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صنعت و تجارت

افزایش خودروهای ناقص خودروسازان ایران در پی کمبود ریزتراشهها « اقتصادسرآمد»گزارش میدهد

طرح مشترک اتاق اصناف و وزارت صمت برای
تقویت زیرساخت توزیع کاالهای اساسی

بهانهجدیدتولیدکنندگانبرای دپویخودرو

گروه خودرو  -سهم یک سومی تراشه های الکترونیک در
واردات قطعات که این روزها به واسطه کمبود تولید این
قطعه استراتژی دردسرساز شده ،اتحادیه اروپا و آمریکا را
به برگزاری نشستی در این باره با هدف رفع مشکل موجود وادار کرده
و طبیعی است در چنین شرایطی صنعت خودروی ایران که بخشی
از نیاز خود را از واردات تامین می کرد نیز با چالش های اساســی
در این زمینه روبرو باشــد.کمبود تراشه که همزمان با شیوع بیماری
کووید  ۱۹به واسطه روانه شدن این قطعه به سمت تولید دستگاه های
الکترونیکی روانه شد بحران جدیدی را به صنعت خودروی جهان و
ایران تحمیل کرد به طوری که راشا تودی در تازه ترین گزارش خود
از پیش بینی شرکت مشاوره الکسی پارتنرز مبنی بر زیان ۲۱۰میلیارد
دالری کمبود تراشه برای خودروسازی جهان خبر داده است.
این شرکت پیش بینی کرده کمبود ریز تراشهها  ۷.۷میلیون خودرو از
تولید دنیا در سال  ۲۰۲۱خواهد کاست و ۲۱۰میلیارد دالر به درآمد
صنعت خودروسازی جهان آسیب می رســاند .در صورت تحقق
این پیش بینی ،این رقم تقریب ًا دو برابر  ۱۱۰میلیارد دالری اســت که
این شرکت در ماه مه پیشبینی کرده بود این در حالیست که ضرر و
زیان تولیدکنندگان خودرو در ابتدای سال جاری میالدی یعنی آغاز
کاهش تولید آنها ۶۰.۶ ،میلیارد دالر پیشبینی شده بود .این ارقام در
شرایطی پیشبینی میشود که تولیدکنندگان خودرو همچنان درگیر
کمبود ریز تراشه ها هستند.
بحرانی کــه باعث توقف تولیــد در کارخانههای خودروســازی
در سراســر آمریکای شــمالی ،اروپا و آسیا شده اســت .افزایش
تقاضا برای قطعــات الکترونیکی کمبود ریزتراشــههای مورد نیاز
خودروها را شدیدتر کرده و قیمت آن را افزایش داده است و بسیاری
ازخودروسازان بزرگ دنیا از جمله فورد و جنرال موتورز در مورد
کاهش شدید درآمد در سال جاری میالدی به خاطر کمبود ریزتراشه
هشدار دادهاند.
اروپا در تکاپوی تامین ریزتراشه خودرو
امیرحسن کاکایی ،کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرنگار
روزنامه اقتصادسرآمد ،میگوید :اتحادیه اروپا قصد دارد در جریان
برگزاری نخستین نشست شورای تجارت و فناوری مشترک در مورد
کمبود تراشــه ،هوش مصنوعی و رقابتهای فناورانه بحث کنند تا
رویکرد منسجم تری برای محدود کردن قدرت غولهای فناوری در
پیش بگیرند .چراکه بشتر خودروسازیهای مزرح جهان در اتحادیه

اروپا جای گرفتهاند.این فعال صنعت خودرو و استاد دانشگاه ادامه
داد :هر اتفاقی که در دنیا در زمینه افزایش تولید تراشــه ها رخ دهد
بدون شک تاخیر اثرات این رشد در صنعت خودروی ایران بیشتر
از سایر کشورها است چرا که انتقال ارز به راحتی امکانپذیر نیست
و همه صنایع با آن دست به گریبان هستند که این شرایط در صنعت
خودرو به مراتب بیشتر است.
بهانه جدید خودروسازان برای دپوی خودرو جور شد
کاکایی با بیــان اینکه یکــی از اصلیترین دالیــل افزایش تعداد
خودروهای ناقص و کف کارخانه در دو شرکت خودروسازی ایران
نیز به کمبود تراشه بازمی گردد ،می گوید :در کنار این موضوع توقف

واردات برخی قطعات و مواد اولیه نیز خودروسازان را دچار مخاطره
کرده که در کنار این موضوع منجر به انباشت سرمایه آن ها از یک سو
و انتظار خریداران خودرو از سوی دیگر شده است.
وی افزود :در این میان فعاالن صنعت خــودرو و قطعه معتقدند با
توجه به سهم یک سومی تراشهها در واردات قطعات طبیعی است
که ایران نیز از این قاعده مســتثنی نباشــد این در حالیست که زیان
خودروسازان جهانی نیز اثرگذاری کمبود این قطعه در تولید خودرو
را نشان می دهد.
یک سوم کل واردات صنعت خودرو ریزتراشهها
وی با تاکید بر این که یک سوم کل واردات صنعت خودرو که قطعه

سازی را شامل می شود به ریزتراشــه ها ارتباط دارد ،می افزاید :بر
اساس امارها از  ۱۵درصد واردات مواد اولیه  ۵درصد به ریزتراشه ها،
 ۵درصد مواد اولیه و  ۵درصد به سایر قطعات اختصاص دارد بنابراین
در نتیجه شاهد اثربخشی این تراشه ها در صنعت خودرو خواهیم بود
همانگونه که دنیا درگیر این موضوع است صنعت خودروی ایران نیز
از کمبود تراشه متاثر شده است.
کاکایی در خصوص بازگشــت شــرایط به حالت عادی نیز اظهار
میکند :هم اکنون تولید خودرو نسبت به گذشته کاهش نیافته اما آمار
خودروهای کف افزایش یافته و این موضوع تازه ای نیست زیرا در
گذشته هم این موضوع وجود داشته اما تمرکز بر تکمیل این خودروها
و تحویل آن ها تعداد را کاهش داد اما به دلیل بخشــی از مشکالت
که ریزتراشــه ها یکی از اصلی ترین آن ها است دوباره شاهد تعداد
خودروهای ناقص هستیم.موضوع کسری قطعات و تجاری نشدن
خودروها سابقهای چندین ساله در کشور دارد .آخرین بار مرداد ماه
پارسال بود که ترخیص نشدن قطعات باقی مانده در گمرک ناشی از
تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز قطعهسازان ،موضوع کسری قطعات
در خطوط تولید خودروسازان را تشدید و شمارگان تولید خودرو
را با کاهش روبهرو کرد.همچنین در ســایر موارد ،برخی از قطعات
وارد شــده و در گمرک مانده بودند ،اما قطعهسازان توان ترخیص
نداشتند که این موضوع ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالباتشان
از سوی خودروســازان بود .مطالباتی که گفته میشود این روزها از
مرز  ۶۰هزار میلیارد تومان گذشــته و فقط  ۱۰هزار میلیارد تومان از
این رقم معوقههای بیش از  ۱۲۰روزه است؛ این روزها خودروسازان
توان پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان را ندارند و به همین دلیل
صنعت قطعهسازی در وضعیت نامســاعدی به سر میبرد .با وجود
مسائل یاد شــده و تداوم مشــکالت داخلی ،چند ماهی است که از
گوشه و کنار جهان نیز خبر میرسد که خودروسازان به دلیل کمبود
جهانی ریزتراشه ناچار به کاهش تولید خود در خطوط مونتاژ شدهاند.
این در حالی است که برخی ریزتراشهسازان نیز علت تاخیر تولید را
بهبود سریعتر از حد انتظار کســب و کارها و صنعت پس از پاندمی
کرونا عنوان میکنند .بههرحال آنچه مســلم است این روزها همین
مشکل با سرایت به بازار خودروسازی کشــورمان ،مانعی اساسی
بر ســر راه تکمیل خودروهای داخلی شده و آنطور که دبیر انجمن
خودروسازان ایران اعالم میکند :تعداد خودروهای تجاری نشده و
دارای نقص قطعه به بیش از  ۱۴۰هزار دستگاه رسیده است.

اصناف
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا

نگاه واقعگرایانهای در حمایت
از تولید داخلی وجود ندارد

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و اســپانیا اظهار داشــت :بیشتر
صادرات ایران به اروپا از طریق واســطهها انجام میشود ،بنابراین آمار
منتشــره نمیتواند دقیق باشــد .با این حال صادرات ایران به اسپانیا در
ســال  2019به میزان  92میلیون و  426هزار و  560یورو و در سال  2020به میزان
 63میلیون و  862هزار و  280یورو بوده اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،اصغر
آهنیها در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و اسپانیا اظهار کرد :با توجه به اینکه
ما هنوز برای تجارت خارجی به خصوص در حوزه اروپا ،مراودات بانکی نداریم
و کارها بیشتر از طریق صرافیها انجام میشــود ،ارقام زیادی را شامل نمیشود.
با اسپانیا در مورد بعضی از صنایع مانند کاشــی و سرامیک ،محصوالت پزشکی و
حوزههای نفتی با یکدیگر همکاری داریم و شــرکتها باهم کار میکنند ولی این
همکاریها فعال جدی نیستند .علت این امر ترس شرکتهای اسپانیایی از ارتباط
گرفتن با شــرکتهای ایرانی به خاطر تحریمها و جرایم دولت آمریکا و همچنین
مشکل مراودات بانکی اســت که باعث افزایش هزینه فعاالن اقتصادی برای حل
مشکالت خود در بخش تولید شده است.وی افزود :علی رغم اشتراکاتی که ایران
و اسپانیا دارند و میتوانند فعالیتهای خوبی را باهم داشته باشند اما متاسفانه سطح
مراودات و همکاریهای اقتصادی امروز رقم قابل توجهی نیست .با توجه به شیوع
بیماری کرونا و همهگیری آن بهبودی هم در آن حاصل نشده است.آهنیها در مورد
قرار گرفتن نام اســپانیا در میان مقاصد صادراتی خوردوی ایرانی گفت :صادرات
خودرو در کشور ما هنوز به آن بلوغ نرسیده که بتواند وارد بازارهای اروپایی شود.
در بازارهای اروپایی خودروهای لوکس با قیمت ارزان عرضه میشوند و ورود به
این بازارها مستلزم ایجاد بسیاری از زیرساختها در کشور ما است؛ اما با توجه به
ساختار خودروســازی ایران ،اگر این روند ادامه پیدا کند ما نخواهیم توانست این
جایگاه را به دست بیاوریم .در مورد باقی کاالها هم صادرات ما به اسپانیا بیشتر به
صورت غیرمستقیم است و بسیار محدود است.وی با اشاره به آمار تجاری ایران و
اسپانیا بیان کرد :از آنجا که ممکن است شرکتها دچار مشکل شوند بیشتر صادرات
از طریق واسطهها انجام میشود ،بنابراین آمار منتشره نمیتواند دقیق باشد .با این
حال طبق آمار منتشر شده ،صادرات ایران به اسپانیا در سال  2019به میزان  92میلیون
و  426هزار و  560یورو و در سال  2020به میزان  63میلیون و  862هزار و  280یورو
بوده است .از این میان در سال  2020سهم صادرات محصوالت صنعتی و فناوری
 17میلیون و  889هزار و  890یورو ،کاالهای مصرفی  1میلیون و  854هزار و 950
یورو ،نوشــیدنیها  7هزار و  940یورو و صنایع غذایی و کشاورزی  44میلیون و
 109هزار و  500یورو بوده است.عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا
تصریح کرد :مهمترین اقالم صادراتی ایران به اســپانیا در این مدت شامل زعفران،
فوالد و آهن ،خشکبار ،مواد اولیه پالستیکی ســنگ گرانیت و مرمر و محصوالت
بهداشتی بوده است .زعفران ایران بیشتر به صورت غیرمستقیم به کشورهای دیگر
از جمله اروپا میرود برای مثال وارد افغانستان شده و از این کشور صادر میشود.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت :نــگاه واقعگرایانــهای در حوزه
خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد که سبب تنزل کشور
در زنجیره ارزش آسیا شده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،غالمحسین
شافعی پیش از در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس
با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی خراســان رضوی ،با بیان اینکه مشکل مهلک
دولتها ،استفاده از ارز در اقتصاد ملی به جای توجه به افزایش صادرات است،
اظهار کرد :دولتها بیشتر به دنبال افزایش عرضه ارز و کنترل قیمت آن هستند
که در نهایت نتیجهای ندارد.وی با بیان اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت جدید
با این حجم از مسائل و مشکالت مواجه نبوده است ،ادامه داد :عالوه بر مسئله
تحریم اقتصادی ،خشکسالی گسترده در کشور و شیوع کرونا سبب شده دولت
سیزدهم را دارای بیشترین مشکالت پیش رو در میان دولتهای بعد از انقالب
بدانیم.رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هرگونه خطای راهبردی میتواند
حجم نقدینگــی را افزایش داده و تورم سرســامآوری در آینده به وجود آورد،
خاطرنشان کرد :به نظر میرسد اقتصاد مشکل اول کشور نیست و سیاست داخلی
و خارجی در خدمت اقتصاد دولتی حرکت نمیکنند.وی با تأکید بر اینکه نگاه
واقعگرایانهای در حوزه خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد ،اضافه
کرد :نبود چنین نگاهی سبب تنزل کشور در زنجیره ارزش آسیا شده و سهم ایران
از اقتصاد جهانی را نسبت به  ۴۰سال گذشــته نصف کند.شافعی با بیان اینکه
مردم باید تاوان خأل نبود نگاه نظاممند علمی و همهجانبه به اقتصاد کشــور را
بپردازند ،تصریح کرد :قدرت تصمیمگیری در ستادهای مختلف توسط مدیران
عالی کشور توزیع شده و هر کدام کار خود را انجام میدهند که این موضوع سبب
شده فرآیند تصمیمگیری در کشور بســیار طوالنی و بدون پاسخگو شود.وی
افزود :حمایت از تولید در هر قوه به یک شکل انجام میشود و مشخص نیست
روش درست حمایت از تولید باید چگونه باشد.شافعی با بیان اینکه متأسفانه
هیچ اولویتبندی در حمایت از واحدهای تولیدی از کار افتاده با بازدهی پایین
یا حمایت از راهاندازی واحدهای جدید وجود ندارد ،خاطرنشــان کرد :نظام
قیمتگذاری کاال در بخش تولید در قالب شــعار «کنترل تورم» موضوع امروز
اقتصاد کشور است.وی اضافه کرد :بروز بسیاری از مسائل ناشی از سوءمدیریت
بوده که منجر به افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده محصول شده است؛
منطقی نیست که نرخ نهادههای تولید افزایش پیدا کند اما تولیدکننده را وادار به
ثبات قیمت کاال کنیم.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشــاورزی ایران
گفت :تنها  ۳۵درصد از کل صادرات ســاالنه کشور متعلق به بخش خصوصی
واقعی است.وی به مشکل موجود در سیاســتهای ارزی کشور در چهار سال
اخیر اشاره و اظهار کرد ۶۵ :درصد صادرات ساالنه کشور به واحدهای دولتی،
نیمه دولتی و خصولتی تعلق دارد که بیش از  ۹۰درصد صادرات آنها نیز مواد
خام است.

آب های معدنی عرضه شده در بازار
استانداردهستند

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت  :آب های معدنی عرضه شده در بازار
براساس استانداردهای ملی تولید و عرضه شده و مورد تائید سازمان غذا و دارو است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،دکتر محمد حسین عزیزی گفت :آنچه در بازار به نام آب معدنی عرضه می شود بر
اساس استانداردهای ملی تولید و عرضه شده است و سازمان غذا و دارو نیز بطور دائمی بر کیفیت هر دو گروه از
محصوالت نظارت دارد.روز گذشته در مصاحبه ای در خصوص آبهای معدنی که موجب بروز سوء تفاهماتی
نزد مخاطبین شــده از جمله اینکه آبهای معدنی موجود در بازار همان آب شرب هستند  ،در همین خصوص
و با هدف شفاف سازی لطفا توضیح الزم بفرمایید که آیا منظور حضرتعالی این بوده که آبهای معدنی موجود
در سطح عرضه همان آب شرب معمولی هستند ؟گفت :خیر به هیچ عنوان اینطور نیست و به نظر می رسد که
برداشت درستی از توضیحات اینجانب انجام نشده  ،من در توضیحاتم عرض کردم اساسا دو نوع آب بسته بندی
در سطح عرضه وجود دارد آب های آشامیدنی و آبهای معدنی  ،دسته ای که آب را از منابع مختلف تامین می کنند
و از روشهای تصفیه متنوع و مختلف استفاده می کنند در گروه آب آشامیدنی قابل شرب و هستند و گروه بعدی
آبهای معدنی هستند که صرفا از چشمه ها و منابع آب زیر زمینی تامین و تولید میشوند  ،متاسفانه برخی با برداشت
نادرست از سخنان من اینگونه نوشتند که آبهای معدنی موجود در بازار همگی آب شرب معمولی هستند و آن را
نوعی تخلف برداشت کردند  ،آنچه در بازار به نام آب معدنی عرضه می شود بر اساس استانداردهای ملی تولید
و عرضه شده است و سازمان غذا و دارو نیز بطور دائمی بر کیفیت هر دو گروه از محصوالت نظارت دارد و لذا
آنچه برخی رسانه ها منتشر نمودند برداشت نادرستی از سخنان اینجانب بوده است .

شرایط صادرات خودرو ایرانی به عراق
تغییرمیکند

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت صادرات
خودرو به عــراق گفت :اســتاندارد خــودرو در ایران
استاندارد  ۸۵گانه اروپا و در عراق استاندارد کشورهای
حوزه خلیج فارس است که مقرر شده ما استانداردهای
 ۸۵گانه را به عراق اعالم کنیم تا آنها با استانداردهای خود
تطبیق دهند و بعد از آن برای صادرات خودرو به عراق
مشکلی نخواهد بود.به گزارش اقتصاد سرآمد،غالمرضا
شریعتی ،در پاسخ به اینکه چند درصد از استانداردهای
کشور منطبق با استانداردهای بینالمللی است ،اظهار کرد:
هیچ کدام از استانداردهای ما در تضاد با استانداردهای
جهانی نیست .اســتانداردهای تدوین شده در کشور یا
برگرفته از اســتانداردهای بین المللی یــا ترجمه آنها یا
بسته به شرایط و فرهنگ کشــور پژوهش محور است
و با ارزیابیهای ریســک با احتیاط بیشــتری برخورد
شــده که منجر به آسیب به ســامتی جامعه نشود .وی
با بیان اینکه اســتانداردهای اجتماعی نیز باید متناسب
با فرهنگ کشــور بومی شــود ،گفت :حدود  ۲۰درصد
اســتانداردها پژوهش محور  ۳۵تــا  ۴۰درصد تلفیقی
از چند اســتاندارد و  ۳۰تا  ۴۰درصــد ترجمه یکی از
اســتانداردهای مورد قبول کمیتههای ملی است.به گفته
این مســئول کاالهای صادراتی در کشور مقصد مشکل
خاصی به لحاظ استاندارد ندارند ،اما برخی از کشورها از
جمله برمه ،میانمار و غیره بعضا تقاضای کاالهای پایینتر
از استانداردهای ملی ایران را دارند که در صورت تایید
اتاق بازرگانی ،مجوز آن صادر میشود.

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه  7تبريز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) با شرايط ذيل به پيمان واگذار نمايد .لذا ازکليه متقاضيان
واجد شرايط(اشخاص حقيقی وحقوقی) دعوت بعمل می آيد در مناقصه فوق الذکر شرکت نمايند الزم به ذکر است کليه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دريافت اسناد تا ارائه قيمت پيشنهاد شرکت کنندگان و بازگشايی
پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) انجام خواهدشد .ضمنا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه بايد نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی
امضای الکترونيکی اقدام نمايند.
توضيحات :
 )1مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :پيشنهاددهنده قيمت جهت شركت در مناقصه بايستی پنج درصد ( )%5مبلغ برآورد اوليه پروژه ها را بشرح جدول ذيل بصورت نقدی (فيش بانکی) و يا ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره
حساب  1006134968نزد شعبه بانک شهر بنام شهرداری منطقه  7تبريز واريز گردد.
 )2مهلت فروش اسناد مزايده :ازساعت  0800:صبح روز شنبه مورخه  1400/07/24تا ساعت  00:14روز دوشنبه مورخه  1400/08/3در بستر سامانه ستاد.
 )3آخرين مهلت بارگذاری مدارک  :مدارک بصورت الکترونيکی در سامانه ستاد از ساعت03:14روز دوشنبه مورخه  1400/08/3تا ساعت  00:10صبح روزشنبه مورخه  1400/08/15و تنها سپرده شرکت در مناقصه بصورت
فيزيکی (در پاکت الف) تا ساعت  00:11قبل از ظهر روزشنبه مورخه 1400/08/15به دبيرخانه شهرداری،طبقه همکف ساختمان شهرداری منطقه هفت واقع درجاده تبريز،آذرشهر،پل تراکتورسازی،ورودی شهرک انديشه
تحويلنمايند.
 )4تاريخ بازگشايی پيشنهادات  :راس ساعت  00:14روزشنبه مورخه1400/08/15در بستر سامانه ستاد ودر محل اتاق جلسه شهرداری تبريز ،طبقه زيرزمين واقع در خيابان آزادی ،مابين ابوريحان وحکيم نظامی ،نبش
خيابان الله زار جنوبی خواهد بود.
 )5برندگان اول ،دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.
 )6شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهاهای مختار است و دراينصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.
 )7هزينه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )8به پيشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش،مشروط و پيشنهادها يی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 )9برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
 )10ضمنا"سايراطالعات وتوضيحات الزم دردعوتنامه ،شرايط شرکت درمناقصه و ضمنا آدرس سايت سامانه تدارکات دولت(ستاد)  www. setadiran.irمی باشد.

ردیف

شرکتهای اسپانیایی از ترس
تحریمهاهمکارینمیکنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

واکنش یک مقام مسئول وزارت بهداشت به خبر اخیر آب های معدنی:

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح مشترک با وزارت
صمت برای تقویت زیرساخت نظام توزیع ،گفت :افزایش
نرخ ارز و عدم تامین کافی کاالهای اساســی از عوامل
گرانی است.به گزارش اقتصادسرآمد ،سعید ممبینی در
نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به «تقویت
زیرساختهای نظام توزیع» به عنوان یک طرح مشترک
بین اتاق اصناف ایران و وزارت صمت اظهار داشــت :با
توجه به سیاستهای دولت و شــخص رئیس جمهور
مبنی بر اولویــت تنظیم بازار و کنتــرل قیمتها پس از
واکسیناسیون عمومی ،هیات رئیســه اتاق اصناف ایران
و تعدادی از روسای اتاقهای اصناف سراسر کشور ،در
محل وزارت صنعت ،معدن و تجارت حضور یافته و با
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و جمعی از مدیران این
وزارتخانه دیدار و گفت و گــو کردند.وی افزود :در این
نشست برنامهها و اهداف کلی دولت در خصوص تنظیم
بازار اعالم شد و در مقابل نمایندگان اصناف ،مشکالت
پیش رو را بیان کردند.رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان
کرد :آنچه مشخص اســت اینکه الجرم با پدیده گرانی
مواجه هســتیم اما اگر در برنامهریزیهــا عامل گرانی،
اصناف تلقی شوند ،مسیر اشتباهی را در کنترل این گرانی
پیش گرفتهایم.ممبینی تاکید کرد :بر اساس آمار و اطالعات
موجود ،عوامل مختلفــی از جمله افزایش نرخ ارز ،عدم
تامین کافی کاال به ویژه کاالهای اساسی ،تحریم و … در
ت کاال دخیل هستند و تنها با توجه به مجموعه
افزایش قیم 
این عوامل میتوان برنامههایــی برای کنترل گرانی ارائه
کرد.رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد :اصالح نظام
توزیع یکی از راهکارهای موثر در کنترل قیمت خواهد
بود .از این رو نمایندگان اصناف در این نشست ،ضمن
بیان مشــکالت ،آمادگی خود در همراهی با برنامههای
دولت در راســتای اصالح ســاختار اقتصادی به ویژه با
تمرکز بر اصالح نظام تامین تــا توزیع اعالم کردند.وی
گفت :همچنین پروژههایی برای تقویت زیرساختهای
نظام توزیع به طور مشــترک بین اتاق اصنــاف ایران و
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در حال بررســی و
پیگیری اســت.رئیس اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری
کرد :دولت با کســب نظر از بدنه تشــکلهای صنفی،
ایرادات و اشکاالت ساختاری که بیشتر در دستگاههای
اجرایی دیده میشود را شناســایی کرده و در رفع آنها
تالش کافی داشته باشد.

عنوان ومحل اجرای پروژه

مبلغ برآورد اولیه
(بریال)

مبلغ سپرده شرکت
درمناقصه(بهریال)

براساسفهرست
بهاء(سال )1400

حداقل پایه پنج در رشته های

1

اجرای آسفالت تراشی و اجرای آسفالت اساسی خیابان الله
،بهاران نور ،رواسان ومحلهای ابالغی

30/000/000/000

1/500/000/000

راه وباند

راه وترابری

2

لکه گیری و اجرای آسفالت اساسی درمعابراندیشه ،رسالت،
الله،روستاهای الحاقی ومحلهای ابالغی

8/000/000/000

400/000/000

راه وباند و ابنیه

راه وترابری

3

اجرای مقاوم سازی و مرمت باند جنوبی پل تراکتورسازی تبریز

10/000/000/000

500/000/000

راه وباند و راهداری
و ابنیه

راه وترابری یا ابنیه (همراه با ارائه رزومه کاری
در پروژه های مشابه با موضوع مربوطه)

محمدعلیسليمی-شهردارمنطقه7

