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واگذاري ۵ پهنه اکتشاف معدني  به بخش خصوصي
در پي انتشار گزارش اکتشافات ايميدرو، مدير اکتشافات اين سازمان از 
واگذاري پنج پهنه اکتشافي به بخش خصوصي خبر داد. علي اصغرزاده 
در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه برنامه اکتشاف ۲۷ پهنه در ۲۵ استان 
ايران برعهده ايميدرو قرار گرفته، گفت: از سال ۱۳۹۲ پروژه اکتشافات 
معدني آغاز شد که براساس تصميم دولت بعد از فراخوان عمومي اگر 
بخش خصوصي نسبت به فعاليت در اين پهنه ها عالقه اي نشان نمي داد 
آن را به سازمان ايميدرو واگذار مي کردند. وي ادامه داد: در اين ميان 
تمرکز اکتشاف عمدتا روي مناطق شرق و غرب کشور قرار گرفت و 
۲۷ پهنه از ۲۵ اس��تان در دس��تور کار اکتش��اف گنجانده شد. اصغرزاده 
همچنين با اشاره به اينکه پنج آنومالي اميدبخش به مرحله اي از اکتشاف 
رس��يده اند که ش��رايط ورود به بخش خصوصي را دارند، گفت: تعداد 
پنج طرح اکتشافي تاکنون به مراحل نهايي رسيده اند و بعد از گذر از 
نمونه برداري هاي زياد و حفاري هاي انجام شده به مراحله اي رسيده اند 
که ريسک آنها براي بخش خصوصي کاهش يافته و متقاضيان فعاليت 
در اين مناطق مي توانند در فراخواني که به زودي براي واگذاري اين 

طرح ها برگزار مي شود شرکت کنند.

معادن شن و ماسه تهران تا اطالع ثانوي تعطيل شد
در پي تشديد آلودگي هوا، واحدهاي آالينده از جمله واحدهاي توليد 
شن و ماسه و معادن تهران روز گذشته تعطيل شدند. به گزارش ايسنا، 
در حالي که در ابتداي ماه گذشته بعد تشديد آلودگي  هوا شهر تهران 
معادن تهران تعطيل ش��ده بودند، روز گذش��ته نيز بنابر اعالم استاندار 
ته��ران مبن��ي بر تصميم کميته اضطرار آلودگي هواي تهران در کنار 
تعطيلي مدارس ش��هرهاي اس��تان تهران و گس��ترش محدوده طرح 
ترافيک به کارخانه هايي هم که ايجاد آلودگي مي کنند تذکر داده شد 
و واحدهاي توليدي ش��ن و ماس��ه نيز تا اطالع ثانوي تعطيل ش��دند. 
مدت��ي قب��ل، علي عبدي، معاون معادن و امور معدني اس��تان تهران 
درب��اره  موض��وع تعطيلي معادن و واحدهاي معدني اس��تان تهران در 
زم��ان آلودگ��ي ه��وا گفته بود: ۸۰ درصد آلودگي هواي تهران به علت 
خودروها و برخي صنايع آالينده است و نمي توان گفت که معادن نقش 
چندان��ي در اي��ن پديده دارن��د، اما با اين وجود به علت همکاري براي 
کنترل آلودگي هوا در شرايط بحراني معادن و واحدهاي شن و ماسه 

به حالت تعطيلي در مي آيند. 

آغاز فروش استثنايي وانت نيسان دوگانه سوز
 با تسهيالت ويژه

مدي��ر بازاياب��ي و ف��روش گ��روه 
خودروس��ازي س��ايپا از آغ��از روش 
ف��روش فوري اعتباري وانت نيس��ان 
دوگانه س��وز با تس��هيالت بدون بهره 
در راستاي حمايت از مصرف کنندگان 
خودروي کار خبر داد. به گزارش سايپا 
نيوز، رضا تقوي، مدير بازايابي و فروش 

گروه خودروسازي سايپا گفت: گروه خودروسازي سايپا براي دومين بار 
در کشور و با هدف کمک به اقتصاد خانواده ها با شرايط ويژه اقدام به 
ايجاد طرح جديد” فروش فوري اعتباري وانت نيسان دوگانه سوز” با 
شرايط استثنايي کرده است. مدير بازايابي و فروش گروه خودروسازي 
س��ايپا در تش��ريح اين ش��رايط گفت: وانت نيسان دوگانه سوز با سقف 
تسهيالت ۲6۰ ميليون ريالي با بازپرداخت طوالني مدت و کمترين 
مبلغ پيش پرداخت)۱۰۰ميليون ريال( و همچنين با کوتاه ترين زمان 
تحويل براي مشتريان محترم در نظر گرفته شده است. وي افزود: اين 
طرح پس از طرح فروش تسهيالت دولت درسال ۹4 براي دومين بار 
در بازار خودروي تجاري سبک کشور در مدت زمان محدودي توسط 
گروه خودروسازي سايپا انجام مي شود. مدير بازايابي و فروش سايپا 
تصريح کرد: از نکات قابل توجه اين طرح فروش، تس��هيالت بدون 

بهره و بدون نياز به ضامن و تحويل فوري خودرو است.

رشد صادرات ۵۵ درصدي فوالدسازان بزرگ
آمار عملکرد صادراتي ۹ ماهه هش��ت واحد بزرگ فوالدس��ازي کشور 
نشانه صدور چهار ميليون و ۱۲۰ هزار و ۸۹۰ تن انواع توليدات فوالدي 
اس��ت که در مقايس��ه با دوره مش��ابه در سال گذشته رشد ۵۵ درصدي 
را نش��ان مي دهد. به گزارش ايرنا، واحدهاي ياد ش��ده در آذرماه امسال 
در مجموع 4۷۹ هزار و ۸۵4 تن توليدات خود را به بازارهاي صادراتي 
فرستادند که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزايش ۱۱۷ درصدي 
دارد. بررسي جدول مربوطه نشان مي دهد بيشترين رشد صادرات آذرماه 
مربوط به فوالد هرمزگان با ۵۸6 درصد و فوالد خوزستان با ۲44 درصد 
ثبت شد. عالوه براين بيشترين رشد صادرات در مجموع ۹ ماهه امسال 
مربوط به فوالد هرمزگان با ۷۵۱ درصد و فوالد خوزستان با 4۸ درصد 
به دست آمد. همچنين در آذرماه گذشته يکهزار و ۹6 تن کالف گرم 
سبا )مبارکه( صادر شد که در مقايسه با ماه مشابه در سال گذشته ۸۲۱ 
درصد افزايش نشان مي دهد. ميزان »کالف گرم سبا« صادر شده در 
۹ ماهه امسال به رقم ۲۱ هزار و ۲۰ تن رسيد که نسبت به مدت مشابه 
پارسال رشدي به ميزان ۱۷ هزار و ۷۱۹ درصدي را ثبت کرده است. 
برابر داده هاي جدول ياشده، اسلب )شمش( صادراتي فوالد خوزستان 
نيز در ۹ ماهه رقم ۵۳4 هزار و ۷۹6 تن رسيد که نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال افزايش ۲ هزار و 46۹ درصدي را نش��ان داد. عالوه براين، 
صادرات اس��لب هرمزگان در ۹ ماهه ۹۵ با رقم ۸۱۲ هزار و ۱۱۵ تن، 

رشد ۷۵۱ درصدي در مقايسه با دوره مشابه پارسال داشت. 

درآمد مالياتي ايجاد شده توسط خودرو در سال 96
خودرو در سال آينده بيش از يک هزار و ۸۳۹ ميليارد تومان درآمد مالياتي 
براي دولت ايجاد خواهد کرد. اجزاي سرفصل ماليات هاي غيرمستقيم 
در دو بخش کلي ماليات بر کاالها و خدمات و ماليات بر واردات تعيين 
مي شود. بررسي بخش هاي مالياتي بخش ماليات بر کاالها و خدمات 
در اليحه بودجه سال آينده حاکي از آن است که شماره گذاري و نقل 
و انتقال اتومبيل درآمدي بيش از يک هزار و ۸۳۹ ميليارد تومان براي 
دولت خواهد داش��ت. به گزارش خبرآنالين، به اين ترتيب، براس��اس 
اليحه بودجه سال ۱۳۹6 در بخش شماره گذاري خودرو يک هزار و ۱۰6 
ميليارد تومان ماليات در سال آينده پرداخته مي شود. در رابطه با نقل و 

انتقال خودرو نيز ۷۳۳ ميليارد تومان ماليات برآورد شده است. 

گردهمايي صنعتگران در و پنجره 
در نمايشگاه بين المللي تهران

صنعتگران در و پنجره از استان هاي مختلف کشورمان و ديگر نقاط جهان 
از پنجم تا هشتم بهمن ماه و در هشتمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره 
و صنايع وابسته ايران که در نوع خود »بزرگترين نمايشگاه بين المللي در 
و پنجره منطقه خاورميانه« محس��وب مي ش��ود، گردهم مي آيند و ضمن 
عرضه توانمندي ها و توليدات خود، با نوين ترين پيشرفت ها و نوآوري هاي 
روز اين صنعت هم آشنا مي شوند. به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني 
هشتمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته؛ در اين رويداد 
بزرگ که در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود، 
بيش از 4۰۰ ش��رکت از جمهوري اس��المي ايران و ۱۰ کش��ور خارجي 
جديدترين توليدات، تجهيزات و خدمات مربوط به صنعت در و پنچره را 
عرضه و در معرض ديد عالقمندان قرار مي دهند. در هشتمين نمايشگاه 
بين المللي در و پنجره و در کنار شرکت هاي داخلي6۰ شرکت از کشورهاي 
ترکيه، چين، آلمان، بلغارستان، ايتاليا، بالروس، اسپانيا، لهستان، اسلووني 
و بلژيک حضور خواهند داش��ت و آخرين پيش��رفت هاي اين صنعت را به 

نمايش مي گذارند.

پيشخوان

صنعت،معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، معدن و تج�ارت: خروج واحدهاي 
توليدي از رکود يکي از مهمترين شعارها و اهداف 
دولت يازدهم از همان روزهاي نخست بوده است. 
حاال بيش از س��ه س��ال از عمر دولت تدبير و اميد 
گذش��ته و ماه هاي پاياني دولت در پيش اس��ت، با 
اين حال بررسي وضعيت واحدهاي توليدي نشان 
مي دهد که هنوز تعداد زيادي از اين واحدها درگير 

مساله رکود هستند.
ب��ه گ��زارش تجارت آنالين، در حالي که هنوز هم 
بسياري معتقدند که کمبود نقدينگي و مشکالت 
مرب��وط به تامين س��رمايه در گ��ردش بزرگترين 
مش��کل واحدهاي توليدي کش��ور است، اقدامات 
مختلف��ي از س��وي نهاده��ا و بخش هاي مختلف 
دول��ت براي خروج از رکود صورت گرفته اس��ت. 
رايزن��ي ب��ا بانک ها و تکليف ب��ه آنها براي تامين 
تسهيالت و منابع مورد نياز واحدهاي توليدي شايد 
مهمترين اقدام صورت گرفته از س��وي دولت در 

سال جاري باشد.
برنامه ري��زي ب��راي تامي��ن س��رمايه در گردش 
واحده��اي تولي��دي اما تنها اق��دام صورت گرفته 
از س��وي دولت يازدهم براي بازگرداندن رونق به 
واحدهاي توليدي نيس��ت. طي سال هاي گذشته 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها بر 
توس��عه بازارهاي صادراتي محصوالت توليد شده 
در داخل کش��ور تاکيد کرده اند. همس��و با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت 
از انتهاي سال ۹۳ گمرك جمهوري اسالمي ايران 
نيز با ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي به دنبال 
ارائه تسهيالت به واحدهاي توليدي برآمد.  نظرات 
گم��رك در قالب م��اده ۳۸ قانون رفع موانع توليد 
مصوب ارديبهش��ت ۹4 ابالغ ش��د. پس از آن و 
در ابتداي س��ال جاري نيز گمرك برنامه هاي خود 
ب��راي کم��ک به واحدهاي توليدي و تس��هيالت 
پيش بيني ش��ده ب��راي توليدکنن��دگان داخلي را 
منتش��ر کرد. با نزديک ش��دن به روزهاي پاياني 
سال، اين مرتبه صحبت از تسهيالت جديد گمرك 
براي واحدهاي توليدي مورد توجه رس��انه ها قرار 

گرفته اس��ت. تسهيالت و مش��وق هاي گمرکي 
جديد بيش از هر چيز به دنبال تسريع بازگرداندن 
حقوق ورودي کاالهايي اس��ت که پس از قطعي 
شدن واردات تبديل به محصولي صادراتي شده اند. 
همچني��ن يکي از برنامه هاي جديد گمرك براي 
حماي��ت از واحدهاي توليدي به ضمانت نامه هاي 
بانک��ي مرب��وط به واردات مربوط مي ش��ود. پيش 
از اي��ن واحده��اي توليدي باي��د به ميزان دو برابر 
حقوق وروي بايد ضمانت نامه بانکي مي گذاشتند. 
اي��ن موض��وع را در قانون رفع موانع توليد اصالح 
شده و قرار شد معادل حقوق ورودي ضمانت نامه 
گذاش��ته ش��ود، حاال و در تسهيالت جديد گمرك 
نيز تصميم گرفته ش��ده که به جاي ضمانت نامه 
بانک��ي توليدکنن��دگان مي توانند از بن بيمه براي 

اين ضمانت استفاده کنند. در همين ارتباط معاون 
گمرك گفت: طبق قانون بايد حقوق ورودي مواد 
اوليه و کااليي را که واردات آنها قطعي و به محصول 
نهاي��ي براي صادرات تبديل ش��ده را پس بدهيم 
که اميدواريم اين مدت را به زير ۱۵ روز برس��انيم. 
فرود عسگري در تشريح تسهيالت گمرك براي 
حماي��ت از واحده��اي تولي��دي گف��ت: در بحث 
ترخيص کاالهاي واحدهاي توليدي، بايد به اين 
نکته اشاره کرد که اطالعات آنها در سامانه جامع 
گمرکي تجميع و ارايه خدمات به توليدکنندگان، به 
صورت الکترونيکي شده و براساس اين اطالعات، 
خيلي از آنها مش��مول کار کارشناس��ي در گمرك 
نمي شوند و کسي که مواد اوليه دارد يا تجهيزات 
خط توليد آورده به محض اظهار به صندوق و درب 

خروج هدايت مي شود. معاون فني و امور گمرکي 
گمرك جمهوري اس��المي ايران افزود: در 4۰ روز 
اخير ميزان اظهارنامه هايي که مشمول کارشناسي 
مج��ازي نمي ش��ود، افزايش پيدا ک��رده و چيزي 
نزديک به 4۷ درصد اظهارنامه ها در گروهي قرار 
مي گيرد که نيازي به کارشناسي ندارد و به کمک 
س��امانه هاي الکترونيکي، مس��تقيم به صندوق و 
درب خروج مي رود و بارگيري مي ش��ود که نمونه 
آن، مواد اوليه کارخانه ها، فعاالن مجاز اقتصادي و 
کاالهاي سرمايه اي هستند؛ بنابراين چيزي حدود 
4۷ درصد اظهارنامه ها مش��مول کار کارشناس��ي 
نمي ش��ود. وي با بيان اينکه در واقع اين اعتمادي 
است که گمرك به اين گروه از واردکنندگان کرده؛ 
تصريح کرد: از انتهاي س��ال ۹۳ ما به دنبال ارائه 

تس��هيالت به واحدهاي توليدي بوديم و نظرات 
گم��رك در قالب م��اده ۳۸ قانون رفع موانع توليد 
مصوب ارديبهشت ۹4 ابالغ شد. همچنين در ماده 
۳۸ اين قانون تصميمات بس��يار مهم و کارس��ازي 
براي واحدهاي توليدي اتخاذ شده است. به گفته 
عسگري، يکي در مورد ترانزيت مواد اوليه، کاالها 
و تجهي��زات واحدهاي توليدي اس��ت که قباًل به 
مي��زان دو براب��ر حق��وق ورودي بايد ضمانت نامه 
بانکي مي گذاشتند و پولي را با توجه به مشکالت 
نقدينگي ش��ان بلوکه مي کردند؛ اين موضوع را در 
قانون رفع موانع توليد اصالح کرديم و قرار ش��د 
معادل حقوق ورودي ضمانت نامه بگذارند و االن 
هم به جاي ضمانت نامه بانکي مي توانند بن بيمه 
بگذارند. وي اظهار داشت: يک اقدام ديگر ترخيص 
کاال ب��ا حداقل اس��ناد بود ک��ه ما آيين نامه آن را با 
بانک نوش��ته ايم و ابالغ کرده ايم. کار ديگري که 
انجام و در قانون پررنگ تر شد اين بود که واحدهاي 
توليدي مي توانند با موافقت بانک کاالهاي خود را 
در انبار اختصاصي خودشان نگهداري کنند و تعداد 
زيادي از واحدهاي توليدي ما مشمول اين قضيه 
شدند. استرداد حقوق ورودي کاالهايي که توسط 
واحده��اي توليدي صادر مي ش��ود و بايد از محل 
بودجه اي که گمرك درخواست مي کند و سازمان 
برنام��ه صدرص��د آن را تأمي��ن مي نمايد در اختيار 

گمرك قرار گيرد از ديگر تسهيالت است.
معاون گمرك ادامه داد: تصميمي که االن در شرف 
گرفتن آن هستيم اين است که از محل درآمدهاي 
جاري خود استرداد صورت مي گيرد و ظرف ۱۵ روز 
که براي اس��ترداد حقوق ورودي کاالي صادراتي 
لحاظ شده اين کار انجام شود. طبق قانون ما بايد 
حقوق ورودي مواد اوليه و کااليي را که واردات آنها 
قطعي و به محصول نهايي براي صادرات تبديل 
ش��ده پس بدهيم و اميدواريم اين مدت را به زير 
۱۵ روز برس��انيم و دنبال اين هس��تيم که با کمک 
مديريت محترم توس��عه مديريت و منابع گمرك 
ايران اين سيس��تم را پياده س��ازي کنيم که کمک 

بزرگي به توليدکنندگان خواهد بود.

ترخيصكاالهايصادراتيواحدهايتوليديسرعتميگيرد

تسهيالتتازهگمرکبرايحمایتازتوليدایرانی
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قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت 
ب��ا بيان اينکه بي��ش از پنج هزار و 4۰۰ 
طرح و واحد نيمه تمام صنعتي در کشور 
وجود دارد، گفت: رفع موانع اين واحدها 
باي��د در اولويت قرار گيرد. رضا رحماني 

اف��زود: مش��کالت مال��ي نبايد مانع کار توليدکنندگان ش��ود لذا 
بانک ها نبايد نس��بت به پرداخت بدهي توس��ط توليدکنندگان 

سخت گيري کنند. 
وي با اش��اره به اينکه اس��تانداران بايد توليدکنندگان را حمايت 
کنند بيان کرد: اگر واحدهاي توليدي کمبود سرمايه در گردش 
دارند بايد اين مشکل رفع شود تا توليدات داخلي از نظر کمي در 
بازار بيش��تر ش��ود. رحماني خاطرنش��ان کرد: ۳۳ طرح بزرگ و 

کالن اقتصادي در کشور وجود دارد.

رئي��س مرک��ز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات کشور از افزايش ۵6 درصدي 
تولي��د، کاه��ش 6۷ درص��دي واردات 
رس��مي و کاه��ش 4۵ درصدي برآورد 
قاچ��اق س��يگار طي ۹ ماهه نخس��ت 

سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
علي اصغ��ر رم��زي با اش��اره به اينکه مجموع توليد س��يگار در 
کش��ور طي ۹ ماهه اول س��ال ۱۳۹4 معادل ۲۰.۵ ميليارد نخ 
بود، اعالم کرد: در ۹ ماهه س��ال جاري ميزان توليد س��يگار در 
کش��ور به ۳۲.۱ ميليارد نخ رس��يده که نشان مي دهد ۵6 درصد 
توليد کش��ور افزايش يافته اس��ت. حدود ۱۲ ميليارد نخ س��يگار 
طي ۹ ماهه امس��ال بيش از مدت مش��ابه س��ال قبل افزايش 

توليد داشته ايم.

مديرعام��ل ش��رکت ملي صنايع مس 
ايران با بيان اينکه امروز ش��رکت مس 
به اعتبار بين المللي سال هاي ۱۳۸۰ و 
۱۳۸۱ رس��يده، گفت: در فروش سال 
آين��ده اکن��ون ۱۵۰ ميليون يورو پيش 

دريافت مي کنيم که کار کم نظيري اس��ت. احمد مرادعليزاده 
اظهار کرد: هفت پروژه اي که به انتها رسيده حدود يک ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري برده عليرغم اينکه در س��ه س��ال گذشته 
ش��رکت با مش��کالت مالي مواجه بود. مرادعليزاده افزود: پس 
از برجام فروش کاالهاي توليدي رونق گرفته و توانستيم کل 
وام ه��اي خ��ود را بپردازيم. وي گفت: در حال حاضر س��رمايه 
ش��رکت به ۵۰۰۰ ميليارد تومان رس��يده اس��ت و هيچ قرضي 

نداريم و جزو ۱۰ شرکت سودآور کشور هستيم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت معتقد است که بايد 
در يک بازه زماني کلي تشخيص داد که افزايش نرخ 
ارز ت��ا چ��ه ميزان بر صادرات و واردات اثرگذار اس��ت، 
چراکه جهش محدود نرخ ارز که طي چند س��ال اخير 
که به صورت دس��توري پايين نگه داش��ته ش��ده بود، 
چندان فاکتور مهمي محس��وب نمي ش��ود. محمدرضا 
مودودي در گفتگو با ايس��نا با اش��اره به نوس��انات اخير 
ن��رخ ارز و تاثي��رات آن ب��ر مقوله واردات و صادرات در 
کشور، اظهار کرد: در مجموع در رابطه با بحث نرخ ارز 
س��ازمان توسعه تجارت ايران از هرگونه شفاف سازي 
اس��تقبال مي کند به اين دلي��ل که معتقديم دوگانگي 
و چندگانگ��ي در ن��رخ ارز مي تواند ايجاد فس��اد کند و 

مديريت کار را سخت مي کند. 
وي ادام��ه داد: هم��واره در اي��ن خص��وص ک��ه آي��ا 
صادرات مان واقعي است يا خير يا اينکه از ظرفيت هاي 
يارانه اي که به ارز تعلق مسائل مختلفي مطرح مي شود، 

در نتيجه با يکنواخت ش��دن، يکس��ان س��ازي و نيز 
شفاف س��ازي نرخ ارز موافقيم، چرا که قطعا به بهبود 
اوض��اع کمک خواه��د کرد. مودودي گفت: هرچه که 
توليد کشور وابسته به منابع داخل باشد قطعا نرخ واقعي 
ارز کمک خواهد کرد که صادرات خود را با ارزش افزوده 
 باالتر انجام دهيم و جذابيت صادرات مان نيز افزايش

 يابد.

جهش محدود ارزي تاثيري بر صادرات ندارد
مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه س��ازان در گفتگو با خبر 
خودرو از امضاء چند پيش قرارداد با قطعه سازان داخلي 
در جريان همکاري با پژو خبر داد و گفت: طي روزهاي 
اخير و در جريان انتخاب قطعه سازان داخلي براي آغاز 
توليدات مشترك، چند پيش قرارداد بين پژو و قطعه سازان 
به امضاء رسيده است. وي ادامه داد: خوشبختانه مذاکرات 
براي توليد قطعاتي که در فاز خودکفايي قرار دارند روند 
خوب��ي دارد. وي تصري��ح کرد: البت��ه در اين جريان بنا 
نداريم تا فش��اري را براي تس��ريع در کار وارد کنيم تا از 
کيفيت همکاري ها کاس��ته ش��ود. وي درباره تعداد اين 
پيش قراردادها گفت: جزييات اين قرارداد و اينکه با چه 
تعداد از قطعه سازان و در چه قطعاتي اين پيش قراردادها 
به امضاء رسيده را بايد شرکت ايکاپ اعالم کند. بيگلو با 
اشاره به موضوع مطالبات قطعه سازان، خاطرنشان کرد: 
ميزان کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 4۵۰۰ 
ميليارد تومان که البته کل اين رقم، تنها مطالبات معوقه 

قطعه سازان را شامل نمي شود. دبير انجمن قطعه سازان 
تصريح کرد: درصد بسيار کمي از اين رقم مطالبات معوقه 
قطعه سازان و بخش زيادي از آن شامل مطالباتي است 
که تاکنون سررسيد آن نشده است. بيگلو تصريح کرد: 
براساس تعهدات اخير مديران شرکت هاي خودروساز، تا 
پايان امسال بيشتر مطالبات معوقه قطعه سازان پرداخت 

خواهد شد.

4500 ميليارد تومان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان

خيزسوئيسبرايافزايشصادراتبهايران
رئيس شوراي مشترك بازرگاني ايران و سوئيس از تامين بيمه 
صادرکنندگان سوئيس از سوي دولت اين کشور براي صادرات 
به ايران خبر داد و اعالم کرد: بانک هاي کوچک سوئيس��ي که 
معامالت دالري نسبتا پاييني دارند ال سي را از طريق بانک هاي 
ايراني که در اروپا هس��تند قبول مي کنند. ش��ريف نظام مافي 
در گفتگو با ايس��نا، گفت: کش��ور س��وئيس به لحاظ تجاري و 
اقتص��ادي اهمي��ت زيادي دارد. بس��ياري از بانک ها و بيمه هاي 
دنيا، شرکت هاي کشتيراني و شرکت هاي غالت دنيا در سوئيس 
مرکزيت دارند حتي اگر خودشان هم سوئيسي نباشند. وي ادامه 
داد: سطح معامالت اقتصادي ايران با سوئيس در زمان تحريم ها 
بس��يار پايين آمده بود. با وجود اينکه س��وئيس مس��تقيما ايران را 

تحريم نکرده بود اما نهايتا از تحريم هاي اتحاديه اروپا و سازمان 
ملل تابعيت داش��ت. همچنين فش��ارهايي که دولت آمريکا روي 
بانک هاي سوئيسي مي آورد تاثيرگذار بود. رئيس شوراي مشترك 
بازرگاني ايران و س��وئيس تصريح کرد: اکنون اتفاقي که افتاده 
اين اس��ت که دولت س��وئيس بيمه صادرات را براي شرکت هاي 
سوئيسي به ايران باز گذاشته، اين نکته مهمي است که در زمان 
تحريم قطع ش��ده بود که اکنون برقرار ش��ده اس��ت. نظام مافي 
ادامه داد: پيش از اين هر ش��رکت سوئيس��ي که مي خواس��ت به 
ايران صادرات انجام دهد بايد با ريسک خودش صادرات مي کرد 
اما در حال حاضر به دليل اينکه دولت سوئيس صادرکنندگان را 
گارانتي مي کند اين ريسک پايين آمده است. وي درباره استفاده 

از ال سي در معامالت با سوئيس توضيح داد: بانک هاي کوچک 
سوئيسي که معامالت دالري نسبتا پاييني دارند ال سي را از طريق 
بانک هاي ايراني که در اروپا هستند قبول مي کنند. اين بانک ها به 
دليل فشارهاي خزنه  داري آمريکا نمي توانند ال سي را به شکل 
مستقيم براي ايران باز نمي کنند اما به هر حال مشکلي له لحاظ 
بازگشايي ال سي نداريم. رئيس شوراي مشترك بازرگاني ايران 
و س��وئيس درباره وضعيت صادرات ايران به س��وئيس گفت: در 
زمينه صادرات به سوئيس مي توان گفت عملکرد مثبتي نداشتيم. 
نه به دليل عدم حمايت دولت و يا فعال نبودن بخش خصوصي 
بلکه به دليل اينکه محصوالت ما کيفيت الزم را براي صادرات 
به س��وئيس ندارد و همچنين س��وئيس به لحاظ اس��تانداردهاي 

کيفي بس��يار قوي اس��ت و ما بايد براي صادرات به س��وئيس با 
محصوالت آلماني و فرانسوي رقابت کنيم. به طور کلي به غير 
از کاالهاي سنتي اقالم زيادي براي صادرات به سوئيس نداريم. 
نظام مافي اضافه کرد: از سوي ديگرمحصوالت انرژي ما نيز به 
لحاظ جغرافيايي براي صادرات به س��وئيس متصل نيس��ت البته 
اگر روزي خط لوله اي ساخته شود مي تواند مقصد مناسبي براي 
صادرات فراورده هاي انرژي ايران باش��د. وي همچنين در مورد 
وضعيت واردات ايران از سوئيس گفت: واردات از سوئيس بسيار 
خوب پيش مي رود. شرکت هاي سوئيسي در زمينه هاي متفاوت 
از جمله دارو، غالت و يا کاالهاي لوکس مثل لوکس ساعت به 

ايران صادرات دارند.

بازسازيخطوطريليذوبآهناصفهانباريلملي
تولي��د ري��ل مل��ي در ذوب آه��ن اصفه��ان يک��ي از مهمترين 
دس��تاوردهاي صنعتي و اس��تراتژيک صنايع داخلي در راستاي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت که حمل و نقل ريلي کش��ور را از جهت 
تامين ريل به عنوان مهمترين گلوگاه توس��عه خطوط راه آهن، 
بي نياز و خودکفا نموده است. آثار و برکات اين پروژه مهم ملي 
روز به روز در عرصه هاي مختلف نمايان مي شود که يکي از آنها، 
بهره برداري از اين ريل اس��تاندارد و بس��يار باکيفيت در خطوط 
حمل و نقل ريلي سنگين ذوب آهن اصفهان است. اين مجتمع 
عظيم صنعتي از چرخه توليد کامل فوالد برخوردار است و وسعت 
جغرافياي��ي آن و همچني��ن تناژ باالي مواد اوليه و محصوالت 
باعث شده از حمل و نقل داخلي گسترده اي برخوردار باشد که 

از طريق خطوط راه آهن صورت مي گيرد. 
مرتضي س��االري، مدير ارش��د توليد ذوب آهن اصفهان در اين 
خصوص گفت: اين ش��رکت در س��الي که به تدبير مقام معظم 
رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري 
ش��ده، با توليد ريل اس��تاندارد موفق ش��ده عالوه بر آمادگي 
تامي��ن ني��از صنع��ت حمل و نقل ريلي کش��ور، نياز خود به اين 
محص��ول را ني��ز مرتفع س��ازد. وي اف��زود: با توليد ريل مطابق 

با اس��تانداردهاي جهاني، همزمان با ش��روع به انجام تعهدات 
بيروني، بازسازي خطوط ريلي داخلي ذوب آهن نيز با ريلي ملي 
آغاز گرديد. ساالري تصريح کرد: با توجه به فرسودگي خطوط 
ريلي ذوب آهن از چندي پيش تصميم بر نوس��ازي اين خطوط 
گرفته شد و مشکل اصلي، تامين ريل مورد نياز بود که با توجه 
به اجراي پروژه توليد ريل ملي در شرکت منتظر مانديم تا اين 
پروژه به ثمر برس��د و با توليد ريل ذوب آهن، بازس��ازيي خطوط 

ريلي را انجام دهيم که اين امر بسيار موفقيت آميز بود. 
عباس��علي قيص��ري، مدير راه آه��ن و ترابري ذوب آهن در اين 
خص��وص گف��ت: طول خطوط ريل��ي ذوب آهن اصفهان ۱۰۰ 
کيلومت��ر اس��ت ک��ه چندين حمل و نق��ل مهم را برعهده دارد و 
از جمله بارهايي که از خارج کارخانه به ش��رکت مي رس��د را به 
ايستگاه مواد خام منتقل و محصوالت نوردي را به انبار منتقل 
مي س��ازد. همچنين وظيفه انتقال ذوب از کوره بلند به کارگاه 
ميکس��ر فوالدس��ازي را عهده دار است. قيصري يادآور شد: اگر 
ريل در مراحل اوليه بهره برداري مشکلي نداشته باشد مي توان به 
کيفيت آن اطمينان حاصل کرد. محصوالت ذوب آهن اصفهان 
از کيفيت قابل توجهي برخوردار است که مرهون سيستم کنترل 

کيفي بس��يار دقيق و به روز آن اس��ت. وي گفت: بهره برداري 
از ريل در ذوب آهن نش��ان داد که اين محصول نيز از کيفيت 
بسيار بااليي برخوردار بوده و همچون ديگر محصوالت لحاظ 

کيفي از سطح بسيار خوبي برخوردار است.
همچنين عباس عباس زاده، مدير کيفيت ذوب آهن نيز با بيان 
اينکه ريل طي دهه هاي گذش��ته در ذوب آهن توليد ش��ده بود 
اما به دليل نبود تجهيزات الزم از جمله ماش��ين صافکاري، در 
راه آهن جمهوري اس��المي قابل اس��تفاده نبود، گفت: در پروژه 
توليد ريل که با حضور معاون اول رئيس جمهور افتتاح ش��د، با 
بهره گيري از تکنولوژي روز دنيا اين مشکالت حل شد و ريلي 
که امروز در ذوب آهن اصفهان توليد مي شود در آزمايشگاه هاي 
مختلف خارج کش��ور و داخل کش��ور تس��ت ش��ده و کيفيت آن 
ب��ه ه��ر لح��اظ مورد تايي��د قرار گرفته اس��ت. وي افزود: يکي 
از مزيت هاي مهم ذوب آهن،  فوالد اين ش��رکت اس��ت که به 
لحاظ خواص مکانيکي در س��طح جهاني داراي اعتبار اس��ت و 
براي توليد ريل بسيار مناسب مي باشد. مدير کيفيت ذوب آهن 
تصريح کرد: هم اکنون ريل با کيفيت باال در ذوب آهن در حال 
توليد اس��ت و اين محصوالت که مطابق اس��تاندارد مي باش��د 

در خط��وط ريل��ي داخلي ذوب آهن در بخش هاي س��نگين بار 
و همچنين در پيچ ها مورد اس��تفاده قرار گرفت که فش��ار بار، 
چندي��ن براب��ر قطارهاي مس��افربري اس��ت و بدون هيچ گونه 
مشکلي در حال بهره برداري مي باشد. عباس زاده افزود: کارگاه 
ن��ورد 6۵۰ ذوب آه��ن که توليد ريل در آن صورت مي گيرد قادر 
به توليد تيرآهن بال پهن تا س��ايز H۳۰ نيز مي باش��د که براي 
س��اختمان هاي بلند مرتبه به کار مي رود و ايمني س��اختمان در 
براب��ر زلزل��ه را افزايش مي دهد. هم اکنون در س��اختمان هاي 
بلندمرتبه از تير ورق اس��تفاده مي ش��ود که به دليل اس��تفاده از 
جوشکاري، از استحکام و کيفيت الزم برخوردار نيست و مطابق 

استاندارد نمي باشد.


