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كشف400ميليونتنذخيرهقطعيسنگآهن
مع��اون وزير صنع��ت، معدن وتجارت 
گفت: براس��اس فعاليت هاي اکتشافي 
مش��ترک س��ازمان هاي ايمي��درو و 
زمين شناسي در يک سال گذشته 400 
ميليون تن ذخيره قطعي سنگ آهن در 
ش��رق کشور کشف شده است. مهدي 
کرباس��يان افزود: موضوع دستيابي به 

ظرفيت 55 ميليون تن فوالد خام در افق 1404 بايد از سوي فعاالن 
اي��ن عرص��ه با اصرار دنبال ش��ود، زيرا تحقق اش��تغال الزم و رش��د 
اقتصادي هش��ت درصدي در چارچوب برنامه شش��م توس��عه ضامن 
منافع عمومي است. وي افزود: سياست دولت بسترسازي براي حضور 
بخش خصوصي در معادن اس��ت و هنگامي که فعاليت اکتش��افي با 
ريسک باال همراه است، ايميدرو وارد عمل مي شود و پس از دستيابي 
ب��ه ذخي��ره الزم، عرص��ه به بخش خصوصي واگذار مي ش��ود. معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور ش��د: س��ال گذش��ته مساله تجميع 
معادن کوچک و متوس��ط به عنوان يک کار اساس��ي مطرح شد و يکي 
از دس��تاوردهاي مهم آن کاهش هزينه هاي ثابت اس��ت که تاکنون 
صورت نگرفته اس��ت. ذخاير اکتش��افي س��نگ آهن کش��ور به ميزان 
5.1 ميليارد تن اعالم شده که از اين رقم حدود سه ميليارد تن ذخيره 

قطعي و بقيه احتمالي است.

سامانهجامعتجارتراهاندازيشد
تجار و بازرگانان با بهره برداري از سامانه جامع تجارت مي توانند ثبت 
اطالعات ثبت سفارش خود را مدنظر قرار دهند. به گزارش مهر، سامانه 
جامع تجارت براساس بند الف ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز مصوب سال 1۳۹۲، به عنوان درگاهي يکپارچه ارتباط بازرگانان 
با دس��تگاه هاي ذيربط در امر تجارت کش��ور به صورت رس��مي مورد 
بهره ب��رداري ق��رار گرفت��ه تا از اين پس مورد اس��تفاده ق��رار گيرد. با 
راه اندازي اين س��امانه ثبت اطالعات ثبت س��فارش توسط بازرگانان 
در سامانه جامع تجارت صورت گرفته و پس از ارسال به سامانه ثبت 
تارش در صورت نياز به عمليات کارشناس��ي مورد نياز براس��اس روال 
س��ابق در اختيار کارشناس��ان ذيربط قرار گيرد. سازمان توسعه تجارت 
اعالم کرده که با راه اندازي اين سامانه تغييري در فرآيند کارشناسي 

ثبت سفارش ايجاد نخواهد شد.

افزايشتقاضايمحصوالت
عاملاختالفقيمتبازاروكارخانه

مع��اون بازاريابي و فروش ايران خودرو 
عل��ت اختالف قيمت بازار و کارخانه را 
ناش��ي از افزايش تقاضاي محصوالت 
ايران خودرو دانس��ت و گفت: امسال در 
همکاري با پليس راهور ناجا، از ابتداي 
زمس��تان، انواع توليدات ايران خودرو با 
مدل سال ۹6 عرضه مي شود. مصطفي 

خان کرمي با تاکيد بر اينکه تغيير مدل محصوالت در اين زمان از سال 
بي س��ابقه اس��ت، گفت: اين اقدام موجب افزايش رضايت مشتريان و 
همچنين ايجاد زمينه هاي شفافيت و يکپارچگي داده هاي اطالعاتي 
خودرو و مدل در سيس��تم ناجا و ش��رکت هاي خودروس��از شده است. 
وي رش��د بي س��ابقه ثبت نام در روش هاي پيش فروش را نشان دهنده 
اعتماد مش��تريان به ايران خودرو و اس��تقبال آنان از انواع محصوالت 
اين ش��رکت دانس��ت و با اعالم رش��د ۳4 درصدي توليد محصوالت 
مختلف در سال جاري اظهار کرد: امسال در فروش محصوالت نيز رشد 
40 درصدي را تجربه کرده ايم. خان کرمي افزود: رشد توليد و عرضه 
مناس��ب محصوالت، محدود ش��دن موجودي محصول در پارکينگ و 
استقبال مشتريان وفادار از طرح هاي مشارکت در توليد، نشان دهنده 

رونق خودروسازي به عنوان پيشران اقتصاد کشور است.

كارنامهتوليدسواريدر9ماههامسال
آذرماه امسال توليد خودروهاي سواري در تمام سواري سازان داخلي به 
استثناي يک شرکت، افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، در اين مدت 
توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو با رشد 66.۳ درصدي 
همراه بوده و از ۳6 هزار و ۳5۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به 60 
هزار و 461 دستگاه رسيد. توليد اين محصوالت در گروه خودروسازي 
س��ايپا ب��ه عنوان رقيب ايران خودرو ني��ز 66.۷ درصد افزايش يافته و 
از ۳1 هزار و ۲۷5 دس��تگاه در آذر 1۳۹4 به 5۲ هزار و 140 دس��تگاه 
افزايش يافت. آذرماه امس��ال توليد انواع س��واري در خودروسازي راين 
نيز ۳۳۷.5 درصد افزايش داشته و ۸0 دستگاه در آذرماه سال گذشته 
به ۳50 دستگاه رسيد. توليد اين محصوالت در خودروسازي مديران 
نيز با رش��د 160.6 درصدي همراه بوده و از 155۷ دس��تگاه در آذرماه 
سال گذشته به 405۸ دستگاه افزايش يافت. در اين مدت توليد انواع 
س��واري در گروه بهمن نيز 6۹.۷ درصد رش��د داش��ته و از ۲۳4 دستگاه 
در آذر 1۳۹4 به ۳۹۷ دستگاه رسيد. توليد اين محصوالت در کرمان 
موتور نيز با رشد ۷6.5 درصدي همراه بوده و از ۲5۸۳ دستگاه در آذر 

ماه سال گذشته به 455۸ دستگاه رسيد.

توليدكاميوندركشورافزايشيافت
آذرماه امسال توليد انواع کاميون در خودروسازان داخلي به طور ميانگين 
1۹.5 درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع 
کاميون در ايران خودرو ديزل با رش��د 1۲۷.6 درصدي همراه بوده و 
از 5۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به 1۳۲ دستگاه رسيد. توليد اين 
محصوالت در گروه بهمن نيز صعودي بوده و با رشد ۲۷.5 درصدي از 
۳۲4 دستگاه در آذر 1۳۹4 به 41۳ دستگاه افزايش يافت. آذرماه امسال 
توليد انواع کاميون در آذهايتکس نيز ۸.۳ درصد افزايش يافته و از 1۲ 
دستگاه در آذرماه سال گذشته به 1۳ دستگاه رسيد. همچنين توليد اين 
محصوالت در تيراژه ديزل نيز صعودي بوده و با رش��د 1۲5 درصدي 
از چهار دستگاه در آذر 1۳۹4 به ۹ دستگاه رسيد. توليد انواع کاميون 
در مام��وت ني��ز 1۲0 درص��د افزايش يافته و از ۳5 دس��تگاه در آذرماه 
سال گذشته به ۷۷ دستگاه افزايش يافت. برخالف اين شرکت ها اما 
توليد انواع کاميون در دو ش��رکت ديگر با کاهش همراه بوده اس��ت. 
توليد اين محصوالت با کاهش ۲6.1 درصدي از 14۲ دستگاه در آذر 

1۳۹4 به 105 دستگاه کاهش يافت.

توليد۷وانتمتوقفشد
آذرماه امس��ال توليد هفت مدل وانت در خودروس��ازان داخلي متوقف 
ش��د. به گزارش ايس��نا، در اين مدت توليد وانت آريس��ان شرکت ايران 
خودرو تبريز با کاهش 100 درصدي همراه بوده و از 1۲ دس��تگاه در 
آذر ماه س��ال گذش��ته به صفر رس��يد. توليد وانت وينگل دو کابين تک 
ديفرانسيل شرکت سازه هاي خودرو ديار نيز متوقف شده و از پنج دستگاه 
در آذر 1۳۹4 به صفر کاهش يافت. آذرماه امسال توليد وانت وينگل دو 
کابين دو ديفرانسيل ديگر محصول شرکت سازه هاي خودرو ديار نيز 
متوقف شده و از چهار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسيد. در 
اين مدت توليد وانت پادرا شرکت زامياد نيز 100 درصد کاهش يافته 
و از ۲4 دس��تگاه در آذر 1۳۹4 به صفر کاهش يافت. توليد وانت مزدا 
تک کابين دوگانه س��وز گروه بهمن نيز با کاهش 100 درصدي همراه 
بوده و از يک دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد. همچنين 
توليد وانت مزدا دو کابين دوگانه س��وز ديگر محصول گروه بهمن نيز 
100 درصد کاهش يافته و از سه دستگاه در آذر 1۳۹4 به صفر کاهش 
يافت. توليد وانت پاژن شرکت مرتب نيز با کاهش 100 درصدي همراه 

بود و از سه دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد.

پيشخوان

صنعت،معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: کش��ورهاي چين، 
امارات، عراق، ترکيه، کره جنوبي، هند، افغانستان، 
ژاپن، پاکس��تان، عمان 10 مقصد صادرات ايران 
طي ۹ ماهه سال 1۳۹5 را تشکيل مي دهند. طي 
اي��ن م��دت تراز بازرگاني اي��ران همچنان مثبت 
اس��ت، اما بررسي کارنامه تجارت خارجي کشور 
نش��ان مي دهد که در بخش صادرات نس��بت به 
برنامه پيش بيني شده عقب ماندگي وجود دارد.

به گزارش تجارت آنالين، س��ال گذش��ته دولت 
پيش بيني کرد صادرات کاالهاي غيرنفتي از 4۲.5 
ميلي��ارد دالر س��ال ۹4 ب��ه 5۲.5 ميليارد دالر در 
س��ال ۹5 افزايش يابد که با توجه به صادرات ۳1 
ميليارد دالري کاالهاي غيرنفتي در ۹ ماهه ابتداي 
امسال، از برنامه عقب تر هستيم. اين در حالي است 
که براساس گزارش هاي منتشر شده در اين مدت 
واردات محصولي مانند خودرو به کش��ور با رش��د 

بيش از 60 درصدي همراه بوده است.
رشد بيش از ���30 درصدي صادرات

براس��اس آخرين گزارش��ي که س��ازمان توسعه 
تج��ارت منتش��ر ک��رده در ۹ ماهه س��ال 1۳۹5 
در مجم��وع ۹1 ميلي��ون و ۲61 ه��زار تن کاال به 
کش��ورهاي مختلف صادر ش��ده که اين رقم در ۹ 
ماهه سال 1۳۹4 معادل 6۸ ميليون و ۸۲۳ هزار 
تن بوده، مقايس��ه اين دو رقم نش��ان مي دهد که 
ص��ادرات ط��ي اي��ن مدت در س��ال ۹5 به لحاظ 
وزني نس��بت به سال گذش��ته ۳۲.6 درصد رشد 
داشته است. همچنين ارزش صادرات در ۹ ماهه 
س��ال جاري ۳1 ميليارد و 5۹۳ ميليون دالر بوده 
ک��ه ب��ا توجه به ارزش صادرات در ۹ ماهه س��ال 
1۳۹4 ک��ه رق��م ۲۸ ميلي��ارد و ۹۷0 ميليون دالر 
بوده اس��ت ۹.05 درصد رش��د را در بخش شاهد 
بوده اي��م. ب��ا توج��ه به هدفگ��ذاري دولت براي 
افزاي��ش ۲0 تا ۲5 درص��دي صادرات کاالهاي 
غيرنفت��ي ص��ادرات اين رقم بايد از 4۲.5 ميليارد 
دالر س��ال ۹4 به 5۲.5 ميليارد دالر در س��ال ۹5 
برس��د که براس��اس روند صادرات در سال جاري 
و ب��ه گفته مس��ئولين پيش بيني مي ش��ود مقدار 
صادرات کاالهاي غيرنفتي تا پايان س��ال به 45 

ميليارد دالر برسد.
كارنامه صادرات به ���15 مقصد صادراتي

کشورهاي چين، امارات، عراق، ترکيه، کره جنوبي، 
هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، عمان 10 مقصد 
صادرات ايران طي ۹ ماهه سال 1۳۹5 را تشکيل 
مي دهند. همچنين کشورهاي ترکمنستان، ايتاليا، 
تايوان، ويتنام و آذربايجان هم رتبه دهم تا پانزدهم 
مقص��د صادراتي کااله��اي ايراني بوده اند. حجم 
صادرات به 15 کشور عمده مقصد صادراتي ايران 
در ۹ ماهه ابتداي امس��ال ۸۲ ميليون و 145 هزار 
تن و در ۹ ماهه س��ال گذش��ته 60 ميليون و 5۹۸ 
هزار تن بوده اس��ت که مقايس��ه اين دو رقم رش��د 
۳5.56 درصدي از لحاظ وزني را نش��ان مي دهد. 
ارزش ص��ادرات در ۹ ماه��ه ابتداي امس��ال به 15 
کش��ور عمده مقصد صادرات��ي ۲۸ ميليارد دالر و 
ارزش صادرات در ۹ ماهه ابتداي سال گذشته ۲5 
ميليارد دالر بوده است که مقايسه اين دو رقم هم 

حاکي از رشد 10.۲۲ درصدي است. 
كاالهاي عمده صادراتي كشور در ���9 ماهه

براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ميعانات 
گازي، گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار 

سانتي متر مکعب و بيشتر، ساير روغن هاي سبک 
و فرآوده ه��ا بج��ز بنزين، س��اير گازهاي نفتي و 
هيدروکربوره��اي گازي ش��کل مايع ش��ده غير 
مذک��ور در ظ��روف يکهزار س��انتي متر مکعب و 
بيش��تر، پورپان مايع ش��ده در ظروف يک هزار 
سانتي متر مکعب و بيشتر و پسته  ها با پوست تازه 
خشک، پلي  اتيلن گريد فيلم باچگالي کمتر از ۹4 
درص��د به جز نوع پ��ودري، متانول، اوره حتي به 
صورت محلول در آب، بوتان مايع شده در ظروف 

يکهزار س��انتي مترمکعب و بيش��تر جزء 10 قلم 
کاالي صادراتي کشور بوده است. 

افزاي�ش ���60 درص�دي واردات خ�ودرو ب�ه 
كشور

با وجود آنکه امار گمرک در ۹ ماه منتهي به آذرماه 
سال ۹5 نشان از آن دارد که خودروهاي کره اي 
يعني هيوندايي و کيا سهم بيشتري از واردات را 
ب��ه خ��ود اختصاص داده اند، اما تويوتا که همواره 
رتبه س��وم واردات خودرو به کش��ور را از آن خود 

مي کرد به رتبه چهارم سقوط کرد و جاي خود را 
ب��ه رن��و داد. با وجود اين آمار مقايس��ه اي واردات 
خودرو در ۹ ماهه سال جاري با مدت مشابه سال 
گذش��ته نش��ان مي دهد، هيوندايي و تويوتا سهم 
بازارش��ان کاهش يافته اس��ت. بنابر آمار گمرک 
جمهوري اس��المي ايران در ۹ ماه س��ال جاري در 
مجموع 4۹ هزار و ۳۳1 دس��تگاه انواع خودروي 
س��واري به کش��ور وارد ش��ده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، افزايش 6۲ درصدي را نشان 

مي دهد. بر اين اساس ارزش دالري خودروهاي 
وارد ش��ده به کش��ور طي اين مدت يک ميليارد 
و ۲۹5 ميلي��ون دالر ب��وده ک��ه اين رقم با برنامه 
دولت از محل واردات خودرو در بودجه سال ۹5 

فاصله بسياري دارد. 
موض��وع قاب��ل توجه ديگر آنک��ه، ميزان واردات 
خودرو در ۹ ماهه س��ال جاري نش��ان از س��هم 
5 درص��دي وارد کنندگان از بازار خودرو کش��ور 
دارد. بنابر اين آمار، مبدا واردات خودرو به کشور 
براساس تعداد طي اين مدت، به ترتيب کشورهاي 
امارات متحده عربي، کره جنوبي، آلمان، ترکيه و 
اسپانيا بوده است؛ به طوري که ۸۹  درصد واردات 

خودرو از اين کشورها صورت گرفته است.
عل�ل ع�دم دس�تيابي ب�ه پيش بيني ه�اي  ���

صادراتي
در همين حال قائم مقام س��ازمان توسعه تجارت 
گف��ت: صادرات غيرنفتي تا پايان امس��ال به 45 
ميلي��ارد دالر مي رس��د، در حال��ي ک��ه اين رقم با 
برنام��ه دول��ت براي افزاي��ش 10 ميليارد دالري 
صادرات غيرنفتي، بايد به 5۲.5 ميليارد دالر برسد. 
محمدرض��ا مودودي در گفتگ��و با فارس با بيان 
اينکه در ۹ ماهه ابتداي امسال صادرات غيرنفتي ۹ 
درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته، گفت: 
اما نسبت به برنامه دولت براي افزايش ۲0 تا ۲5 
درص��دي صادرات غيرنفتي در 1۲ ماهه امس��ال 
عقب تر هس��تيم. وي گفت: در س��طح بين الملل 
يک��ي از عوام��ل مؤثر بر عدم افزايش 10 ميليارد 
دالري صادرات غيرنفتي، بدرفتاري نظام بانکي 
بين المللي نسبت به برقراري روابط بانکي با ايران 
اس��ت. قائم مقام س��ازمان توسعه تجارت با بيان 
اينک��ه ب��ه لح��اظ وزني بيش از ۳0 درصد رش��د 
صادرات محصوالت غيرنفتي را در ۹ ماهه ابتداي 
امس��ال نسبت به سال گذش��ته تجربه کرده ايم، 
گفت: اما با افت قيمت نفت به خصوص در ماه هاي 
ابتدايي امس��ال رش��د صادرات غيرنفتي به لحاظ 

ارزشي فقط ۹ درصد بوده است. 
مودودي همچنين گفت: عزم و اراده ملي و جدي 
در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در کشور شکل 
نگرفت��ه اس��ت. وي با بي��ان اينکه برخي قوانين، 
بخشنامه ها و مقررات مانع صادرات است، گفت: 
از آنجا که صادرات فرآيندي بين رشته اي و بين 
دستگاهي است، بنابراين تا وقتي اين دستگاه ها 
قواني��ن مزاحم را ح��ذف نکنند، جهش صادراتي 
که مدنظر مقامات کشور است، حاصل نمي شود. 
وي با اش��اره به عدم وجود نظام تش��ويقي پايدار 
ب��راي صادرات که از جمله عوامل داخلي محقق 
نش��دن افزاي��ش 10 ميلي��ارد دالري صادرات��ي 
غيرنفتي اس��ت، افزود: بس��ته حمايت از صادرات 
س��ال ۹5 تاکنون محقق نش��ده اس��ت. مودودي 
گفت: عليرغم اينکه در ش��وراي عالي صادرات و 
در ستاد اقتصاد مقاومتي مطرح شد که بايد خطوط 
اعتباري براي صادرات به کشورهاي هدف تعيين 
شود، اما هنوز اين موضوع هم محقق نشده است.  
م��ودودي همچني��ن با بيان اينک��ه عدم تحقق 
افزايش 10 ميليارد دالري صادرات در سال جاري 
به خود بنگاه هاي توليدي برمي گردد، گفت: هنوز 
بنگاه ه��اي صادراتي قدرتمند در کش��ور ش��کل 
نگرفت��ه و بنگاه ه��ا اغلب با رقابت منفي و مخرب 

با يکديگر به امر صادرات آسيب مي زنند.

جزئيات کارنامه تجارت خارجی 9 ماهه کاالهاي غيرنفتي منتشر شد

خودروهای وارداتی در الین سبقت

اقدامات اصالحي دولت براي قيمت خودرو  1500 واحد صنعتي تحت تملك بانك ها هستند خروج 20 هزار واحد توليدي از رکود  
قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: ۲0 هزار واحد توليدي و صنعتي 
کش��ور طي س��ال جاري از رکود خارج و 
فعال ش��ده اس��ت. رضا رحماني افزود: 
140 هزار ميليارد ريال تسهيالت براي 

فعال س��ازي واحده��اي صنعت��ي و توليدي کوچک و متوس��ط 
اختصاص يافته است. وي اظهار کرد: طرح رونق توليد و خروج از 
رکود واحدهاي توليدي و صنعتي در راستاي اجراي سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي و با همکاري دس��ت اندرکاران بخش صنعت و 
هم��کاري بانک ها عملياتي ش��د. قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در چش��م انداز توس��عه ۲0 س��اله، 55 ميليون تن 
فوالد در کش��ور نياز اس��ت و در برنامه شش��م توسعه که توليدات 

فوالد ۳5 ميليون تن است.

وحيد س��ليماني، معاون سازمان صنايع 
کوچک و شهرک هاي صنعتي با اعالم 
اينک��ه در ح��ال حاض��ر 1500 بن��گاه 
توليدي تحت تملک بانک ها هس��تند، 
اظه��ار کرد: از اي��ن تعداد 1100 واحد 

صنعتي درون ش��هرک هاي صنعتي قرار دارند و مابقي آنها در 
ساير نقاط کشور توزيع شدند. 

سليماني با اشاره به اينکه در اين خصوص گزارشي آماده و به 
وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه ش��ده، اظهار کرد: گزارش��ي 
در اين راس��تا تهيه ش��ده اس��ت تا تعيين تکليف اين واحدهاي 
صنعتي در دستور کار قرار گيرد. وي درباره وضعيت 1500 واحد 
صنعت��ي تح��ت تملک، گفت: ۸۳ واحد از اين بنگاه ها از ابتداي 

سال به شرايط قبلي بازگشتند.

يک کارشناس صنعت خودرو مي گويد: 
امروز خودروسازان با راهکارهاي زيادي 
مي توانن��د هزينه توليد خودرو مديريت 
ک��رده و قيمت خودرو را کاهش دهند. 
امراهلل امين��ي اظهار داش��ت: افزايش 

بهره وري و کاهش هزينه سربار و تالش براي توليد در مقياس 
اقتصادي، از جمله اقداماتي اس��ت که بواس��طه دستيابي به آنها 
مي توان هزينه توليد خودرو را منطقي نمود. وي تاکيد کرد: البته 
صنعت خودرويي که مبتني بر دانش و فن آوري روز باشد مسلما 
حاص��ل آن کاه��ش قيمت، افزاي��ش بهره وري و بهبود کيفيت 
خواه��د ب��ود. وي گفت: دولت با اجراي برخي اصالحات زمينه 
کاهش هزينه هاي توليد و افزايش بهره وري در خودروس��ازان 

مي تواند قيمت و کيفيت خودرو را متناسب کند.

مع��اون مع��دن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: ۲۷۷ ميليارد تومان حقوق دولتي معادن 
از بهره ب��رداران اي��ن بخش از ابتداي امس��ال تا پايان 
آذرماه دريافت ش��د. جعفر س��رقيني ادامه داد: آمارها 
نش��ان مي دهد در س��ال هاي ۹۲- 1۳۸4 در مجموع 
1۲0 ميليون تن س��نگ آهن در کش��ور به ارزش پنج 
ميليارد دالر صادر ش��د. وي تصريح کرد: بررس��ي ها 
نشان مي دهد در دوره گفته شده به ميزان ۳0 ميليارد 
دالر فوالد وارد کشور شده، بنابراين چنانچه سنگ آهن 
صادراتي با ارزش افزوده بيش��تر و محصول نهايي به 
بازارهاي برون مرزي ارس��ال مي ش��د، عايدي کشور 
بي��ش از رق��م مزبور بود. مع��اون امور معادن و صنايع 
معدن��ي اي��ران اضافه کرد: س��هم بخش خصوصي از 
صادرات 1۲0 ميليون تني سنگ آهن در مدت ياد شده 
بالغ بر 45 درصد بود، به اين ترتيب مي توان مس��ايل 
را مبتن��ي ب��ر داده هاي آماري ارزيابي کرد. س��رقيني 

همچنين درباره موضوع اعمال عوارض صادراتي که 
براي دوره سال هاي ۹۷- 1۳۹5 که از پنج تا 15 درصد 
براي برخي مواد معدني پيش بيني ش��ده، خاطرنش��ان 
کرد: اين مس��اله از س��وي ايران طراحي نش��ده، بلکه 
اس��تراليا ب��ه عن��وان يکي از اعضاي س��ازمان جهاني 
تجارت )WTO ( براي صدور چهار قلم کاني ۹ ميليارد 

دالر عوارض در سال گذشته اخذ کرده است.

وصول 277 ميليارد تومان حقوق دولتي معادن
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تغيير 
زمان توليد مش��ترک خودرو با رنو فرانس��ه خبر داد و 
گفت: قرارداد ايدرو و رنو به زودي و طي س��ال جاري 
امض��ا مي ش��ود. منص��ور معظمي در گفتگ��و با فارس 
درباره زمان قرارداد توليد مشترک با شرکت رنو اظهار 
داشت: مشارکت با رنو در مرحله اتمام مذاکرات است و 
اميدواريم تفاهم نامه موجود در آينده بسيار نزديک به 
قرارداد منجر شود. وي افزود: قرارداد سازمان گسترش 
با شرکت رنو تا پايان امسال منعقد مي شود که براساس 
آن ۳ محصول ش��امل س��يمبل، نيو داس��تر و کوئيد در 
کش��ور به توليد خواهد رس��يد. معظمي ادامه داد: اولين 
خودروي مشترک در سال ۲01۷ به توليد خواهد رسيد. 
وي در عين حال با بيان اينکه نخستين خودرو توليدي 
با رنو مش��خص ش��ده، از اعالم نام آن خودداري کرد. 
معظمي درباره زمان پيش بيني شده توليد کوئيد، گفت: 
ما براساس نياز بازار عمل مي کنيم و با توجه به اينکه 

بازار به دنبال خودروي ارزان  قيمت است، براي توليد 
چني��ن محصولي اقدام خواهيم کرد. رئيس س��ازمان 
گس��ترش گفت: يکي از اهداف ما در مش��ارکت با رنو، 
توليد خودروهاي ارزان  قيمت اس��ت. در زمان امضاي 
تفاهم نامه همکاري س��ازمان گس��ترش و رنو فرانسه، 
زمان توليد نخس��تين خودروي مش��ترک سال ۲01۸ 

اعالم شده بود.

جزئيات تازه از توليد 3 محصول رنو در ايران

انتقالصنوفآالیندهتهرانبه10ناحيهصنعتی
مديرعام��ل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي ته��ران از اصالح 
شهرس��ازي و س��اماندهي هشت شهرک صنعتي خصوصي در 
استان تهران خبر داد و اظهار کرد: اين شهرک ها بدون طراحي 
و يک شبه در دولت قبل مصوب شدند. محمدرضا قاهري بدر 
در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينکه در تهران ۲۸ شهرک صنعتي 
دولتي و هشت شهرک صنعتي خصوصي وجود دارد، بيان کرد: 
هشت شهرک صنعتي خصوصي در دولت قبل در حالي که لکه 

بودند به صورت يک شبه و بدون طراحي مصوب شدند. 
وي ادامه داد: براساس ابالغ معاون عمراني استاندار تهران طي 
دس��تور العملي قرار بر اين ش��ده نقش��ه هاي اجرايي اين هشت 
شهرک تهيه تا اصالح آن ها در بخش هاي شبکه بندي، معابر، 
فاضالب و غيره توسط معاونت برنامه و بودجه مدنظر قرار گيرد. 
بنابراين ساماندهي اين هشت شهرک کليد خورده و در انتظار 

اصالحيه مهندس مشاور است.
مديرعامل ش��رکت  ش��هرک هاي صنعتي تهران همچنين در 
مورد انتقال صنوف آالينده گفت: انتقال صنوف آالينده به 10 
ناحي��ه صنعت��ي تهران مدنظر قرار گرفته و با همکاري کارگروه 
مربوطه و سازمان حفاظت محيط زيست اين 10 ناحيه صنعتي 
ب��راي انتق��ال صنوف آالينده با ش��رايطي که در محدوده هاي 
شهري قرار گيرند، مشخص شده است و اين جانمايي به صورت 
اس��ت که به نقاط مس��کوني هم ضربه وارد نش��ود. قاهري بدر 
ادام��ه داد: ط��رح انتقال صنوف آالينده از تهران نهايي ش��ده و 

سال آينده در چهار ناحيه اجرا خواهد شد.
 وي با بيان اينکه هر آالينده اي براي صنعت يک موضوع است، 
خاطر نشان کرد: صنعت نه تنها نبايد آالينده باشد بلکه بايد به 
کمک آالينده ها نيز بيايد و بازتوليد مدنظر قرار گيرد؛ بنابراين 

حتي اگر فاضالب هم به درس��تي بهره برداري ش��ود، مي توان 
در مصارف ديگري از آن استفاده کرد.

مديرعامل شرکت  شهرک هاي صنعتي تهران با اشاره به دستور 
وزير صنعت، معدن و تجارت در زمينه ساماندهي صنايع مزاحم 
تاکيد کرد: به دس��تور وزير صنعت، معدن و تجارت س��اماندهي 
صنايع مزاحم در دس��تور کار قرار گرفته و در اين راس��تا عالوه 
بر اينکه بايد ارتقاء تکنولوژي مدنظر قرار گيرد تا آالينده ها به 
غيرآالينده تغيير کنند بلکه س��اماندهي کالبدي صنايع مزاحم 
در ش��هرک هاي صنعتي نيز مس��ئله ديگري اس��ت که بايد به 

آن توجه شود. 
به گفته قاهري بدر کارگروه امايش سرزميني با کمک سازمان 
برنامه و بودجه مرکز ثقل اين موضوع است تا بتوانيم در مسير 

درستي گام برداريم.

افزايش آمار واردات خودرو طي ماه هاي گذشته در شرايطي اعالم شده که براساس برخي گزارش ها التهاباتي در بازارهاي خودرو در داخل کشور 
نيز ش��نيده مي ش��ود. وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت چند ش��رکت واردکننده خودرو از جمله واردکنندگان اوپل، هوندا، اش��کودا، ب.ام.و، 
س��ئات و آئودي را متوقف کرد. اين ش��رکت ها به دليل اينکه تاکنون نتوانس��ته اند نس��بت به اخذ مجوز نمايندگي مس��تقيم ار خودروسازان خارجي 
توليدکننده اين برندهاي خودرويي اقدام کنند، از ادامه فعاليت  منع شدند. با دستورالعمل ابالغي در زمينه ساماندهي واردات و بازار ارز از سوي 
معاون اول رييس جمهوري در هفته گذش��ته، فعاليت ش��رکت هاي واردکننده خودروي فاقد نمايندگي مس��تقيم از خودروس��ازان خارجي از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و اين شرکت ها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود. نگاهي به سايت "ثبتارش" 
)سامانه سيستم مديريت ثبت سفارش واردات/ تحت مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت( که در آن ليست برندهاي خودرويي مجاز وارداتي 
درج شده، نشان مي دهد که برخي برندهاي خودرويي از ليست خودروهاي مجاز وارداتي حذف شده و شرکت هاي واردکننده اين خودروها ديگر 

قادر به ثبت سفارش و واردات اين خودروها نخواهند بود.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو از غيرفعال بودن واردکنندگاني که فعاليت آنها از سوي وزارت صنعت متوقف شده خبر داد و گفت:عدم ثبات 
در سياستگذاري ها، بازار خودروهاي وارداتي را ملتهب مي کند. فرهاد احتشام زاد در گفتگو با مهر درخصوص توقف فعاليت برخي نمايندگي هاي 
واردکننده خودرو از سوي وزارت صنعت گفت: هرساله به اين نمايندگي ها زمان داده مي شد تا مجوزهاي خود را تمديد کنند؛ اما امسال اين قضيه 
مقداري حساس تر شد و مجوز آنها را باطل کردند. وي با اشاره به اينکه البته اين دسته از واردکنندگان که فعاليت آنها متوقف شده، در بازار چندان 
فعال نبودند، اظهار داشت: بنابراين، توقف فعاليت آنها مشکلي را در بازار خودروهاي وارداتي ايجاد نمي کند؛ البته يکي از آنها در حال پيگيري 

براي تمديد مجوز است و در مورد يک نمايندگي ديگر که فعال تر از بقيه بود، در حال پيگيري هستيم تا حق و حقوق آن از بين نرود.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با تأکيد بر اينکه در بخش فعاليت واردکنندگاني که نمايندگي نيستند هم، در حال انجام برخي تغييرات هستيم، 
افزود: فعاليت اين واردکنندگان تأثير مستقيم را در بازار مي گذارد؛ بنابراين شرايط جديدي براي آنها ايجاد مي شود. احتشام زاد درخصوص وضعيت 
بازار خودروهاي وارداتي اظهار داشت: در حال حاضر بازار اين خودروها ملتهب است و به دليل برخي تصميم گيري ها که مدام در حال تغيير است، 
اين بازار را با التهاب مواجه مي کند. وي با تأکيد بر اينکه بازار خودروهاي وارداتي تحت تأثير اين تصميم گيري ها، آبستن حوادث است، گفت: 
عدم ثبات در تصميم گيري ها و برخي سياستگذاري ها که به تازگي اعالم شده، اثرات سوء را بر بازار خودروهاي وارداتي مي گذارد و اميدواريم 

بتوانيم با رايزني برخي از اين سياستگذاري ها را روشن تر و شفاف تر کنيم.
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