
حضوربانک رفاه در نهمین نمایشگاه 
تخصصی گلنکس 

بان��ک رفاه ب��ا هدف معرف��ی اثربخ��ش محصوالت و 
خدمات خود در نهمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، 
ماش��ین ه��ای اداری، فناوری اطالع��ات و ارتباطات، 
رسانه های دیجیتال، بانکداری الکترونیک و تراکنش 

"گلنکس" حضور فعال داشت.
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، بانک 
رفاه در این نمایش��گاه که با هدف حمایت از نخبگان 
و ش��رکت های دانش بنی��ان از30 آبان الی 3 آذر ماه 
سالجاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان 
گلس��تان برگزار شد، با برپایی غرفه و معرفی طرح ها 
و خدمات بانکی حضوری موثر و فعال داشت.در آیین 
افتتاحیه این نمایش��گاه دکتر حق ش��ناس اس��تاندار 
گلس��تان به همراه معاونان، حجت االس��الم حسینی 
دادستان گلستان و جمعی از مدیران اجرایی استان از 

غرفه بانک رفاه بازدید کردند.

پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
خود اشتغالی به کارآفرینان

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران در گفتگو با 
خبرنگار صداوسیما مرکز مازندران بیان داشت: ۷ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه  در بخش خود 

اشتغالي به متقاضیان پرداخت شده است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران، به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در آیین بهره 
برداري از س��اختمان مدیریت شعب استان مازندران 
با اش��اره به اینکه امسال قرار بود یک میلیون و ۵00 
هزار فقره تس��هیالت قرض الحسنه  در بخش اشتغال، 
درمان و ازدواج پرداخت ش��ود گفت: تا پایان آبان ماه 
یک میلیون و چهارصد هزار فقره تس��هیالت به ارزش 
۱3 ه��زار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت ش��ده 
که این میزان تا پایان سال به ۱۸ هزار میلیارد تومان 
خواهد رس��ید.مرتضی اکبری افزود: از این تسهیالت، 
۷ ه��زار میلیارد تومان مع��ادل ۵۴ درصد براي ایجاد 
فرصت ه��اي خوداش��تغالي، کارآفرین��ي و کس��ب و 

کار هاي کوچک پرداخت شده است.

یک میلیون بنگاه اقتصادی از بانک ملی 
ایران وام گرفتند

بیش از ی��ک میلیون و ۱۵ هزار بن��گاه در بخش های 
مختلف اقتص��ادی در هفت ماه ابتدای س��ال جاری از 
بانک ملی ایران تس��هیالت دریاف��ت کردند.به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، مجموع تس��هیالت 
پرداخت��ی این بانک به بخش های کش��اورزی و صنایع 
تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی 
و ... بالغ بر 62۷ هزار و 2۵ میلیارد ریال در یک میلیون 
و ۱۵ هزار و ۵3۴ فقره بوده اس��ت.بر این اس��اس سهم 
بخش صنعت و معدن به عن��وان موتور محرکه اقتصاد 
از این تس��هیالت بالغ بر ۱۸ هزار و 22۸ فقره به ارزش 
۱0۴ هزار و 3۷۴ میلیارد ریال بوده است.همچنین بانک 
ملی ایران طی مدت مذکور بالغ بر ۴3 هزار و 2۸ فقره 
تسهیالت به ارزش ریالی ۱2 هزار و ۵۷3 میلیارد ریال 
به بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده است.سهم 
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیالت پرداختی 
بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی این 
مدت، بالغ بر ۴2 هزار و ۴2۱  فقره به ارزش ۱9 هزار و 

۸6۴ میلیارد ریال بوده است.

تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون در 
مسیر کمک به کارآفرینی، اشتغال و تولید 
سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
ک��ه صبح ام��روز در مراس��م اختتامیه هفت��ه جهانی 
کارآفرین��ی در ایران در س��الن هفده ش��هریور وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارآفرینان جوان 
س��خن می گفت با بیان اینکه اساسا نقش بانک های 
توس��عه ای در دنی��ا و ایران رویکرد و کارکرد توس��عه 
ای مبتنی بر فراهم نمودن ش��رایط الزم برای حمایت 
از کارآفرینی، اش��تغال و تولید می باش��د گفت: بانک 
توسعه تعاون، از جمله بانک های توسعه ای، تخصصی 
و دولتی کشور می باشد که در خالل فعالیت ۱0 ساله 
فعالیت، عمده عملیات اعتباری آن مطابق اساس��نامه 
معط��وف کمک به مقوله کارآفرینی، ایجاد، توس��عه و 
حفظ اش��تغال به ویژه با بهره گیری از ظرفیت بخش 
تعاون و تش��کل های تعاونی ها بوده اس��ت.فتاحی با 
تاکید به اینکه اثر بخشی تسهیالت اعتباری در بخش 
ها و زیربخش های اقتصادی یک امر ضروری و مهم می 
باشد، اظهار داشت: اگر خدمات و عملیات اعتباری بانک 
ها به عنوان یکی از مولفه های اساسی در نقش آفرینی 
آنه��ا در عرص��ه اقتصادی مالک ارزیابی و اثر بخش��ی 
تلق��ی گ��ردد. تحقق این امر در گ��رو تعامل منطقی ، 
عقالنی و هم افزائی بانک ها و جامعه هدف می باش��د 
و اگر درک متقابل بی��ن بانک و متقاضی، کارآفرین و 
صاحب کس��ب و کار با بانک ش��کل بگیرد و بازیگران 
اصل��ی صحنه اقتصادی به درس��تی و برابر ماموریت و 
مس��ئولیت و اهداف نقش آفرین��ی کنند، بی تردید اثر 
بخشی و بازدهی تس��هیالت پرداختی و ضمانت مالی 
واعتباری هم برای بانک و هم برای کارآفرین و صاحب 

کسب و کار قابل احصاء می باشد. 

اخبار

احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی  در سوریه
وزیر راه و شهرس��ازی تأسیس سه شرکت کارفرمایی ایرانی-سوری را مهم ترین 
بخ��ش تفاهم نام��ه اجرایی میان دو کش��ور خوان��د و از اح��داث 30 هزار واحد 

مسکونی توسط شرکت های ایرانی در این کشور خبر داد.
محمد اس��المی ب��ا بیان اینکه مهم ترین بخش ای��ن تفاهم نامه اجرایی در حوزه 

زیرس��اخت های کشور، مس��کن و مهندسین مش��اور و خدمات مهندسی تعریف 
می شوند ادامه داد: همزمان این فرصت برای شرکت های ایرانی وجود دارد که بتوانند 
به صورت مستقل در کشور سوریه و مطابق با قوانین این کشور سرمایه گذاری کنند.

اس��المی افزود: این ش��رکت ها، پروژه های پیمانکاری در حوزه مسکن را می توانند بین 
ش��رکت های ایرانی توزیع کنند. اس��المی گفت: این تفاهم نامه که باید به زودی توس��ط 
گم��رکات دو کش��ور امضا و مبادله ش��ود، الزامات و لوازم مربوط به توس��عه تبادالت و 

همکاری ها و صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم خواهد کرد.  فارس

جزئیات وام پنج میلیارد دالری ایران از روسیه
  وزیر نیرو با اشاره به وام پنج میلیارد دالری روسیه به ایران گفت: 2.2 میلیارد 
دالر از این وام دریافت ش��ده و قرار اس��ت 2.۸ میلیارد دالر باقی مانده در آینده 

پرداخت شود.
رضا اردکانیان در پاس��خ به س��والی درباره درخواس��ت وام دو میلیارد دالری از 

روس��یه خاطرنش��ان کرد: این موضوع در راستای تکمیل بهره برداری ایران از وام 
پنج میلیارد دالری است که سال 9۵ درباره آن تصمیم گیری شده بود.

وی تصریح کرد: در آن سال مجلس به دولت اجازه قانونی داد تا سقف پنج میلیارد دالر 
از وام دولتی و کم بهره روس��یه اس��تفاده کند. از 2.2 میلیارد دالر این وام با توافق دولت 
روس��یه برای عملیاتی کردن دو طرح برقی کردن راه آهن اینچه برون-گرمسار و احداث 
نیروگاه ۱۴00 مگاواتی سیریک در هرمزگان استفاده شد.این مقام مسئول اعالم کرد که 

قرار است مبلغ 2.۸ میلیارد باقی مانده، برای اجرای چهار طرح استفاده شود.  ایرنا

رشد درآمدهای مالیاتی با ساماندهی حساب های بانکی 
 عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت: ساماندهی حساب های اجاره ای و نیابتی 
و شفاف س��ازی تراکنش های بانکی هم می تواند کم��ک فراوانی به جلوگیری از 

فرار مالیاتی کند.
عبداهلل رضیان درباره مبارزه با فرار مالیاتی در کش��ور، اظهار داش��ت: بر اساس 

محاس��بات مجلس میزان درآمدهای مالیاتی کشور تا س��قف ۱۵0 هزار میلیارد 
تومان می تواند باشد. این درحالی است که در وضعیت فعلی ۱20 هزار میلیارد تومان 

مالیات اخذ می شود. در کشور ما ظرفیت باالیی برای درآمدهای مالیاتی وجود دارد. در 
بودجه سال آینده بر اساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه ۱۸0 هزار میلیارد تومان 
باید مالیات اخذ ش��ود. وی افزود: رصد و شفاف سازی درآمدهای مالیاتی اهیمت باالیی 
دارد. نگاه س��ازمان امور مالیاتی این است که کسانی که بیش از 3 میلیارد درآمد دارند 

و دارای فرار مالیاتی هستند، شناسایی شوند.  خانه ملت  

س��تاد تنظیم بازار  خود با هدف جلوگیری از ایجاد اختالل 
در حم��ل کاالهای اساس��ی و مصرفی به ش��هرهای بزرگ، 

سهمیه بنزین وانت بارها را ۱00 لیتر افزایش داد.
  حس��ین مدرس خیابانی در  جلسه س��تاد تنظیم بازار از 
مصوبه این س��تاد برای اختصاص ۱00 لیتر س��همیه ویژه 
بنزی��ن برای وانت بارهای پرمصرف و کم مصرف خبر داد و 
گفت: با مصوبه این س��تاد و تایید کمیته س��ه نفره سوخت 
متش��کل از وزارت کش��ور، وزارت نفت و س��ازمان برنامه و 
بودج��ه که نمایندگان آن در جلس��ه حاضر هس��تند مقرر 
گردی��د ت��ا ۱00 لیتر بنزین به صورت علی الحس��اب برای 

وانت بارهای حامل کاال تخصیص یابد.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: تا پیش از 
اجرای طرح اصالح قیمت س��وخت، بنزین کشور به مصرف 
کنندگان و خودروهای سواری اختصاص می یافت که بعضا 
منجر به آلودگی هوا و س��وخت ه��ای غیرضرور بنزین می 
شد. اما اکنون با تخصیص سهمیه های ویژه از بخش تولید 

و مولد و کارافرین کشور حمایت خواهد شد.
وی تصری��ح کرد: در این فضا باید حواس مان باش��د که با 
اجرای طرح اصالح قیمت بنزین این نوع سوخت از مصرف 
کنن��دگان به تولیدکنندگان اختص��اص خواهد یافت اما به 
طور قطع ظرف دو تا س��ه ماه اینده س��امانه ای راه اندازی 
خواه��د ش��د که تخصیص س��همیه های بنزین بر اس��اس 
پیمای��ش وانت باره��ا، پیک های موتوری و تاکس��ی های 

اینترنتی تخصیص خواهد یافت.
وی با اشاره به ابراز نگرانی وزارت نفت از فروش مازاد بنزین 
برخی وانت بارها، موتورس��یکلت ها و تاکسی های اینترنتی 
در جایگاه ها گفت: اختصاص س��همیه بر اساس پیمایش به 
طور قطع می تواند ش��رایط را برای اصالح مصرف سوخت 
ه��م فراهم نماید. قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به پیک های 
موتوری و تاکسی های اینترنتی گفت: سهمیه تاکسی های 
اینترنتی با هماهنگی وزارت نفت واریز ش��ده و در خصوص 
پیک موتوری در جلسه سه نفره کمیته سوخت که با حضور 

نماینده ستاد تنظیم بازار تشکیل خواهد شد تصمیم گیری 
الزم ص��ورت می گیرد. وی در خصوص اختصاص س��همیه 
بنزین به خودروهای فرسوده نیز گفت: فعال تا اطالع ثانوی 
به خودروهای فرسوده سهمیه بنزین اختصاص خواهد یافت 
ولی در یک برنامه زمان بندی ش��ده حتما سهمیه سوخت 

آنها اصالح خواهد شد.
مدرس خیابان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن اس��ت که 
ضعف در سامانه ها و ناهماهنگی های دولت نباید به مردم 
منتقل ش��ود و تا زمانی که زیرساخت ها و سامانه ها برای 
اختصاص سهمیه بنزین بر اس��اس پیمایش طراحی نشده 
اس��ت، نمی توانیم مردم را معطل نگه داریم. این در حالی 
اس��ت که ظرف سه ماه آینده س��امانه تخصیص سوخت بر 

اساس پیمایش را عملیاتی خواهیم کرد.
م��درس خیابان��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود از 
هماهنگی و تکلیف س��تاد تنظیم بازار با س��ازمان میادین 
میوه و تره بار در حوزه استقرار خودروها و غرف ویژه حامل 
کاالهای  اساسی در میادین خبر داد و گفت: عرضه گوشت، 
مرغ، برنج، تخم مرغ، شکر و اقالم مورد نیاز مردم به صورت 
ویژه صورت خواهد گرفت و س��ازمان میادین میوه و تره بار 
نس��بت به اختصاص فضای رای��گان جهت عرضه ویژه تخم 

مرغ اقدام خواهد کرد.
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد: 
به هر حال تمام تالش س��تاد تنظیم بازار آن است که تاثیر 
غیرواقعی، روانی، گران فروشی و موج سواری بر روی قیمت 

به بهانه افزایش قیمت بنزین خنثی شود.
 ام��ا به ه��ر حال افزایش ن��رخ بنزین منجر ب��ه تغییر نرخ 
کاالها خواهد شد که بر این اساس ستاد تنظیم بازار تالش 
کرده تا با اختصاص س��همیه بنزین و تشدید نظارت ها این 
افزایش قیمت را خنثی نماید پس سیاس��ت س��تاد تنظیم 
بازار آن اس��ت ک��ه ازهر گونه افزایش قیمتی که به س��فره 
خانوار تحمیل می ش��ود جلوگیری کرده و در مقابل اثرات 
افزای��ش قیمت بنزین را برای بخش های مختلف تولیدی و 

خدماتی جبران نماید.  ایرنا

ستاد تنظیم بازار مصوب کرد؛
واریز ۱۰۰ لیتر بنزین برای وانت بارها

رئیس اتحادیه مرغ تهران مطرح کرد؛
افزایش تقاضا دلیل گرانی تخم مرغ

رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران بابیان اینک��ه افزایش قیمت تخم مرغ به دلیل 
افزای��ش تقاضاس��ت وربطی ب��ه نرخ بنزین ن��دارد،از 
آمادگ��ی مرغ��داران برای عرضه مس��تقیم این کاالبه 

مردم خبر داد.
ناصر نب��ی پور با بیان اینکه میانگین قیمت تخم مرغ 
در ح��ال حاضر بی��ن ۷۷00 تا ۷۸00 تومان اس��ت، 
گفت: قیمت این کاال براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم 
ب��ازار ۷۷۴0 تومان تعیین ش��ده ام��ا از اول فروردین 
ماه ج��اری تاکنون میانگین قیمت ب��ه ۵900 تومان 

هم نرسیده است.
این فعال بخش خصوصی با اش��اره به عرضه زیاد تخم 
مرغ و کاهش ش��دید قیم��ت آن در تابس��تان، گفت: 
ش��رکت پش��تیبانی حدود ۱000 تن تخم مرغ مازاد را 
جم��ع آوری کرد اما با توجه ب��ه حجم باالی تولید این 
میزان کافی نبود اگر همان موقع دولت بیشتر خرید می 
کرد هم قیمت افت زیادی نمی کرد و هم اینکه االن می 

توانست ذخایر را به منظور تنظیم بازار عرضه کند.
نب��ی پ��ور تصریح ک��رد: در حال حاضر نی��ز ما اعالم 
آمادگی کردیم که اگر س��ازمان میادین غرفه هایی را 
در اختیارمان بگذارد می توانیم تخم مرغ را به صورت 
مس��تقیم به م��ردم عرضه کنیم ضم��ن اینکه قیمت 
هرکیلوگ��رم تخم مرغ عرضه در میادین ۸900 تومان 
تعیین ش��ده و م��ا حاضریم حتی ب��ه قیمت کیلویی 
۸000 تومان و شانه ای ۱6 هزارتومان تخم مرغ را در 

اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
وی ادامه داد: تاکنون با این خواس��ته موافقت نش��ده 
است. نبی پور درباره اینکه چه پیش بینی برای قیمت 
در روزهای آینده دارید؟، گفت: فعال تخم مرغ از تمام 
محصوالت پروتئینی ارزان تر اس��ت و تقاضا برای آن 
ب��اال رفته به همی��ن دلیل پیش بینی م��ی کنیم که 
وضعیت به همین صورت باق��ی بماند و اتفاق خاصی 

در بازار این محصول رخ ندهد.  مهر 

معاون سازمان صنایع کوچک خبر داد
افزایش صادرات صنایع کوچک 

معاون س��ازمان صنایع کوچک از بازفعال سازی بیش 
از 600 واح��د تولی��دی راکد و نیمه فع��ال حاضر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد.
 اصغ��ر مصاحب معاون س��ازمان صنایع کوچک با بیان 
اینکه از ابتدای امسال تا ۱۵ مهرماه، واحد های صنعتی 
کوچک و متوسط )SME( مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور، یک میلیارد و ۴90 میلیون دالر صادرات 
داش��تند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال )یک 
میلیارد و ۴0 میلیون دالر( افزایش داش��ته است، اظهار 
ک��رد: این می��زان صادرات توس��ط 900 واحد تولیدی 
مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور 
انجام شد؛ این درحالی است که به دلیل محدودیت های 
صادراتی، در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارس��ال، تعداد 
ش��رکت های صادرکنن��ده کاه��ش یافته، ام��ا میزان 
صادرات ش��ان افزایش داشته اس��ت. وی اضافه کرد: در 
نیمه نخست امسال نیز یک میلیارد و 30 میلیون دالر 
صادرات از سوی بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی انجام شد که در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال بیش از 30 درصد رشد داشت.
مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعت��ی ای��ران ادامه داد: ع��راق با 320 
میلیون دالر، افغانستان 2۱6 میلیون دالر و پاکستان ۵۱ 
میلیون دالر، سه مقصد نخست صادرات این واحد ها در 
مدت یاد شده بودند و پس از آن ها، امارات متحده عربی 
و ترکمنستان در مکان های چهارم و پنجم قرار گرفتند. 
مصاح��ب بیان کرد: م��واد غذایی، ل��وازم خانگی، مواد 
پلیمری و پالستیکی، مواد شیمیایی، فرش، چرم و کیف 
دستی، عمده کاال های صادراتی را تشکیل می دهند. وی 
خاطرنش��ان کرد: در مدت مشابه سال گذشته سیمان، 
گچ و س��نگ در رتبه دوم بیشترین صادرات بنگاه های 
کوچک و متوسط )پس از مواد غذایی( قرار داشتند که 
امس��ال به دلیل محدودیت های تعرفه ای وضع شده از 

سوی عراقی ها، به رتبه هشتم نزول کرد.  شاتا

  خم شدن کمر تولید از بار قاچاق 
 فعاالن بازار لوازم خانگی  مطرح کردند؛

گزارش

با وجود بهبود روند تولید لوازم خانگی در کش��ور، اما همچنان 
س��م مهلک اقتصاد یعنی قاچ��اق، تولیدات کش��ور را تهدید 

می کند.
 لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنه ای بس��یار وسیع و متنوع 
اس��ت که می توان گفت همواره بر موجی از ثبات قیمت سوار 
اس��ت. پ��س از اعمال تحریم ه��ا صنعت ل��وازم خانگی دچار 
مشکالتی شد؛ نه تنها لوازم خانگی بلکه قطعات مورد نیاز این 

صنعت در کشور  وارد نمی شد.
تولیدکنندگان داخلی پس از گذر زمان، کمر همت بستند و با 

وجود تحریم ها توانستند این صنعت را سر پا نگه دارند.
در این صنعت اگر الزامات تولید رعایت ش��ود، مش��کلی برای 
مقابله با تحریم و جایگزینی کاالهای خارجی وجود ندارد، اما 
کاه��ش تولید می تواند روی ب��ازار و قیمت ها تأثیر بگذارد. به 
گفته کارشناس��ان، صنعت لوازم خانگی توان تولید نیاز داخل 
را دارد و در صورت تقاضای بیش��تر نیز می توان با س��ه نوبته 

کردن کارخانه  ها، عرضه را افزایش داد.
ش��اید می توان گفت در حال حاضر یکی از مش��کالت اصلی 
تولید کنندگان، قاچاق است. محصولی که  قاچاق وارد کشور 
می شود، به دلیل اینکه عوارض و گمرکی پرداخت نمی کند، با 
قیمت پایین عرضه و قدرت رقابت پذیری را از دست می دهد 
در این بین مصرف کننده داخلی که مش��کالت اقتصادی دارد 
به س��مت خرید این لوازم می رود و قید خدمات پس از فروش 

را می زند.

بومی سازی ۶۰ درصد لوازم خانگی برقی
هاش��می مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت گفت: صنعت لوازم خانگی در ایران س��طح 
تکنول��وژی متوس��طی دارد اما همین وضعیت، اش��تغال زایی 
خوبی را ایجاد کرده است به طوری که میزان اشتغال زایی در 

این صنعت را می توان حدود یک میلیون نفر برآورد کرد.
او ادام��ه داد: اکثر محصوالت تکنولوژی س��اخت، به خصوص 
در صنایع لوازم خانگی گازس��وز، بومی س��ازی شده است. در 
بخش لوازم خانگی برقی هم بخش ۵0 تا 60 درصد آن داخلی 

سازی شده است.
مدی��ر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اش��اره به آمار تولید 
ل��وازم خانگی، گفت: در س��ال 9۷ حدود 960 هزار دس��تگاه 
یخچ��ال  فریزر  تولید ش��د که در نظر داریم امس��ال به یک 
میلیون و ۵0 هزار دستگاه برسد، طبق آن برنامه تاکنون 6۷0 
هزار دس��تگاه تولید شده است که نش��ان می دهد رشد تولید 

باالی ۱۵ درصد در این صنعت داشته ایم.
او افزود: تولید ماشین لباسشویی در سال 9۷ نیز 6۵0 دستگاه 
بود که طبق برنامه ریزی برای امس��ال، ۸00 هزار دستگاه بود 
که اکنون ۵ درصد از آن میزان عقب هس��تیم. در بخش کولر 
آبی طبق برنامه پیش می رویم. در تولید رادیاتور های پنلی ۱0 

درصد جلوتر از برنامه پیش می رویم.
هاشمی ادامه داد: در تولید تلویزیون خانگی کاهش ۱۵ درصد 
داش��ته ایم که دفتر صنایع برق و الکترونیک متولی آن است. 
بحث تأمین مواد اولیه و اج��زای قطعات واحد های تولیدی با 
توجه به محدودیت های بین المللی می تواند یکی از دالیل این 
کاهش به خصوص برای ش��رکت هایی که تحت لیس��انس کار 

می کردند، باشد.

مدی��ر کل صنایع فلزی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درباره علت کاهش تولید تلویزیون در کش��ور، گفت: 
تحریم ها در کاهش تولید تلویزیون نقش به س��زایی داشتند. 
۴۵ درصد ارزش یک تلویزیون به پنل آن است که اکنون پنل 

وارداتی بوده و در کشور ساخته نمی شود.
هاش��می با بیان اینکه تولید کنندگان تحت لیس��انس قبل از 
تحریم ها بازار تلویزیون ایران را به دست داشتند، گفت: با توجه 
به محدودیت های ایجاد ش��ده و عدم ام��کان تأمین قطعات از 
طریق تولید کنندگان تحت لیسانس کاهش تولید را داشته ایم 

و اکنون در تالش هستیم این میزان را جایگزین کنیم.
مدی��ر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: در نظر داش��تیم در س��ال 9۸ یک میلیون و 
200 دس��تگاه تلویزیون تولید کنیم، اما با توجه به عدم امکان 
تأمین قطعات این امکان به سختی فراهم شد و از ابتدای سال 
تاکنون ۵00 هزار دس��تگاه تولید شده است که نشان می دهد 

از برنامه تولید مقداری عقب هستیم.
او اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام ش��ده در نظر داریم تا 

پایان سال میزان تولید تلویزیون را افزایش دهیم.

قاچاق ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون در سال
محمدرضا ش��هیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و 
تصوی��ری درباره روند تولیدی لوازم خانگی و میزان قاچاق در 

کش��ور، گفت: با توجه به اینکه تولید لوازم خانگی در کش��ور 
افزایش داش��ته اس��ت، اما ش��اهد کاهش 9 درصدی ساخت 
تلویزیون در کش��ور بودی��م. این رقم قابل توجه نیس��ت و با 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان س��ال ۱۵ تا 20 درصد 

افزایش تولید خواهیم داشت.
دبیر انجمن وارد کنندگان لوازم صوت و تصویر تش��ریح کرد: 
پیش بینی می شود تا پایان سال حداقل تا ۱۵ درصد نسبت به 
مدت مش��ابه افزایش تولید تلویزیون خواهیم داشت. با توجه 
به اینکه اکنون 9 درصد کاهش تولید تلویزیون داش��ته ایم اما 
ش��رکت های ایرانی حدود 62 درصد بازار ایران را به دس��ت 

خواهند گرفت و  این کمبود را جبران خواهند کرد.
او افزود: با توجه به اینکه نرخ ارز تولید کننده و ارز قاچاقچی 
یکس��ان اس��ت و حتی گاهی ارز نیمایی تولید کننده ارزان تر 
از ارز قاچاقچی اس��ت پیش بینی می شود با توجه به نیاز بازار 
در س��ال ۷00 هزار دس��تگاه تلویزیون قاچاق شود بدین معنا 
که روزانه 2 هزار دس��تگاه قاچاق می شود. شهیدی بیان کرد: 
ت��ا س��ال 96 واردات تلویزیون و لوازم خانگ��ی آزاد بود که تا 
آن س��ال ۷ هزار تلویزیون وارد کش��ور می شد در حالی که در 
آن س��ال حدود 2 میلیون تولید تلویزیون داشته ایم. اکنون به 
حدی ش��رایط قاچاق سهل شده است که میزان آن نسبت به 

گذشته روندی صعودی را به خود دیده است.
دبیر انجمن وارد کنن��دگان لوازم صوت و تصویر افزود: ظرفیت 

تولید تلویزیون در کش��ور ۴ میلیون دستگاه است که حتی در 
س��ال 9۱ و 92، دو میلیون دس��تگاه تولید می ش��د که امسال 
پیش بینی می شود ۱ میلیون دستگاه تولید کنیم و دلیل آن این 
است که قاچاق جای نفس کشیدن تولید کننده را گرفته است.

عدم اطمینان مردم به برندهای داخلی
حبیب اهلل انصاری رئیس انجم��ن صنایع لوازم خانگی ایران با 
اش��اره به قاچاق لوازم خانگی، گفت: متاسفانه در کشور میزان 
قاچاق لوازم خانگی بسیار زیاد است که این روند اقتصاد کشور 

را دچار مشکالتی عظیم می کند.
او ادام��ه داد: باید تالش کرد به تولید کنندگان داخلی روحیه 
دهی��م و از ورود قاچاق به کش��ور جلوگیری کنیم که این کار 
نی��از به اطالعات باالی��ی دارد و باید تم��ام ارگان ها از جمله 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سازمان تعزیرات و همچنین 
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان دست به 

یکی شوند تا میزان قاچاق کاهش یابد.
صعود تولید لوازم خانگی در کش��ور به ج��ز تلویزیون/ قاچاق 

عاملی که نفس کشیدن تولیدکنندگان را گرفته است
رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیان کرد: مشکلی که 
ه��م اکنون وجود دارد عدم اطمینان مردم به برندهای داخلی 
است که باید تالش کنیم فرهنگ استفاده از این لوازم در بین 
مردم جا بی افتد و  زمینه فرهنگ استفاده از کاالی باکیفیت 
را جوری فراهم سازیم که عالوه بر تامین کیفیت و کمیت بازار 

داخلی، راهی برای صادرات اقالم فراهم شود.
انصاری با تاکید بر اینکه باید از ورود قاچاق به کشور جلوگیری 
کنی��م، گفت: در قدم اول باید از ورود لوازم قاچاق به کش��ور 
جلوگیری کرد و پس از آن کاالهای قاچاق را شناسایی و آنها 
را مع��دوم کنیم و در نهایت ش��رایط را ب��رای تولید کنندگان 

داخلی سهل کنیم.

کاهش قیمت لوازم خانگی با عرضه بیشتر
انجم��ن  علیرض��ا موس��وی مج��د رئی��س هی��ات مدی��ره 
تولیدکنندگان صوت و تصویر کش��ور چندی پیش با توجه به 
اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی به بازار عرضه باز می گردند، 
گفت: پس از اعمال تحریم ها شرکت های لوازم خانگی با برند 

خارجی، از بازار ایران خارج شدند.
او بی��ان ک��رد: پ��س از آن تولیدکنندگان ایران��ی تصمیم به 
جایگزین��ی محصوالتی جدید با اس��تفاده از خط��وط تولید، 
امکانات، تجهیزات و نیروی انس��انی خ��ود کردند. با توجه به 
اینکه عرضه و تولید این محصوالت با قدرت بیش��تری نسبت 
ب��ه قبل خواهد بود از این رو قیمت این محصوالت نیز روندی 

کاهشی خواهد داشت. 
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور، 
افزود: قبل از تحریم ه��ا، تولیدکنندگان کار خود را انجام می 
دادند که پس از آن اختاللی در کار رخ داد. خوشبختانه اکنون 
تمام تولیدکنندگان خود را با ش��رایط جدید آماده کرده اند تا 
نی��از بازار را در حوزه لوازم خانگی تامین کنند. موس��وی مجد 
تش��ریح کرد: تمام ش��رکت های داخلی کاالی مورد نیاز را به 
بازار عرضه می کنند. هر چقدر عرضه افزایش یابد قطعا قیمت 
لوازم خانگی کاهش خواهد داشت و رقابت بین آنها  با افزایش 

کیفیت به وجود خواهد آمد.   باشگاه خبرنگاران جوان 
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