند است؟
در حــال حاضــر بــرای خریــد یک
دســتگاه تلویزیــون دســتکم بایــد
 6میلیــون و  500هــزار تومــان کنــار
گذاشــت البته اگــر بودجــهای کمتر از
این عدد دارید ناامید نشــوید ،چرا که
تلویزیــون  32اینــچ وارداتــی چیــن با
قیمت  2میلیون و  490هزار تومان در
بازار موجود است .اکثر تلویزیونهایی
که در بازار به فروش میرســد قیمتی
بیــن  8تــا  11میلیــون تومــان دارنــد.
آنهــا در شــرایطی لقــب پرفــروش را
گرفتند که در خردادماه ســال گذشــته
قیمتشان بین  3تا  5میلیون تومان
بوده است.
ëëقیمتهای باال بازار را از رکود خارج
کرد
یکــی از نمایندگیهــای تلویزیــون
وارداتــی (برند کــره ای) که در خیابان
جمهــوری فعــال اســت دربــاره

مدیرعامل راهآهن در اجالس حمل و نقل کشورهای سیآیاس خبر داد

افزایش ترانزیت کاال میان ایران و کشورهای
مشترک المنافع

وضعیــت بازار بــه «ایــران» میگوید:
از روزی که قیمتهــا باال رفته فروش
تلویزیــون افزایــش پیــدا کرده اســت.
تا قبــل از رشــد قیمتهــا بــازار لوازم
خانگی با رکــود مواجه بود ولی هر بار
کــه تلویزیــون گرانترمــی شــود تقاضا
سیر صعودی به خود میگیرد.
ëëتلویزیون ایرانی پا به پای خارجیها
گران شد
یکــی دیگــر از فروشــندگان
تلویزیونهــای ســاخت ایــران کــه
در خیابــان شــریعتی تهــران اســت،
میگوید :قیمــت تلویزیونهای ایرانی
پابهپای تلویزیونهای خارجی افزایش
پیدا کرده اســت و مردم به ناچار سراغ
تلویزیونهــای ارزان قیمــت چینــی یا
برندهایــی کــه در ایران بــا نامهایی که
هیچ کس اســم آنها را نشــنیده است،
میرونــد .نمایندگــی یکــی از دو برنــد
کــرهای که در ایران مونتاژ میشــود نیز
به «ایران» ،گفت :از سال گذشته تولید
تلویزیون کاهش یافته اســت و این امر
بســرعت در نمایندگیها نمایان شــد.

در کنــار کمبــود بــا گرانــی هــم مواجــه
شــدیم .اما هیچکدام این موارد باعث
رکود بازار نشده است.
ëëکمبود در بازار نمایان است
ســیدمرتضی میــری ،رئیــس
اتحادیه لــوازم خانگی هم به «ایران»
میگویــد :تولیــد و توزیــع تلویزیون در
بــازار کاهش یافتــه اســت .امیدواریم
قبل از آنکه مشــکلی در بازار به وجود
بیایــد ،تولیدکننــدگان و واردکننــدگان
راهکاری بیندیشند .کاهش تلویزیون
در بازار مربوط به تمامی برندهاست.
ëëفروش در بانه بیشتر شد
اتفــاق دیگری که در بازار تلویزیون
افتــاده ،رونــق بــازار بانــه (شــهری در
اســتان کردســتان واقع در مــرز غربی
ایــران) اســت .بــازاری کــه از مدتهــا
پیــش طرفــدار داشــته و خیلــی از
خانوادهها برای آنکه کاالیی را ارزانتر
از پایتخــت بخرنــد بــه آنجــا میروند
یــا ســفارش خریــد میدهنــد .در این
منطقــه قیمــت تلویزیــون ارزانتــر
اســت .فاصلــه قیمتــی تلویزیــون در

پایتخــت و بانــه یــک میلیــون تومــان
اســت .بدیــن جهــت بــرای برخیهــا
صــرف میکنــد که بــرای صرفهجویی
یــک میلیــون تومانــی کاالی خــود
را از بانــه بخرنــد .هــر چنــد کــه تمــام
خریــداران بایــد بداننــد کاالهایــی که
در بانه عرضه میشــود فاقــد گارانتی
اصلی است.
ëëکمبود نخواهیم داشت
علیرضــا موســوی مجــد یکــی از
تولیدکنندگان تلویزیون هم میگوید:
ســوابق فــروش در  ۱۰ســال گذشــته
نشــان میدهــد که  ۵مــاه ابتــدای هر
ســال از فروردیــن تــا مرداد مــاه ،بازار
لــوازم خانگی همواره دچار رکود بوده
و هیچگاه تقاضای خرید طی  ۱۰ســال
گذشــته ماننــد  ۵مــاه ابتدای امســال
نبوده است که مردم برای خرید لوازم
خانگــی هجــوم بیاورند .شــرکتهای
بــزرگ تولیدکننده لــوازم خانگی هم
بیشــتر تولیدات خــود را در نیمه دوم
ســال انجام میدهنــد و این یک روند
کارشناسی بوده است.
وی افــزود :امســال هزینههــا گران
شــده و افزایــش حقــوق و دســتمزد و
افزایــش قیمت نــرخ ارز و هزینههای
حمل و نقل را داشتهایم اما هیچگونه
جــای نگرانــی بــرای تأمیــن لــوازم
خانگــی مورد نیاز وجود ندارد و مردم
مطمئن باشــند هیچگونه کمبودی در
این زمینه وجود ندارد.
ëëآغاز تک تازی چینیها
همزمــان بــا کاهــش قــدرت
خریــد مصرفکننــدگان و افزایــش
قیمــت محصــوالت کــرهای و ایرانی،
محصــوالت ارزان قیمــت چینــی بــا
برندهــای ناآشــنا در حــال ســبقت
گرفتــن از برندهــای کــرهای هســتند.
بــا ایــن اتفــاق بهنظــر میرســد یــک
جابه جایی بزرگ در تجارت است.

با ممنوعیت واردات  1390قلم کاال به کشور ایجاد شد

 5میلیارد دالر بازارگشایی برای
بخش خصوصی

عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل بانــک
مرکزی گفت :نرخهای امروز ارز پایدار
چهره ها
نیســت ،لذا از مردم عادی میخواهم
در بازار ارز سرمایهگذاری نکنند .من نمیتوانم بگویم در
آینده نرخ ارز چگونه خواهد شد اما نرخهای موجود نرخ
ارز ما نیســت؛ ان شــاءاهلل شــرایط در مورد نرخ ارز بهتر شــود .وی در حاشیه
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص قیمت ارز گفت :از نظر
ذخایر ارزی وضعیت خوبی داریم و وضعیتمان از نظر اســکناس مطلوب
اســت .همتــی ادامــه داد :یکســری متغیرهــای سیاســی روی نــرخ ارز تأثیــر
میگــذارد؛ این متغیرهای سیاســی مبنای اقتصادی ندارد ،یک روز شــایعه
میکنند قرار اســت جنگ شــود یک روز شــایعه میکنند قرار اســت مذاکره
شــود یــا اتفاقاتی در منطقــه بیفتد .رئیــس کل بانک مرکزی اظهار داشــت:
یکســری افراد هســتند که از ایــن فرصتها اســتفاده میکنند و بــا ایجاد جو
روانــی ،نرخ ارز را باال و پایین میبرند ،مــردم نباید تابع این نوع متغیرهای
سیاســی بــه مســأله ارز نــگاه کنند.همتــی افزود :خیلــی تالش شــد در هفته
گذشته با توجه به جو سیاسی ناشی از اعالمیه ایران در مورد برجام ،قیمت
ارز را بــاال ببرند که خوشــبختانه نتوانســتند .رئیس کل بانــک مرکزی با بیان
اینکه ادغام بانکها بخوبی در حال پیشــرفت است ،گفت :مجامع بانکها
هم باید با رعایت حقوق تمامی ذینفعان ،زودتر برگزار شود / .مهر

صاحبخانه شدن مردم با روشهای جدید

محمد اســامی ،وزیر راه و شهرســازی گفــت :کار مهمی که
در وزارت راه و مســکن انجــام میدهیــم عرضــه زمیــن،
ارائه مشــوقها و تسهیالت برای ســازندگان است تا مردم
صاحبخانه شوند .اسالمی در حاشیه جلسه هیأت دولت
در جمــع خبرنــگاران اظهار کــرد :ما با مجلــس در تعامل
توگــو هســتیم در همین راســتا بحث تمدیــد مشــوقهای مالیاتی برای
و گف 
موجرهــا را انجــام دادهایــم .وی در ادامه در ارتباط با اقدامــات این وزارتخانه
بــرای کاهــش قیمت مســکن توضیح داد :مســکن تابع شــرایط عمومی بازار
اقتصادی اســت .کار مهمی که انجام میدهیم عرضه زمین ،ارائه مشــوقها
و تســهیالت بــرای ســازندگان اســت تا مــردم صاحبخانه شــوند .وزیــر راه و
شهرســازی در ارتبــاط با اقدامات انجام شــده برای راههــا و جادههای مناطق
سیل زده نیز گفت :بیش از  ۱۲۸۰۰کیلومتر از راههای کشور آسیب دید؛ حدود
 ۱۱۸۰۰کیلومتر از این راهها را بازسازی کردیم ،البته بسیاری از راهها هنوز نیاز به
ترمیم اساسی دارد .وی همچنین گفت :برخی از این راهها که مهمترینش در
پلدختر است هم بخش بازسازی دارد و هم بخشی جدید را خواهیم ساخت.
به طور کلی در فرآیند بازســازی هســتیم و منابع مالیاش را تأمین میکنیم.
اســامی گفت :بجز جاده پلدختر که کاری ســنگین اســت و بیش از یک ســال
ساخت آن طول میکشد ،مابقی راهها را تا آخر سال تحویل میدهیم / .ایسنا

ابالغیه خودرویی وزیر صمت

رضــا رحمانی ،وزیر صنعت در ابالغــی به دو معاون خود،
بر اســتفاده از ظرفیت حداکثری سرمایههای انسانی کشور
برای تعمیق ســاخت داخــل قطعات مصرفــی و وارداتی
تأکیــد کــرد .وی در ابالغیه خود خطاب به فرشــاد مقیمی
«معــاون امــور صنایــع وزارتخانــه» و محمدباقــر عالــی
«معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایدرو» ،در خصوص تعمیق ساخت داخل
قطعات مصرفی و وارداتی ،تصریح کرد :ضروری اســت تا تمام شــرکتهای
خودروســازی با همــکاری قطعه ســازان ،شــرکتهای دانش بنیــان ،فعاالن
اقتصــادی ،ظرفیتهــای دانشــگاهی ،متخصصــان داخلی و جوانــان خالق
نســبت به تعمیق ســاخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی اقدام کنند .وی
با یادآوری تأکیدات گذشــته در این زمینه ،افزود :ضروری اســت تا با فراخوان
عمومــی از طریــق رســانههای گروهی نســبت بــه اطالعرســانی جامع جهت
استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایههای انسانی کشور اقدام الزم انجام شود
تا ضمن حمایت از صنعتگران و کارگران کشور گامهای عملی نیز در مقابله
بــا جنگ اقتصادی و جلوگیــری از خروج ارز برداریــم .وزیر صنعت ،معدن و
تجــارت اضافــه کرد :برنامــه زمانبندی فعالیتهای انجام شــده و در دســت
اقدام حداکثر تا  ۲۰خردادماه و گزارش اقدامات انجام شــده به همراه میزان
ارز صرفهجویی شده در بازههای زمانی سه ماهه تهیه و گزارش شود / .شاتا

اتمام بازسازی منازل سیلزده خوزستان
قبل از پایان سال

ایسنا

شاتا

مدیــر عامــل راهآهــن گفــت:
ایــران در حال حاضــر عضو ناظر
حمل ونقل
شــورای حمــل و نقل ریلی اســت
و امیدواریــم در اجــاس هلســینکی حضــور ایــران
بهعنوان عضو وابسته به تصویب برسد.
هیــأت جمهــوری اســامی ایــران در ســطح مدیر
عامــل شــرکت راهآهن در هفتادمین اجالس شــورای
حمــل و نقل ریلی کشــورهای ســی آی اس ( )CISدر
هلسینکی حضور یافته است.
بــه گزارش شــرکت راه آهن ،ســعید رســولی مدیر
عامــل راهآهــن گفــت :ایران نخســتین باردر نشســت
شــورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک
المنافع در آســتانه  -پایتخت قزاقستان  -درخواست
عضویت وابسته ارائه کرده بود.
مدیر عامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران افزود:
ایــران نقــش مهمــی را در کریــدور شــمال و جنــوب
برعهده دارد و با ارتقای جایگاه ایران در این اجالس،
ترانزیــت کاال با کشــورهای عضو ســیآیاس تســهیل
خواهــد شــد .شــورای حمــل و نقــل ریلــی کشــورهای
مشــترکالمنافع ( )CRT CISدر ســال  ۱۳۷۱تشکیل
شده است و مقر آن در روسیه قرار دارد.
اعضــای شــورای حملونقــل شــامل کشــورهای
مشــترکالمنافع هســتند و همچنیــن تعــدادی از
کشــورهای اروپــای شــرقی نیــز با ایــن شــورا همکاری
میکنند .شــورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل
مشــترک المنافــع متشــکل از کشــورهای آذربایجان،
ارمنســتان ،بــاروس ،قزاقســتان ،قرقیزســتان،
مولداوی ،روسیه ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان
و اوکرایــن اســت .این شــورا بــا هدف تدویــن مقررات
حمــل و نقل در میان کشــورها در ســال  1992میالدی
تأســیس شــد .بلغارستان ،گرجســتان ،لتونی و فنالند
اعضای وابســته و جمهوری اســامی ایران عضو ناظر
این شورا هستند .ایران از طریق خط آهن سرخس به
ترکمنســتان و در مجموع با کشــورهای آسیای میانه و
قفقاز ارتباط دارد.
هــدف اصلی تشــکیل شــورای حمــل ونقــل ریلی

کشــورهای مشــترک المنافــع هماهنــگ کــردن امــور
حمــل و نقــل ریلــی بیــن دولتهــای عضو این شــورا
اســت و عضویت ایران بهعنوان عضو ناظر این شــورا
در هفتــم ماه مه ۲۰۱۳در جلســه پنجاه و هشــتم این
شورا در تاجیکستان ،مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
خــط راهآهــن قزاقســتان  -ترکمنســتان  -ایــران و
خــط آهــن ترکمنســتان  -افغانســتان  -تاجیکســتان
لــزوم اهمیت عضویت ایران در شــورای حمل و نقل
ریلی کشــورهای مستقل مشــترک المنافع را به اثبات
میرساند.
اصلیتریــن وظایــف شــورا ،هماهنــگ کــردن کار
حمــل و نقــل ریلــی بیــن دولتهــا و در ارتبــاط بــا
کشــورهای ثالــث ،تنظیــم شــرایط و اصــول فعالیــت
راهآهــن بهمنظــور تأمیــن کار و توســعه رقابت حمل
و نقــل و اقتصــاد میــان دولتهــا در چارچوب عرصه
واحــد اقتصــادی و نیــز تصویــب مقــررات و مــدارک
مربوط در حدود فعالیت خود شورا است.
شــورای حمــل و نقــل ریلــی کشــورهای مشــترک
المنافــع ،مســائل مربــوط را در جلســات خــود کــه
حداقل دو بار در ســال برگزار میشــود ،بررســی و حل
و فصل میکند .فراخوانی جلسات شورا توسط رئیس
انجام میشــود و معمــوالً بهصورت نوبتــی در یکی از
کشــورهای عضو اتحادیه کشــورهای مستقل مشترک
المنافــع برگزار میشــود .دســتور کار مقدماتی ،زمان
و محل برگزاری جلســه نوبتی شــورا در جلسه پیشین
مشــخص و دستور کار نهایی در اجالس تشکیل شده،
تصویب میشود .جلسه شورا به شرط حضور حداقل
تعداد دوسوم اعضای آن رسمیت مییابد.
بــر ایــن اســاس ،بهمنظــور نظــارت بــر صحــت
اســتفاده شــورا از منافــع مالــی ،کمیســیون بازرســی
تأســیس میشــود .اعضــای ایــن کمیســیون از ســه
راهآهن کشــورهای عضو شــورا ،هر یــک ،یک نماینده
اســت .کمیســیون بازرســی در فعالیــت خــود از مفاد
آییننامــه کمیســیون بازرســی شــورای حمــل و نقــل
ریلــی کشــورهای عضو اتحادیه و کشــورهای مســتقل
مشترک المنافع مصوب شورا پیروی میکند.

معــاون امــور صنایــع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره
تولیـــد
بــه ممنوعیــت واردات  ۱۳۹۰قلــم
کاال در ســال گذشته گفت :در ســال گذشته با ممنوعیت
واردات  ۱۳۹۰قلــم کاال ،بالغ بر  ۵میلیارد دالر بازار برای
محصوالت داخلی مشابه این کاالها در کشور ایجاد شد.
به گزارش ایســنا ،فرشــاد مقیمــی افزود :بــا توجه به
شــعار ســال که توســط رهبر معظم انقالب تعیین شد،
موضــوع ســاخت و تولیــد داخل یکــی از مــوارد محوری
اســت که در سیاستها و برنامههای وزارت صنعت قرار
گرفتــه اســت ،صاحبان صنایع نیاز اســت تا بــه موضوع
بومیســازی و تولید داخلی و قطع وابســتگی به خارج از
کشور توجه جدی داشته باشند.
معــاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ادامــه داد :تأمیــن مــواد اولیــه در دو بخش مــورد توجه
اســت ،بخش مواد اولیه وارداتی و مــواد اولیه داخلی که
بخــش واردات آن نیاز بــه تأمین ارز دارد و طی کمیتهای
که توســط این وزارتخانه با حضور بانک مرکزی تشــکیل
شــده اســت ،همه هفتــه طی جلســهای مشــکالت ارزی
واحدهــای صنعتــی و تخصیــص ارز انجام میشــود که
نیاز اســت تا مشکالت ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی
استان احصا و به این کمیته ارسال شود.
وی از تشــکیل کمیته مشــترک رفع موانع و مشکالت
گمرکی خبر داد و گفت :این وزارتخانه برای رفع موانع و
مشکالتی که در حوزه گمرک وجود دارد کمیته مشترکی
با مجموعه گمرک تشکیل داده است و مشکالت و موانع
صاحبــان صنایــع در ایــن حــوزه نیز بررســی و رســیدگی
خواهد شد .معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تصریح کرد :با تصمیم ستاد ملی تسهیل و رفع
موانــع تولید ،برخی قوانین و مقررات بر اســاس شــرایط
اقتصادی حال حاضر کشــور و برای رونــق تولید و بهبود
مسیر توسعه صنایع ،بازبینی و اصالح شدند.
وی در بخشــی دیگــر اظهــار کــرد :در ســال  ۱۳۹۷بــه
یکبــاره تقاضــا بــرای برخــی مــواد پتروشــیمی در کشــور
افزایــش یافت به طوری که  ۵میلیون تــن تقاضا در این
حــوزه ،بــه  ۱۰میلیون تــن افزایش یافت کــه اگر خروجی

این مواد اولیه در خروجی کارخانجات نیز مشهود باشد؛
مشــکلی را به همراه نخواهد داشت ،اما کمبود تولیدات
کارخانجــات علــی رغــم افزایــش دریافــت مــواد اولیه،
مباحث و مشکالتی را به وجود آورد.
معــاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اذعــان کــرد :نیاز اســت تــا واحدها نیــز برای تســهیل در
امــور خــود و جلوگیری از بروز مشــکالت در این حوزه ،به
موضوع خوداظهاری تولید توجه جدی داشــته باشــند و
بــا اجــرای این مهم به صورت شــفاف و دقیــق ،قطعاً از
سهمیه مواد اولیه این واحدها نیز کم نخواهد شد.
ëëظرفیت خالی  ۲هزار واحد تولیدی
همچنین معاون طرح و برنامه وزیر صمت با اشــاره
بــه هدفگــذاری احیــای ظرفیــت خالــی  ۲هــزار واحــد
تولیدی در ســالجاری ،از ترغیب ســرمایهگذاران جدید
بــرای احیای واحدهای راکــد ،تعطیل و با ظرفیت پایین
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،ســعید زرنــدی در جمع تولیدکنندگان
لوازم خانگی در اتاق بازرگانی تهران گفت :در سالجاری
فعالســازی ظرفیت خالی  ۲هزار واحــد را هدفگذاری
کردیــم تــا آنهــا را احیا کنیــم .وی گفــت :به جــای اینکه
ســرمایهگذار جدید از ابتدا بخواهد یک واحد صنعتی را
ایجــاد کند ،واحدهای نیمه تمام یا تعطیل را فعال کند،
لذا در امسال رویکرد ما واحدها ایجادی نیستند.
معــاون طرح و برنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :تعمیق ســاخت داخل از موضوعات بســیار مهم
بــرای اقتصاد کشــور اســت و از برنامههــای وزارتخانه در
سال رونق تولید ،شناسایی کاالهای وارداتی قابل ساخت
در داخل کشور که قابلیت صادرات دارند ،است.
وی تصریــح کرد :صنعت نســاجی و پوشــاک و لوازم
خانگی ،از صنایعی اســت که بــرای وزارتخانه از اهمیت
باالیــی قــرار دارد و بــرای ایــن دو صنعــت برنامههــای
ویــژهای را در نظــر داریــم .معــاون طــرح و برنامــه وزیر
صمــت همچنیــن گفــت :معتقدیم کســانی کــه دریک
صنعــت فعــال بودهانــد بــرای ســرمایهگذاری ،بســیار
توانمندتر و موفقتر از سرمایهگذارهای جدید هستند.

علیرضا تابش ،رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی کشور
گفــت :تــا پیش از پایان ســال ،بازســازی منازل خوزســتان
آســیبدیده از ســیل به اتمــام میرســد .وی در آیین آغاز
بازســازی و کلنگزنــی اولین واحــد مســکونی تخریبی در
ســیل خوزســتان در شوشــتر اظهار کــرد :بازســازی ارتباط
مستقیم با مردم دارد و با همکاری و مشارکت آنها عملیاتی میشود .در این
زمینه اگر مردم در کار بازسازی مشارکت نکنند ،کار بازسازی بیارزش است.
وی بــا بیان اینکــه مردم باید زندگی پــس از حادثه را بپذیرنــد ،گفت :هرچه
مردم بیشــتر تالش کنند ســرعت بازسازی نیز بیشتر میشــود و مردم زودتر
به خانههایشــان خواهند رســید .رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی کشــور
تصریــح کرد :اگر مردم خوزســتان کمک کنند و در ســاخت منازل مســکونی
آســیب دیــده بر اثر ســیالب همــکاری کنند کار آنها با ســرعت پیــش خواهد
رفت .تابش عنوان کرد :پروندههای منازل تعمیراتی بزودی تشکیل میشود
و در ایــن زمینــه کار را بــه خــود مردم میســپاریم تا اقدامــات الزم را صورت
دهند .وی ادامه داد :مردم برای دریافت تســهیالت برای کارهای تعمیراتی
بــه بانک معرفی میشــوند و پس از تشــکیل پرونده دیگر نیــازی به مراجعه
ندارند و تسهیالت خود به خود به حساب آنها واریز میشود / .ایسنا

بررسی ابهامات افزایش حقوقها در نشست سهجانبه

عــادل آذر ،رئیس دیوان محاســبات کل کشــور از برگزاری
نشســت ســهجانبه بین دیوان محاســبات ،ســازمان امور
استخدامی و مجلس برای بررسی و حل و فصل ابهامات
در افزایــش حقوقهــا خبــر داد .وی با اشــاره بــه پیگیری
موضوع افزایش حقوقها در دیوان محاسبات گفت :پس
از آنکــه دولت بخشــنامهای در خصوص احکام مرتبــط با افزایش حقوقها
بر اســاس بودجه ســال  98صادر کرد ،ابهاماتی از ســوی حسابرســان دیوان
محاسبات و برخی نمایندگان مطرح شد .رئیس دیوان محاسبات کل کشور
با اشاره به نامه نگاری حمید حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه
با دیوان محاســبات ،اظهار داشــت :با دریافت نامــه و ابهامات پیش آمده،
بخشــنامههای دولت مورد بررســی قرار گرفت و به این جمعبندی رسیدیم
کــه تفــاوت و انحرافاتی در زمینــه افزایش  18درصدی حقوق بازنشســتگان
برای همسانسازی و اعمال افزایش  400هزار تومانی و ضریب  10درصدی
به حقوق کارکنان وجود دارد .آذر تأکید کرد :در این راســتا مقرر شــد نشست
ســهجانبه بیــن ســازمان امــور اســتخدامی ،دیــوان محاســبات کل کشــور و
نماینــدگان مجلس برگزار شــود تا ابهامات و اختالفات رفع و رجوع شــود و
پــس از آنکــه به فرمول واحــد در زمینــه افزایش حقوقها رســیدیم ،احکام
اجرایــی صادر و ابالغ شــود .رئیس دیوان محاســبات مجلــس در خصوص
زمــان تعیین تکلیــف افزایش حقوقهــا گفت :منتظر پاســخ معاون رئیس
جمهوری در این خصوص هستیم .اگر آقایان همکاری کنند حداکثر تا پایان
اردیبهشت ماه میتوانیم به جمعبندی برسیم/ .خانه ملت

