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عدم اجراي اصل 44 قانون اساسي
 بزرگترين مشكل خودروسازان

يک��ي از نماين��دگان مجلس دهم 
معتقد است با تحقق خصوصي سازي 
واقع��ي و ايجاد ش��رايط رقابتي در 
صنعت خودرو، ش��اهد ش��کوفايي 
خودروس��ازي در ايران خواهيم بود. 
ب��ه گ��زارش ميزان، رض��ا انصاري 
تاکي��د کرد: چنانچه به طور صحيح 

خصوصي سازي در صنعت خودرو شکل گيرد و بسته سياستي خوبي 
براي رقابت پذيري صنعت طراحي شود قطعا اين جريان موجب رشد 
و شکوفايي صنعت خودرو کشور خواهد شد. وي مهمترين مشکل 
صنعت خودرو را عدم اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي و تعرفه 
واردات با اهداف غيراصولي دانست و گفت: بايد به سمتي حرکت 
کنيم که به معناي واقعي صنعت خودرو ايران به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود. اين عضو کميس��يون صنايع و معادن مجلس با طرح 
اين س��وال که امروز تعرفه گذاري براي واردات خودرو با چه هدفي 
صورت مي گيرد؟ اظهار داشت: در حالي که در کشورهاي موفق دنيا 
تعيين تعرفه به منظور توسعه صنعت و تکنولوژي کشورها صورت 
مي گيرد، آيا تعرفه واردات در ايران نيز با چنين هدفي است يا صرفا 
با هدف افزايش درآمد تعيين مي شود؟ انصاري با اشاره به اينکه امروز 
نمي توان بازار را خارج از تکنولوژي مديريت نمود، افزود: عامل مهم 
و اصلي موفقيت برخي از کشورها از جمله چيني ها در صنعت خودرو، 

مبادله هوشمند بازار با تکنولوژي است.

توليد ۷ سواري متوقف شد
آذرماه امسال توليد هفت مدل سواري در خودروسازان داخلي متوقف 
شد. به گزارش ايسنا، آذرماه توليد خودروي وليکس C۳۰ دنده اي 
شرکت خودروسازي راين با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از 
۲۲ دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسيد. در اين مدت توليد 
ام وي ام ۵۳۰ شرکت مديران خودرو نيز ۱۰۰ درصد کاهش داشته 
و از ۲۰۱ دستگاه در آذر ۱۳۹4 به صفر کاهش يافت. همچنين توليد 
ام وي ام CYL 4 ۱۱۰ ديگر محصول مديران خودرو نيز متوقف شده 
و از ۲4 دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسيد. آذرماه امسال 
توليد سواري لند مارک شرکت بهمن نيز با کاهش ۱۰۰ درصدي 
هم��راه ب��وده و از ۶۷ دس��تگاه در آذر ۱۳۹4 ب��ه صفر کاهش يافت. 
توليد ليفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰ سي س��ي ش��رکت کرمان موتور نيز 
۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۹۷ دستگاه در آذرماه سال گذشته به 
صفر رسيد. در اين مدت توليد دو خودروي سواري شرکت سازه هاي 
خودرو ديار نيز متوقف ش��ده اس��ت. اين دو خودرو ش��امل سابرينا و 
گريت وال M4 است که توليد آنها به ترتيب از ۱۹ و يک دستگاه در 

آذرماه سال گذشته به صفر رسيد.

برگزاري اجالس نمايندگان شوراي عالي استان ها 
در نمايشگاه شهر آفتاب

به گ��زارش رواب��ط عمومي و امور 
بين المل��ل ش��هر آفت��اب، اجالس 
نمايندگان ش��وراي عالي استان ها 
در حاش��يه نخس��تين نمايش��گاه 
توانمندي ه��اي صنعت حمل و نقل 
ش��هري با حضور اعضاي ش��وراي 
عال��ي اس��تان ها و محمد س��يدي، 

مديرعامل نمايشگاه در محل نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب 
برگزار ش��د. در اين اجالس مديران طرح در مورد طرح کلي و افق 
پيش بيني شده براي شهر آفتاب توضيحاتي ارائه کردند. مديرعامل 
نمايشگاه شهرآفتاب در ادامه با اشاره به کارکرد بين المللي، منطقه اي، 
ملي و ش��هري ش��هرآفتاب اظهار کرد: اميدواريم شهرآفتاب بتواند 
در توس��عه متوازن ش��هري، عدال اجتماعي در جنوب شهر، کاهش 
ترافيک و آلودگي هوا نقش خود را به خوبي ايفا کند. وي با اشاره به 
اينکه تاکنون ۶ رويداد نمايشگاهي در شهرآفتاب برگزار شده، گفت: 
در افق طرح پيش بيني شده است و با تکميل همه فازهاي نمايشگاه، 
ايران از نظر نمايشگاهي در راس خاورميانه قرار خواهد گرفت. در 
ادامه اعضاي شوراي عالي استان ها از نمايشگاه حمل و نقل شهري 

و همچنين مجموعه نمايشگاه شهر آفتاب بازديد کردند.

گمرک ايران به ترخيص کاال شتاب بخشيد
ش��وراي فناوري اطالعات و ارتباطات گمرک ايران در راس��تاي 
اس��تفاده حداکثري از ظرفيت و توان س��امانه جامع امور گمرکي و 
کاهش مدت زمان توقف و ايستايي کاال اختيارات کارشناسي امور 
گمرکي را افزايش داد. به گزارش گمرک، شوراي فناوري اطالعات 
و ارتباطات گمرک ايران در راس��تاي اس��تفاده حداکثري از ظرفيت 
و ت��وان س��امانه جام��ع امور گمرکي و کاه��ش مدت زمان توقف و 
ايس��تايي کاال اختيارات کارشناس��ي امور گمرکي را افزايش داد که 
بر اين اساس، اين تصميم کارشناسان امور گمرکي مسئوليت تأييد 
نهايي اظهارنامه ها را نيز عهده دار شدند، لذا از اين پس نياز به تأييد 
رئيس سرويس ارزيابي در سامانه جامع گمرکي وجود ندارد. گمرک 
ايران اجراي سامانه جامع گمرکي را با محوريت فناوري اطالعات و 
ارتباطات و با هدف کوتاه کردن فرآيند تشريفات گمرکي ترخيص 
کاال که مهم ترين و تأثيرگذارترين عامل در بهبود و تسهيل تجارت 
خارجي اس��ت از س��ال ۱۳۹۲ آغاز کرد. اين س��امانه که نماد کلي از 
تحقق شعار سازمان جهاني گمرک در سال ۲۰۱۶ مبني بر "گمرک 
ديجيتال، حرکت به سمت جلو" است هم اکنون در گمرکات کشور 

پياده سازي شده است.

گردهمايي بزرگ صنعتگران و توليدکنندگان
 قير در نمايشگاه بين المللي تهران

شرکت ها، کارخانه داران، صنعتگران و توليدکنندگان عايق ها، قير 
و آس��فالت نقاط مختلف کش��ور و ديگر مناطق جهان از پنجم تا 
هشتم بهمن و همزمان با برگزاري هشتمين نمايشگاه بين المللي 
قير، آس��فالت، عايق ها، تجهيزات و ماش��ين آالت وابسته در محل 
دائمي نمايش��گاه هاي بين المللي ته��ران گردهم مي آيند و ضمن 
عرض��ه جديدتري��ن توليدات و خدمات خود، با فناوري هاي روز اين 
حوزه آشنا مي شوند. به گزارش ميزان، هشتمين نمايشگاه بين المللي 
قير، آسفالت و ماشين آالت وابسته؛ در اين نمايشگاه که با حمايت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران برگزار 
مي شود، بيش از يکصد و ده شرکت داخلي و خارجي، نوين ترين و 
جديدترين توليدات، صنايع و تجهيزات و خدمات مختلف حوزه قير، 
آسفالت و عايق ها را به نمايش مي گذارند. در کنار شرکت هاي داخلي 
حاضر در هشتمين نمايشگاه بين المللي قير، آسفالت و ماشين آالت 
وابس��ته، ش��رکت هايي از کشورهاي آلمان، چين، فرانسه، ترکيه و 
نيوزيلن��د ني��ز جديدترين تولي��دات و تجهيزات خود را ارائه خواهند 
کرد. هش��تمين نمايش��گاه بين المللي قير، آس��فالت و تجهيزات و 
ماشين آالت وابسته در فضائي بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع و در سالن هاي 
۱۰– ۱۱– ۱۲-۱۳ و فضاي باز نمايشگاه بين المللي تهران برگزار 
مي شود و در آن انواع قيرهاي پليمري، رنگي، طبيعي، اصالح شده، 
صنعتي، جاده اي و صادراتي, عايق سفيد، ژئوممبران، ژئوتکستايل، 
انواع آسفالت هاي گرم، سرد، رنگي و پليمري، تجهيزات دانه بندي، 
جايگزين هاي نوين آسفالت، تکنولوژي هاي نانو، مظروف سازي و 

انواع ماشين آالت سنگ شکن به نمايش گذاشته مي شود. 

پيشخوان

صنعت،معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، مع�دن و تج�ارت: يک روز پس از 
پايان س��فر محمدرضا نعمت زاده، از ترکيه، وزير 
صنعت عازم استان مرکزي شد تا در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتي اين اس��تان ش��رکت کند. در اين 
جلسه بود که نرخ رشد صنعت کشور در سال جاري 

معادل ۵ درصد اعالم شد.
به گزارش تجارت آنالين، سال جاري روابط ميان 
واحدهاي توليدي و بانک ها بهتر از گذشته شده 
است. اين موضوع را نيز از صحبت هاي نعمت زاده 
در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتي استان مرکزي 
مي ت��وان درک ک��رد. با اين ح��ال وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت معتقد اس��ت که مي توان براي 
حل مش��کل نقدينگي واحدهاي صنعتي کش��ور 
به جذب فاينانس خارجي اميدوار بود. اتفاقي که 
ب��ا رف��ع موانع سياس��ي بين المللي و تحريم ها در 
دس��ترس بوده و امي��دواري زيادي براي اجرايي 

شدن آن وجود دارد.
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتي استان 
مرکزي گفت: با رفع موانع سياس��ي بين المللي، 
مشکل نقدينگي واحدها از طريق فاينانس خارجي 
حل مي ش��ود. وي گفت: بايد راه س��رمايه گذاري 
ب��راي بخ��ش خصوص��ي هموار ش��ود و فضا به 
گون��ه اي باش��د که مردم به راحت��ي اعتماد کرده 
و س��رمايه گذاري کنند. وي بر نحوه هزينه کرد 
تسهيالت اعطايي به واحدهاي صنعتي و توليدي 
نظارت داشته باشد و افزود: وظيفه دولت حمايت 
از بخش خصوصي اس��ت و بايد کمک کنيم تا با 
اتحاد، همدلي و صداقت مملکت مس��ير توس��عه 

را بپيمايد.
نعمت زاده در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
نداش��تن سفارش و محدويت مالي عمده معضل 
واحدهاي توليدي و صنعتي کش��ور است که بايد 
از طري��ق فاينانس خارج��ي و فضاي بين المللي 
و ني��ز از مناب��ع صندوق توس��عه ملي به فکر حل 
کردن آن باش��يم. وزير صنعت، معدن و تجارت 
اف��زود: اگ��ر تامين اعتبار ب��راي خريدهاي عمده 
واگن و پروژه هاي نفت و گاز بگيريم اين واحدها 
تا ۱۰۰ درصد به رونق اقتصادي دس��ت مي يابند 
و مي توانند کارش��ان را توس��عه دهند که از طريق 
تس��هيالت داخلي و خارجي بايد انجام ش��ود. وي 
با اشاره به ضرورت استفاده از تکنولوژي و دانش 

فني روز دنيا افزود: با توجه به گش��ايش اعتباري 
که در بانک هاي خارجي مي بينيم براي طرح هاي 

بزرگ بايد از خارج فاينانس بياوريم.
تاييد و تكذيب واردات واگن ���

وزير صنعت با اعالم اينکه ش��ايعه ورود واگن به 
داخل کذب است چراکه اين مسئله اجرائي نشده، 
در عين حال گفت: البته تعدادي قرارداد از قبل عقد 
شده که درحال مذاکره با طرف خارجي هستيم و 
امکان ورود تعدادي واگن به داخل در نظر گرفته 
ش��ده تا نياز فوري را تامين کند. نعمت زاده اظهار 
داش��ت: در زمينه توليد واگن خريداران ايراني و 
هم��کاران م��ا در وزارت صنايع درحال مذاکره با 
طرف هاي خارجي هستند تا بتوانيم براي قطعاتي 
که از خارج به داخل کشور وارد مي شوند فاينانس 
درازمدت داش��ته باش��يم و بخش��ي از مشکالت 
مال��ي از اي��ن طريق برطرف ش��ود. وزير صنعت، 
معدن و تجارت عنوان کرد: شايعه ورود واگن به 
داخل کذب اس��ت زيرا اين مس��ئله اجرائي نشده 
البته تعدادي قرارداد از قبل عقد ش��ده که اکنون 

درحال مذاکره با طرف خارجي هس��تيم و وزارت 
راه و راه آهن نيز در اين زمينه با ما همراه هستند 
تا کمک رس��اني کنند که بخش عمده اي از اين 
بحث را به داخل کش��ور انتقال دهيم. نعمت زاده 
خاطرنشان کرد: البته امکان ورود تعدادي واگن به 
داخل نيز در نظر گرفته شده تا بتواند نيازهاي فوري 
و آني را تامين کند، همچنين ما در مرحله ساخت 
با مش��کلي مواجه نيس��تيم بلکه مشکل ما منابع 
مالي است که شرکت هاي ريلي نمي توانند خريد 
ريلي داش��ته باش��ند و به دليل محدوديت سرمايه 

نيز نمي توانند فروش نسيه داشته باشند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در جلسه 
س��تاد اقتص��اد مقاومت��ي اس��تان مرکزي گفت: 
س��هامداران برخ��ي صناي��ع ب��زرگ پيگير رفع 
مشکالت واحد صنعتي خود نيستند و مسلم است 
که در چنين ش��رايطي کاري از دولت و بانک ها 
برنمي آي��د. محمدرضا نعمت زاده اظهار داش��ت: 
ب��ه منظ��ور تحقق تاکيدات مق��ام معظم رهبري 
درباره سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از 

صنايع کوچک و متوس��ط از ابتداي امس��ال براي 
حل مشکالت اين صنايع بسيج شديم. وي افزود: 
آمار ارائه شده نشانگر حرکت خوبي در اين راستا 
اس��ت فرايند حرکت به س��وي رونق واحدهاي 

توليدي و صنعتي آغاز شده است.
رشد ���5 درصدي صنعت کشور

وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: هم اکنون 
ش��اهد رش��د حدود پنج درصدي در صنعت کشور 
هس��تيم و ب��ا وج��ود هم��ه محدوديت هايي که 
گريبانگي��ر صنعت اس��ت براي رفع مش��کالت 
مش��روط به اتح��اد همگاني حرک��ت مي کنيم. 
نعمت زاده گفت: نمايندگان اس��تان نيز در زمينه 
حماي��ت از صناي��ع و کم��ک به رفع مش��کالت 
همکاري خوبي داشته و اقدامات پيگيرانه اي انجام 
داده اند و همه بايد در راستاي رونق توليد و صنعت 
در کش��ور در تعامل با يکديگر تالش کنيم. وي 
خاطرنش��ان کرد: سابق بر اين همکاري بانک ها 
در راستاي اعطاي تسهيالت رونق توليد رضايت 
بخش نبود اما طي س��ال جاري اين مس��اعدت و 

همکاري افزايش يافته و در استان مرکزي شاهد 
اعطاي بيش از 4۵۰ ميليارد تومان تسهيالت به 
صنايع کوچک و متوس��ط هس��تيم. وزير صنعت، 
معدن و تجارت تصريح کرد: عالوه بر واحدهاي 
صنعتي کوچک، صنايع بزرگ و سنگين نيز بايد 
مورد توجه قرار گيرند و مشکالت آنها رفع شود.

رفع مشكالت با دلسوزي مالكين صنايع ���
نعمت زاده ادامه داد: سهامداران واحدهاي صنعتي 
بزرگ در جلسات مربوط به بررسي مشکالت اين 
واحدها متاس��فانه حض��ور نمي يابند و پيگير حل 
مش��کل خود نيس��تند و اگر مالکين يک صنعت 
دلسوزي نداشته باشند هيچ مشکلي رفع نخواهد 
شد. وي تصريح کرد: برخي از سهامداران صنايع 
بزرگ خود بانکدار هستند اما حاضر نيستند براي 
رفع مش��کل واحد صنعتي خود قدم بردارند و به 
دنبال دريافت تسهيالت از ديگر بانک ها هستند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: 
اي��ن مالکين و س��هامداران اگر عالقه اي به رفع 
مشکل واحد صنعتي خود ندارند کار را به ديگري و 
اهل آن واگذار کنند تا سريعتر براي رفع دغدغه ها 

و چالش ها اقدام شود.
مالكي�ت واحدهاي صنعت�ي بزرگ به اهلش  ���

سپرده نشده
نعمت زاده ابراز داشت: اگر مالکيت اين واحدهاي 
صنعتي بزرگ به دس��ت اهل آن س��پرده شده بود 
امروز شاهد اين مشکالت نبوديم و برخي کار را 
رها کرده اند تا ديگران وضعيت را درست کنند که 
چنين چيزي شدني نيست، بلکه بايد با همفکري و 
تعامل قدم برداريم. وي گفت: دو دهه قبل کشور 
ما صادرکننده واگن بود و امروز تبديل به واردکننده 
واگن ش��ده ايم و واحدهاي واگن سازي در کشور 
تعطيل و نيمه تعطيل ش��ده، بس��ياري واحدهاي 
بزرگ صنعتي تس��هيالت بانکي و حمايت هاي 
ديگ��ر را درياف��ت کرده اما در جهت رونق توليد به 
کار نگرفته ان��د و همچن��ان با وضعيت قبل ادامه 
مي دهن��د. وزير صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
پرداخت مطالبات دستگاه هاي خدماتي همچون 
آب، ب��رق و گاز و بازگردان��دن تس��هيالت بانکي 
دريافتي از سوي برخي از اين صنايع بزرگ، بيش از 
حد با تاخير و تعويق مواجه شده و دولت هم در اين 
زمينه تا حدي اختيار دارد و بيش از حد نمي تواند به 

بانک ها و دستگاه هاي خدماتي فشار بياورد.

وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد

حل مشکل نقدينگي صنعت با فاينانس خارجي

سهم 8 درصدي بنگاه هاي كوچک از تسهيالت بانکي  رفع موانع خودروسازي با خصوصي سازي واقعي  صنعت خودرو در حال عبور از مراحل صنعتي است  
يک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت: 
صنع��ت خودروس��ازي اي��ران در طي 
س��اليان اخي��ر دچار تغيي��ر و تحوالت 
بس��ياري ش��ده و در حال عبور از مراحل 
صنعتي ش��دن است. اميرحسن کاکايي 

افزود: صنعت خودروس��ازي با گام برداش��تن در مس��ير تغيير و 
تحوالت صنعتي شدن در آينده نزديک توان ورود به بازارهاي 
رقابتي را خواهد داشت البته اين امر در سايه حمايت مسئولين و 
دستگاه هاي ذيربط امکان پذير است. عضو هيات علمي دانشگاه 
علم و صنعت تصريح کرد: صنعت خودرو ايران دوران توليد انبوه 
را پش��ت سرگذاش��ته و از بسياري امکانات و تجهيزات ضروري 
توليد خودرو برخوردار است و به نحوي در جهت ارتقاي کيفيت 

محصوالت توليدي گام هاي مهمي برداشته است.

ي��ک نماين��ده مجل��س ده��م گف��ت: 
ع��دم حماي��ت وزارت صناي��ع و معادن 
از خودروس��ازان داخل��ي مان��ع اصل��ي 
س��رمايه گذاري ش��رکت هاي خارجي 
در صنع��ت خودروس��ازي ايران اس��ت. 

محمدعلي پورمختار افزود: صنعت خودروسازي کشور از توان بسيار 
بااليي برخوردار اس��ت و قطعا خصوصي س��ازي واقعي موجب رفع 
موانع موجود در اين عرصه خواهد شد. وي با تاکيد بر اينکه مجلس 
با جديت به بررسي علل عدم پيشرفت صنعت خودروسازي کشور 
است، تصريح کرد: متاسفانه وزارت صنايع و معادن هيچ برنامه و 
استراتژي دقيقي براي حمايت از خودروسازان و جهت دهي به اين 
صنعت ندارد. وي گفت: دولت ملزم به حمايت از صنعت خودروسازي 

است و بايد اقدامي جدي در بخش خودروسازي انجام شود.

رئيس س��ابق ات��اق بازرگاني تهران با 
بي��ان اينک��ه ص��ادرات راه برون رفت 
بنگاه هاي صنعتي کوچک و متوس��ط 
از رکود است، گفت:  در سفر هيأت هاي 
تجاري کشورهاي مختلف توجهي به 

اين بنگاه ها نمي شود. يحيي آل اسحاق گفت:  يکي از راه هاي 
خروج از رکود از حاش��يه به متن راندن عرضه کنندگان عمده 
کاال يعني واحدهاي کوچک و متوس��ط صنعتي اس��ت. وي با 
اش��اره به اهميت دو ش��اخه عرضه و تقاضا در خروج از رکود،  
افزود:  براي خروج از رکود بايد مشکالت شاخه عرضه را حل 
ک��رد ت��ا تقاض��اي مؤثر باال رود. آل اس��حاق در پايان گفت:  از 
کل تسهيالت پرداختي بانک ها سال گذشته تنها ۸ درصد به 

واحدهاي کوچک و متوسط پرداخت شد.

درخواستوزارتصنعتازنوبختدربارهكارتهاياعتباري
يک مقام مس��ئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اينکه بانک مرکزي در آخرين جلس��ه مش��ترک، عالقه اي نسبت 
به تمديد صدور کارت اعتباري خريد کاالي ايراني از خود نشان 
نداد، از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که به طور جدي به 
اين مساله ورود کند و براي تمديد طرح دستور از باال صادر شود. 
ابتداي دي ماه سال جاري زمان صدور کارت اعتباري خريد کاالي 
ايراني پايان يافت و وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز رييس کل 
بانک مرکزي به شکست طرح مذکور در مدت يک ساله اش اذعان 
کردند. اين طرح يکي از سياست هايي بود که در قالب بسته تسريع 

رونق اقتصادي در اواخر مهرماه سال ۱۳۹4 در نشست مشترک 
وزير اقتصاد و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس کل 
بانک مرکزي از آن رونمايي و اعالم شد، طرحي که مي تواند عاملي 
براي تحرک بخش توليد و خروج از رکود در کشور باشد اما با پايان 
بازه زماني اجراي اين طرح صحبت هاي مسئوالن حاکي از ناموفق 
بودن طرح کارت اعتباري خريد کاالي ايراني بود. در اين راستا اما 
صحبت هايي مبني بر احتمال تمديد صدور کارت اعتباري خريد 
کاالي ايراني شد اما با گذشت حدود دو هفته از اتمام طرح مذکور 
همچنان اختالفات بسياري بين مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و نيز بانک مرکزي در موارد مختلف تدويني اين طرح وجود 
دارد. در همين حال آنطور که ايس��نا گزارش داده عباس هاش��مي، 
مدي��رکل دفت��ر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت درباره 
آخرين وضعيت تمديد صدور کارت اعتباري خريد کاالي ايراني 
اظهار کرد: وزارت صنعت عالقه مند و پيگير تمديد صدور کارت 
اعتباري خريد کاالي ايراني است و از اين اتفاق استقبال مي کند؛ 
هرچند اين مس��اله به توافق به بانک مرکزي بس��تگي دارد. وي 
درب��اره عالقه من��دي بانک مرکزي به ادامه اين طرح و نيز تمديد 
صدور کارت اعتباري خريد کاالي ايراني تصريح کرد: در آخرين 

جلسه اي که با مسئوالن بانک مرکزي داشتيم آن ها عالقه اي به 
تمديد طرح نداشتند و عنوان کردند منابع را به بخش هاي ديگري 
تخصيص دادند. هاشمي ادامه داد: از سازمان برنامه و بودجه تقاضا 
مي کنيم که به طور جدي به مس��اله صدور کارت اعتباري خريد 
کاالي ايراني ورود کند و بايد براي تمديد طرح دستور از باال صادر 
شود. هاشمي با اشاره به اينکه وزارت صنعت به طور کامل موافق 
با تمديد صدور کارت اعتباري خريد کاالي ايراني است بيان کرد: 
مساله اي که بايد در اين طرح به آن اشاره شود جامعه هدف متقاضي 

کارت اعتباري خريد کاالي ايراني است.

ـتجاريايرانوروسيه آغازهمکاري5سالهصنعتي
روابط تجاري ميان ايران و روسيه در چندماه اخير شکل تازه اي به 
خود گرفته است و دو طرف تمايل زيادي به افزايش و آسان شدن 
روابط تجاري دارند. هرچند که باوجود ارتباطات عميق سياسي 
در سال هاي گذشته، روابط اقتصادي ميان دو کشور رشد چنداني 
نداشته است اما در ماه هاي گذشته تالش هايي براي توسعه اين 
ارتباط انجام گرفت. در همين حال گزارش ها نشان مي دهد که 
همکاري هاي مشترک صنعتي � تجاري ايران و روسيه با ۱4۰ 
پروژه فيزيکي و غيرفيزيکي طي زمان بندي پنج ساله آغاز شد. 
نقشه راه همکاري هاي مشترک صنعتي تجاري پنج ساله ايران 
و فدراس��يون روس��يه پس از تدوين به امضاي مسئوالن متناظر 
دولتي دو کش��ور رس��يد تا نقطه آغازي براي انجام پروژه هاي 

مش��ترک فيزيکي و غيرفيزيکي صنعتي � تجاري بين ايران و 
روسيه باشد. آنطور که ايسنا گزارش داده قرار بر اين شده حدود 
۱4۰ پروژه صنعتي � تجاري از هر دو کشور مدنظر قرار گيرد که 
در بخش هاي مختلفي از جمله خودرو، صنعت هوايي، بازرگاني، 
حمل و نقل و ... خواهد بود. سهم هر کشور از ۱4۰ پروژه تعريف 
ش��ده مع��ادل ۷۰ پ��روژه خواهد بود که ب��ا همکاري بخش هاي 
خصوصي دو کشور و نيز بخش هاي دولتي ايران و روسيه از جمله 
شرکت هاي ايميدرو و ساير شرکت هاي مرتبط انجام خواهد شد. 
اين نقشه راه پروژه محور بوده و داراي بازده زماني پنج ساله است 
و با امضاي مسئوالن متناظر دو کشور به صورت رسمي زمان بندي 
آن آغاز ش��ده اس��ت. صرف پروژه هاي تعريف شده در اين نقشه 

راه همکاري هاي مش��ترک صنعتي � تجاري، فيزيکي نيس��ت و 
شامل پروژه هاي خدمات فني و مهندسي، توسعه صادرات، انتقال 
دانش فني و ساير پروژه هاي غيرفيزيکي مي شود. اين نقشه راه 
پس از تدوين به امضاي معاونان وزير ايران و روسيه رسيده است 
و کارگروه هاي مربوطه شکل گرفته اند تا با دستگاه هاي متولي 
مکاتبات الزم را انجام دهند و جلسات مشترک بين شرکت هاي 
متقاضي ايران و روس��يه برگزار ش��ود. مديرکل دفتر بازرگاني 
کش��ورهاي اروپا، آمريکا و کش��ورهاي مشترک المنافع سازمان 
توسعه تجارت ايران با اعالم اين خبر به ايسنا ابراز اميدواري کرد تا 
نقشه راه همکاري هاي مشترک صنعتي � تجاري پنج ساله ايران 
و فدراس��يون روس��يه سرفصل جديدي به منظور همکاري هاي 

اقتصادي دو کشور باشد. مطابق آخرين آمار از اتاق ايران، حجم 
مبادالت ايران و روسيه در بين همسايگان ايران در رتبه پنجم 
ق��رار دارد و اي��ران ۵۰۰ ت��ا ۶۰۰ ميليون دالر صادرات و ۲ ميليارد 

دالر واردات از روسيه داشته است.

نگاه وزارت صنعت
 جايگزيني صادرات غيرنفتي است

انعقاد قرارداد بانك ها
 با بيش از 10 هزار بنگاه اقتصادي

معاون س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: گرچه در زمينه صادرات 
آماره��ا ب��وي نفت مي ده��د اما نگاه ما به اين دليل که محصول خام 
نفتي را صادر نمي کنيم به سمت جايگزيني صادرات غيرنفتي است، 
آنچه بايد مد نظر باش��د اين اس��ت که دنيا در حال تغيير اس��ت و شعار 
امس��ال روز ملي صادرات"تجارت کهن، بازار مدرن" انتخاب ش��ده 
اس��ت. محمدرضا مودودي اظهار کرد: صادرات از محصوالت نفتي 
به س��مت محصوالت غيرنفتي حرکت کرده، به طوريکه در آخرين 
س��ال هاي دهه ۵۰ ميزان کل صادرات غيرنفتي چهار درصد بود و 
در س��ال ۹4 اين س��هم به بالغ بر ۷۰ درصد رس��يد. وي افزود: امروز 
بازارهاي جديد متفاوت هس��تند و از جنس قديم نيس��تند، صادرات 
غيرنفتي ما اگر در طول سال هاي گذشته رشد کرده بيشتر ناشي از 
چند عامل مهم بوده است، نخستين عامل، ورود توليدات و پروژه هاي 
پتروشيمي مي باش��د. معاون سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: اگر 
امروز نمي توانيم متناس��ب با توان، ظرفيت و جايگاه خود نس��بت به 
دنيا صادرات انجام دهيم به اين س��بب اس��ت که در س��ال هايي که 
بايد س��رمايه گذاري در زمينه صادرات انجام مي داديم، انجام نش��ده 
است. مودودي گفت: بحث تعرفه ها از مسائل کليدي است و به دليل 
اينکه عضو wto نيستيم، کاالهاي خود را براساس تعرفه روز و نرخ 

سنگين آن عرضه کنيم.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران گفت: 
۱۰هزار و ۸۶۹ بنگاه اقتصادي متقاضي تسهيالت طرح رونق توليد 
ک��ه در س��مانه بهين ياب نام نويس��ي کرده بودند ب��ا بانک ها قرارداد 
منعقد کردند. به گزارش ايرنا علي يزداني بيان داشت: در قالب طرح 
رونق توليد، تاکنون هش��ت هزار و ۱۲۲ميليارد تومان تس��هيالت به 
واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت شده است. وي افزود: با مصوبه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، به واحدهاي توليدي و صنعتي که 
داراي بدهي ه��اي معوق��ه به نظام بانکي و واحدهايي که داراي چک 
برگشتي هستند نيز تسهيالت طرح رونق توليد پرداخت مي شود و اين 
موضوع در نظام بانکي کشور بي سابقه است. يزداني، با اشاره به بررسي 
موضوع پيش��نهاد افزايش دوره تنفس پرداخت اقس��اط تسهيالت از 
شش ماه به يک سال گفت: اميدواريم اين موضوع محقق شود. معاون 
وزير صنعت افزود: فعال س��ازي هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي که 
تعطيل هستند و يا توليد آنها زير ظرفيت است، از مهمترين برنامه هاي 
امسال اين وزارتخانه است و پرداخت تسهيالت رونق توليد با همين 
رويکرد صورت گرفته اس��ت. يزداني گفت: برنامه ريزي براي تعيين 
تکليف و فعال س��ازي واحدهاي راکد و يا تعطيل ش��ده در حال انجام 
است و حدود هفت هزار واحد تعطيل شده در شهرک صنعتي کشور 

شناسايي شده که ۵۸ درصد آنها مربوط به دولت قبل است.

مع��اون بازارياب��ي و ف��روش گ��روه خودروس��ازي س��ايپا گفت: در 
برنامه ريزي ه��اي آين��ده ب��ا توجه به بازار رقابت��ي و اهميت جايگاه 
مشتريان، تالش سايپا بر اين است که اصل مشتريان وفادار را نهادينه 
کند. رضا تقي زاده در چهارمين همايش سراسري نمايندگي هاي مجاز 
گروه سايپا با بيان مطلب فوق گفت: با وجود رکود اقتصادي در سال 
گذش��ته، افزايش حق الزحمه نمايندگي ها که با تصميم ش��جاعانه 
مديريت ارشد گروه صورت گرفت، زمينه بهبود فضاي کسب و کار 
را در شبکه نمايندگي هاي گروه سايپا فراهم کرد. تقي زاده با يادآوري 
طرح تس��هيالت خودرو از س��وي دولت اظهارکرد: اجراي اين طرح 
موجب شد گروه خودروسازي سايپا در کسب سهم بازار از ساير رقبا 
پيشي گرفته و در مسير همدلي و تالش بيشتر قرار گيرد. وي با تقدير 
از همراهي نمايندگان فروش و خدمات پس از فروش گروه س��ايپا 
در کشور گفت: نمايندگان سايپا در شرايط سخت و دوران تحريم ها 
همراه مجموعه سايپا بودند و اين همراهي و همدلي را ارج مي نهيم 
و آن را بزرگترين پش��توانه خود در مس��ير تعالي و پيش��رفت مي دانيم. 
تقي زاده ادامه داد: اميد به آينده اي بهتر، انرژي زاست و باعث مي شود 
که با حفظ وضع موجود به آينده اي درخشان فکر کنيم. وي گفت: باال 
رفتن ارزش سهام سايپا در بازار سرمايه نشان از درايت و هوشمندي 

مديران ارشد سايپاست.
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