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وزير صنعت به شرکت هاي نمونه صادراتي حکم 
مشاور داد
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت طي 
حکمي دارن��دگان مدال افتخار صادرات 
را به عنوان مشاور خود در توسعه صادرات 
غيرنفتي منصوب کرد. به گزارش شاتا، 
در اين حکم محمدرضا نعمت زاده خطاب 
به روس��اي هيات مديره ش��رکت هاي 
زرماکارون، کيسون، کاله، شيرين عسل 

و پويندگان راه س��عادت، آمده اس��ت: »توسعه صادرات غيرنفتي عامل 
مهم توسعه اقتصادي و ارتقا جايگاه کشور در سطح بين المللي به شمار 
مي رود که نيازمند تالش، از خودگذشتگي، مديريت هوشمند و همدلي 
بي��ش از پي��ش بخش خصوصي و دولت اس��ت، لذا از آنجاکه جنابعالي 
پس از س��اليان متمادي سخت کوش��ي و مجاهدت در توس��عه صادرات 
غيرنفتي کشور مفتخر به دريافت »مدال افتخار صادرات« شده ايد، به 
موجب اين حکم به عنوان »مشاور اينجانب در توسعه صادرات غيرنفتي« 
منصوب مي ش��ويد. رجاء واثق دارد تا در اين برهه حس��اس با همت و 
همياري جنابعالي بتوانيم در مديريت توس��عه صادرت غيرنفتي کش��ور 
گام هاي اثربخش و مهمي برداريم«. گفتني اس��ت صادرکنندگاني که 
۵ دوره موفق به دريافت تنديس صادرکننده نمونه شوند و پس از آن ۳ 
دوره نيز به عنوان صادرکننده ممتاز انتخاب شوند، مدال افتخار صادرات 
را دريافت مي کنند. از سال گذشته تاکنون ۵ بنگاه توليدي و صادراتي 

کشور موفق به دريافت مدال افتخار صادرات شده اند. 

خودروهاي مدل ۹۵ در سراشيبي افت قيمت
روند کاهش قيمت خودروهاي مدل ۹۵ در بازار خودرو آغاز شده است. 
به گزارش ايسنا، هرساله با نزديک شدن به ايام پاياني سال خودروسازان 
محصوالت خود را با مدل س��ال جديد عرضه مي کنند. امس��ال نيز اين 
اتفاق افتاده و خودروسازان داخلي برخي محصوالت خود را با مدل سال  
آينده )۹۶( عرضه کرده اند. آغاز عرضه خودروهاي مدل ۹۶ باعث شده 
تا استقبال خريداران از خودروهاي مدل ۹۵ کاهش يابد و در نتيجه به 
دليل کاهش تقاضا قيمت اين محصوالت کاهش يابد. در اين زمينه از 
بازار خودرو خبر مي رس��د که روند کاهش قيمت خودروهايي مدل ۹۵ 
اي که مدل ۹۶ آنها وارد بازار شده آغاز شده است. در اين رابطه فعاالن 
ب��ازار خ��ودرو ب��ه کاهش ميانگين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار توماني خودروهاي 
مدل ۹۵ اي که مدل ۹۶ آنها وارد بازار شده اشاره مي کنند. البته فعاالن 
بازار خودرو معتقدند که روند کاهش قيمت خودروهاي مدل ۹۵ همچنان 

ادامه خواهد داشت.

ميزان ماليات و عوارض سيگارهاي داخلي و وارداتي
رئي��س مرک��ز برنامه ري��زي و نظارت 
ب��ر دخاني��ات کش��ور از احتمال تجميع 
ماليات ها و عوارض محصوالت دخاني 
وارداتي و توليد داخل از ۱۴ عنوان به ۲ 
ت��ا ۳ م��ورد خبر داد. علي اصغر رمزي در 
گفتگو با ايس��نا، با اعالم انواع ماليات ها 
و ع��وارض پرداختي محصوالت دخاني 

وارداتي و توليد داخل، اظهار کرد: باال بودن اين ميزان پرداختي ها که 
حدود ۱۴ مورد اس��ت باال بوده و اميدواريم تا با تجميع اين ماليات ها و 
عوارض از ۱۴ عنوان به دو تا س��ه مورد در خصوص ميزان آن نيز کار 
کارشناس��ي و بررس��ي بيش��تر صورت گيرد. به گفته رئيس مرکز برنامه 
ريزي و نظارت بر دخانيات کشور، سيگار و محصوالت دخاني وارداتي 
مشمول ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد و محصوالت توليدات داخل مشمول حدود 
۶۰ درصد عوارض و ماليات هاي مختلف هس��تند، بنابراين اميدواريم 
اه��داف م��ورد نظر حاکميت از برقراري اين ماليات ها و عوارض محقق 
شود چراکه در غير اينصورت احتمال عدم تحقق اهداف و رقم خوردن 

نتيجه معکوس را در پي خواهد داشت.

فروش پژوسيتروئن در سال ۲۰۱۶ افزايش يافت
گروه خودروسازي فرانسوي پژوسيتروئن اعالم کرد: تحويل جهاني خودرو 
سال گذشته به ميزان ۵.۸ درصد افزايش يافت که تحت تاثير فروش قوي 
برند پژو در ايران و تداوم احياي بازار خودروي اروپا بود. به گزارش ايسنا، 
اين شرکت در بيانيه اي اعالم کرد: فروش جهاني گروه پژوسيتروئن به 
۳.۱۴۶ ميليون خودرو در سال ۲۰۱۶ در مقايسه با ۲.۹۷۲ ميليون خودرو در 
سال ۲۰۱۵ افزايش يافت. رشد فروش در سال ۲۰۱۶ نشان دهنده بهترين 
عملکرد ساالنه پژوسيتروئن از سال ۲۰۱۰ بوده و براي نخستين بار از سال 
۲۰۱۱ فروش اين شرکت از مرز سه ميليون خودرو عبور کرده است. ميزان 
فروش پژوسيتروئن ۳.۵۶ درصد در اروپا و ۱۱۲.۸ درصد در منطقه خاورميانه 
و آفريقا افزايش يافت که تحت تاثير سود بردن برند پژو از لغو تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران بود. براساس گزارش رويترز، فروش پژوسيتروئن 
۱۵.۹۸ درصد در چين و آسياي جنوب شرقي و به ميزان ۱۲.۵۸ درصد در 

اوراسيا که شامل روسيه مي شود، کاهش يافت.

عملکرد معدن چادرملو روي روند رشد
براس��اس تازه ترين گزارش عملکرد ش��رکت معدني و صنعتي چادرملو 
در ۹ ماهه گذشته سال جاري ميزان توليد کنسانتره سنگ آهن خشک 
اي��ن ش��رکت از م��رز ۷ ميلي��ون و ۱۰۰ هزار ت��ن فراتر رفت. اين ميزان 
توليد نسبت به برنامه پيش بيني شده امسال حدود ۹ درصد و نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته بيش از ۵۰۰ هزار تن افزايش داشته است. 
به گزارش ماين نيوز، همچنين طي اين مدت بيش از ۲ ميليون و ۸۴۶ 
هزار تن گندله در مجتمع گندله سازي اين شرکت در اردکان يزد توليد 
ش��د که عالوه بر افزايش ۷ درصدي از برنامه مصوب، نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته نيز بيش از يک ميليون تن افزايش توليد داشته و 
توانسته بخشي از نياز واحدهاي فوالدي کشور به مواد اوليه را تامين کند. 
گفتني است شرکت معدني و صنعتي چادرملو امسال به دليل عدم نياز 
صنايع فوالد کشور به سنگ آهن دانه بندي شده و نيز کاهش صادرات، 
ميزان توليد س��نگ آهن دانه بندي ش��ده خود را نس��بت به سال گذشته 
بيش از ۶۰ درصد کاهش داده و در نتيجه بخش عمده سنگ آهن خام 
استخراجي از معدن را در پنج خط توليدي خود به کنسانتره سنگ آهن 

که محصول اصلي محسوب مي شود تبديل کرده است.

برگ سبز گمرکي مالک اصل بودن قطعات وارداتي 
نيست

يک فعال در صنعت قطعه سازي گفت: متاسفانه واردات قطعات قاچاق 
چيني ضرر و زيان بس��ياري به صنعت قطعه س��ازي داخلي وارد نموده 
اس��ت. علي اکبر جوان روح در گفتگو با خبر خودرو افزود: تش��خيص 
سالمت قطعات وارداتي و قاچاقي يا اصل بودن آنها توسط عموم مردم 
به راحتي امکانپذير نيس��ت. وي در ادامه تصريح کرد: دارا بودن برگ 
سبز گمرکي مالک اصل بودن قطعات وارداتي نيست چراکه برخي از 
قطعات قاچاقي نيز داراي اين برگ گمرکي هستند در حالي که از سطح 
کيفيت مطلوبي برخوردار نيستند. وي اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت دارايي، گمرک و س��اير ارگان هاي ذيربط بايس��تي به 
دنبال راهکاري براي رفع معضل واردات قطعات قاچاق به کشور باشند 
و راهي براي تشخيص قطعات اصلي از تقلبي توسط عموم مردم ارائه 
نمايند. وي اذعان داشت: صنعت قطعه سازي داخلي با موانع و مشکالت 
بسياري مواجه است و ورود قطعات قاچاق به معضلي براي اين صنعت 
تبديل ش��ده لذا تنها راه رهايي از آن اعمال سياس��ت هاي بازدارنده از 
سوي مسئولين است چراکه با ادامه اين روند صنعت قطعه سازي داخلي 

هيچگونه پيشرفتي نخواهد داشت و سرانجام آن نابودي خواهد بود.

پيشخوان

صنعت،معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، معدن و تج�ارت: موضوع واردات 
کاالهاي بي کيفيت به کشور هنوز هم ادامه دارد. 
در حال��ي که برخ��ي گزارش ها از بهبود وضعيت 
سامانه هاي گمرکي کشور نشان دارد، خبرهايي 
مبني بر ورود کاالهاي بي کيفيت از ساير کشورها 
با برچست شرکت هاي توليدکننده داخلي نيز در 

رسانه ها منتشر شده است.
به گزارش تجارت آنالين، پيش از اين بيشترين 
انتق��ادي که درباره ورود بي کيفيت ها به کش��ور 
مطرح مي شد مربوط به کاالهايي بود که در داخل 
کشور امکان توليد آنها وجود دارد. گران تمام شدن 
توليد برخي محصوالت در داخل کش��ور موجب 
ش��ده تا مشتري ها به س��مت بازار ساير کشورها 
تمايل پيدا کنند، کش��ورهايي که در برخي موارد 
کاالهايي با کيفيت نازل را روانه بازارهاي ايران 
مي کنند. در اين ميان بيش��ترين انتقاد هميش��ه 
نسبت به کاالهاي چيني مطرح مي شود، کشوري 
که همچنان شريک اول تجاري ايران به حساب 

مي آيد.
بررس��ي کارنامه تجارت خارجي ايران طي چند 
س��ال گذش��ته نش��ان مي دهد که چين همواره 
بيش��ترين سهم را از واردات و صادرات بازارهاي 
ايراني به خود اختصاص داده اس��ت. کارشناسان 
معتقدند که گسترش روابط سياسي با چين يکي از 
داليل ديگر است که ما را به سمت کاالي چيني 
ترغيب کرده اس��ت. به عبارت ديگر با گس��ترش 
روابط سياسي- اقتصادي دو کشور هيچ ترديدي 
وجود ندارد و بايد انجام شود، در اين ميان مساله 
مهم اين اس��ت ما از چين کااليي وارد کنيم که 
حائز اس��تانداردهاي الزم باشد. تجربه سال هاي 
گذش��ته همواره نش��ان داده است که متاسفانه به 
دلي��ل ن��وع تقاضايي که در بازار ايران وجود دارد، 
واردکنن��دگان داخلي از مي��ان کاالهاي چيني، 
کاالهايي با نازل ترين کيفيت وارد کشور مي کنند. 
اين در حالي است که محصوالت توليد شده توسط 
کش��ور چين داراي رتبه بندي هاي مختلفي است 
و ب��راي بازاره��اي اروپاي��ي و آمريکا نيز به توليد 

محصول مي پردازد.

ورود كاالي چيني با برچسب ايراني ���
در همين حال يکي از انتقاداتي که از سوي فعاالن 
اقتصادي و کارشناسان مطرح مي شود مربوط به 
کاالهاي بي کيفيت چيني مي شود که با برچسب 
مرتبط با شرکت هاي داخلي وارد ايران مي شوند. 
در همين حال عضو کميس��يون صنايع و معادن 
مجل��س تاکيد کرد: بس��ياري از کاالهايي که از 
چين وارد کشور مي شوند، قابليت توليد در داخل 
با کيفيت بهتر را دارند. رامين نورقلي پور در گفتگو 
ب��ا خان��ه ملت با اش��اره به عرضه کاالهاي چيني 
در بازار گفت: امروز ش��اهد کاالهايي هستيم که 
کامال در کشور توليد شده و يا توان توليد آن وجود 
دارد، همچنين بخشي ديگر از کاالهاي چيني که 
وارد مي شود کااليي است که قبال توليد شده اما 
در حال حاضر توليد نمي ش��ود و امکان توليد آن 

به دليل مس��ائل رقابتي وج��ود ندارد. نورقلي پور 
همچني��ن مي گويد ک��ه بعضي از اين کاالها که 
عمدتا س��اخت چين است با برچسب و لوگوهاي 
فارسي و شرکت هاي داخلي وارد کشور مي شود. 
اين نماينده مجلس خاطرنش��ان کرد: در مبادي 
ورودي استانداردهاي الزم براي ورود کاال اعمال 
نمي شود در حالي که اگر بتوانيم سطح استاندارد را 
ارتقاء داده و قاچاق را کنترل کنيم، قطعا مي توانيم 

روي بخشي از بازار تاثيرگذار باشيم.
ضرورت بهبود استانداردهاي گمركي ���

اي��ن نماينده مجلس در ادامه تاکيد کرد: موضوع 
مب��ارزه و جلوگي��ري از قاچاق کاال بحث بس��يار 
مهمي در مجلس اس��ت و ب��ه دنبال راهکارهايي 
ب��راي کاه��ش حج��م کاالي قاچاق هس��تيم. 
نوس��ازي و به روز کردن س��از و کارهاي گمرک 

براي پيش��گيري از قاچاق يکي از مهمترين اين 
راهکارهاست. وي تصريح کرد: واقعيتي که وجود 
دارد اين است که بسياري از کاالهاي چيني که در 
بازار شاهد عرضه آن هستيم، از مبادي رسمي وارد 
کش��ور مي ش��ود که دليل عمده آن پائين بودن 
اس��تانداردهاي ما براي ورود کاال اس��ت. به نظر 
مي رس��د ک��ه نظ��ارت کافي بر آن وج��ود ندارد و 
اين کاالها بدون حس��اب و کتاب وارد مي ش��وند. 
نورقلي پ��ور تصري��ح کرد: در اينکه ورود و عرضه 
کاالي چين��ي در بازار ضربات جبران ناپذيري به 
بدنه توليد کشور وارد مي کند، هيچ ترديدي وجود 
ندارد و ما در اين پروس��ه خود را مقصر مي دانيم، 
هرچند که عوامل خارجي و تحريم ها قطعا نقش 
بسيار مهمي در اين موضوع داشته اند؛ ولي ما نيز 
باع��ث گران بودن توليد نهايي داخلي ش��ده ايم. 

نورقلي پور در پايان خاطرنش��ان کرد: بس��ياري از 
کاالهايي که از چين وارد کشور مي شود، قابليت 
توليد در داخل با کيفيت هاي بسيار بهتر را دارند؛ 
ام��ا تولي��دات ما گران تمام مي ش��ود و خريداران 
در داخل کش��ور به دنبال قيمت پايين تر هس��تند 
ک��ه اي��ن عوامل موجب مي ش��ود تا روز به روز در 
عرصه ه��اي مختل��ف، از کوچکترين کاال گرفته 
تا کاالهاي س��نگين مثل خودرو پذيراي کاالي 

چيني باشيم.
جعل سند براي ورود كاالهاي چيني ���

در همي��ن ح��ال عضو ديگر کميس��يون صنايع و 
معادن مجلس گفت: يکي از عمده ترين راه هاي 
ورود کاالي چيني به کش��ور قاچاق اس��ت. ولي 
ملکي با اش��اره به عرضه کاالهاي چيني در بازار 
گفت: متاسفانه بعضي از اين کاالهاي بي کيفيت 
با تباني يا جعل س��ند از مبادي ورودي رس��مي با 
قيمت ارزان و بدون پرداخت عوارض وارد کشور 
مي شود و در نظم بازار اختالل ايجاد مي کند. اين 
نماينده مجلس افزود: يکي ديگر از راه هاي ورود 
اجن��اس بُنج��ل چيني به کش��ور قاچاق از مبادي 
غيررسمي است و در بعضي موارد نيز از اين کاالها 
از طريق ته لنجي ها وارد کش��ور مي ش��ود که اين 
کاالها در هر سه حالت نه تنها بازار را تهديد مي کند 
که موجب بيکاري کارگران مي شود. وي با بيان 
اينک��ه با ورود کاالي چيني به کش��ور بيت المال 
نيز صدمه ديده و از بين مي رود، خاطرنشان کرد: 
در حقيق��ت، هزينه اي ک��ه براي کاالهاي بُنجل 
چيني صورت مي گيرد ضمن کس��ادي بازار و از 
کار انداختن کارخانه ها و واحدهاي فعال صنعتي، 
به دليل نداشتن کيفيت الزم به مصرف کننده نيز 
ضرر مي زند. ملکي همچنين با بيان اينکه متاسفانه 
در چي��ن اي��ن کاالها ب��راي مصرف جامعه هدف 
پيش بيني شده، افزود: خود چيني ها و واسطه هاي 
آنها مي دانند که چه کشورهايي به راحتي مي توانند 
کاالهاي آنها را وارد کنند و متوجه هستند که در 
ايران متاسفانه هر کااليي که ارزان باشد خريدار 
دارد و به کيفيت کمتر توجه مي شود و اين معضلي 

است که ما در مجلس با آن مخالف هستيم.

سوءاستفاده از نام ایرانی در عرضه کاالی بی کیفیت چینی؛

برچسب های ننگ!

شوراي معادن استان ها هیچ اختیاري ندارند  تعطیلي کارخانه هاي دولتي با اشتباه در واگذاري  اقتصاد معدني را برجسته مي کنیم  
ريي��س خان��ه معدن اي��ران گفت: اکثر 
اقتصاددانان و نمايندگان مجلس نسبت 
ب��ه موضوع اقتصاد مع��دن بيگانه بوده 
و ل��ذا اي��ن خانه معدن درصدد اس��ت تا 
با شفافس��ازي، اطالع رس��اني و فراهم 

س��اختن بازدي��د از معادن و مراکز ف��رآوري محصوالت معدني 
اي��ن مه��م را انج��ام ده��د. محمدرضا بهرامن گف��ت: برخي از 
صاحب نظ��ران ب��ر اين باورند که معدن بازدهي الزم را نس��بت 
ب��ه صنع��ت ن��دارد و اين قصور از ناحيه ما بوده که نتوانس��ته ايم 
به اندازه کافي فضاسازي تبليغاتي و روشنگري با انجام نشست ها 
و کنفرانس هاي تخصصي معدني کنيم تا تنها معدن را به عنوان 
محلي براي کس��ب ثروت نگاه نکنند. وي گفت: تصميم داريم 

اقتصاد معدني را برجسته کنيم.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
اگر روند اش��تباه واگذاري ش��رکت هاي 
دولت��ي اصالح نش��ود، احتمال تعطيلي 
بس��ياري از کارخانه ها وجود دارد. رحيم 
زارع درباره نحوه واگذاري ش��رکت هاي 

دولتي گفت: واگذاري ش��رکت هاي دولتي بايد به نحوي باش��د 
که به ارتقاي بهره وري منتهي شود. وي با بيان اينکه واگذاري 
صحيح کارخانه هاي دولتي به نفع اقتصاد کشور است، ادامه داد: 
بايد پذيرفت عملکرد برخي از شرکت هاي دولتي بعد از واگذاري 
با روند نزولي روبرو شده و حتي برخي کارخانه هاي واگذار شده 
تعطيل شده است. زارع گفت: اگر روند اشتباه واگذاري شرکت هاي 
دولتي اصالح نشود، احتمال تعطيلي بسياري از کارخانه ها وجود 

دارد و جمعيت قابل توجهي به بيکاران اضافه خواد شد.

نايب رييس کميسيون صنايع و معادن 
مجلس گفت: شوراي معادن استان ها 
بايد در راس��تاي تصميم شوراي عالي 
معادن حرکت کند اما اين شوراها هيچ 
اختي��اري ندارند. داريوش اس��ماعيلي 

گف��ت: البت��ه اختيارات ملي در بحث معادن به ش��وراي معادن 
اس��تان ها تفويض نش��د. اسماعيلي همچنين با اشاره به اينکه 
هرگون��ه دخ��ل و تصرف در مع��ادن بزرگ و اختياراتي همانند 
واگذاري، اس��تخراج و فروش در اختيار ش��وراي عالي معادن 
است، ادامه داد: درحال حاضر بيش از ۵ معدن بزرگ در کشور 
وجود ندارد که نبايد به اس��تان ها واگذار مي ش��د و در حقيقت 
امروز هيچ اختياري از ش��وراي عالي معادن به ش��وراي معادن 

استان ها واگذار نشده است.

منابع محلي در الجزاير اعالم کردند، خط توليد شرکت 
س��ايپا در الجزاي��ر در م��اه مارس س��ال جاري ميالدي 
)اس��فند/فروردين( در اس��تان تيارت الجزاير به مرحله 
توليد مي رسد. به گزارش ايرنا، مقام هاي محلي استان 
تيارت الجزاير افزودند: قرار بود اين خط توليد در ماه ژانويه 
ب��ه بهره برداري برس��د، اما ب��ه علت تغيير مکان احداث 
 ش��رکت، خط توليد س��ايپا در ماه مارس به مرحله توليد 

خواهد رسيد. 
براس��اس اي��ن گزارش، محي الدي��ن طاحکوت رئيس 
ش��رکت الجزايري طاحکوت )س��يما موتور( الجزاير که 
سايپا با مشارکت اين شرکت قرار است خط توليد خود 
را در الجزاير به بهره برداري رساند، گفت: اين طرح مهم 
است و همکاري با شرکت سايپا باعث رونق اقتصادي در 
الجزاير، توليد خودروهاي ارزان قيمت و اشتغالزايي براي 
جوانان الجزايري خواهد شد. وي گفت: هدف تنها توليد 
خودروهاي سايپا در الجزاير نيست بلکه الجزاير دروازه اي 

براي ورود خودروهاي شرکت سايپا به بازار آفريقا خواهد 
بود. پيش تر مهدي جمالي، مديرعامل گروه خودروسازي 
س��ايپا، زمان آغاز بهره برداري خط توليد س��ايپا در کشور 
الجزاي��ر را پايان امس��ال اع��الم کرده بود. جمالي گفته 
بود: پروژه الجزاير در راس��تاي توس��عه صادرات و براي 
برخورداري از حمايت هاي ناشي از توليد در آن کشور از 

سال گذشته آغاز شده است.

بهره برداري خط توليد سايپا در الجزاير از اواخر سال
آم��ار عملک��رد صدور فوالد خ��ام بخش خصوصي در 
دوره ۹ ماهه امسال نشان مي دهد در مجموع ۲ ميليون 
و ۵۶۵ هزار تن به بازارهاي هدف صادرات ش��ده که 
 نس��بت به دوره مش��ابه پارس��ال رش��د ۱۱۸ درصدي 

دارد. 
به گزارش انجمن فوالد ايران؛ جدول صادرات فوالد 
بخ��ش خصوص��ي در مدت ياد ش��ده حاکي اس��ت: از 
مجموع اين ميزان صادرات، س��هم ش��مش فوالدي 
يک ميليون و ۶۹۸ هزار تن و اسلب ۸۶۷ هزار تن ثبت 
شد. همچنين توليدات فوالدي صادراتي در اين مدت 
به يک ميليون و ۵۱۹ هزار تن رسيد. بيشترين ميزان 
صادرات توليدات فوالدي در ۹ ماهه امسال مربوط به 
ورق س��رد با ۱۳۱ هزار تن اس��ت که در مقايس��ه با ۵۶ 
هزار تن صادر ش��ده در دوره مش��ابه پارسال، افزايش 

۱۳۴ درصدي دارد. 
ورق پوش��ش دار همچني��ن در دوره اي��ن گ��زارش 

ب��ه مي��زان ۲۳ هزار تن صادر ش��د که نس��بت به رقم 
 ۲۱ هزار تن ۹ ماهه ۹۴، رش��د ۱۰ درصدي را نش��ان

 مي دهد.
 همچني��ن مي��زان تيرآه��ن و ميلگ��رد صادراتي در ۹ 
ماهه امس��ال به ترتيب ۱۵۹ و ۲۰۰ هزار تن ثبت ش��د. 
براساس اين گزارش همچنين قرار است امسال ميزان 

صادرات فوالد خام کشور به ۶ ميليون تن برسد.

صادرات 2/5 ميليون تن فوالد توسط بخش خصوصي 

ترازبازرگانيمثبت15ميليارددالريدر9ماه
طي ۹ ماهه نخست امسال تراز بازرگاني ايران به مثبت ۱۵ ميليارد و 
۴۳۱ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۳۰ دالر رسيد که در اين ميان کشورهاي 
واردکننده محصوالت ايران مانند چين، امارات، کره و ترکيه جزو 
عمده  کش��ورهاي واردکننده عنوان محصوالت و کاالها از ايران 
نيز بودند. به گزارش ايسنا، طي ۹ ماهه نخست امسال بالغ بر ۸۱ 
ميلي��ون و ۱۱۸ ه��زار تن انواع کاالها و محصوالت مختلف نفتي 
و غيرنفتي به ارزش ۲۷ ميليارد و ۷۱۳ ميليون و ۱۲۳ هزار و ۶۷۵ 
دالر به بيش از ۳۴۵ کشور مختلف صادر شده است. در حالي که در 
همين بازه زماني ۹ ميليون و ۵۰۷ هزار تن انواع کاالها و محصوالت 
مختل��ف ب��ه ارزش ۱۲ ميلي��ارد و ۲۸۱ ميلي��ون و ۹۱۸ هزار و ۶۴۵ 
دالر در فهرست واردات ثبت شد و اين آمار نشان مي دهد که تراز 
بازرگاني ايران در ۹ ماهه نخس��ت امس��ال به بيش از ۱۵ ميليارد و 
۴۳۱ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۳۰ دالر رسيده است اما از سوي ديگر 

مي توان گفت که واردات محصوالت مختلف طي نه ماهه نخست 
امس��ال گران تر و صادرات ارزان تر ش��ده است. البته تراز بازرگاني 
کاالهاي غيرنفتي )بدون احتساب نفت و تجارت چمداني( طي ۹ 
ماهه امسال تقريبا به صفر رسيده است در حالي که در ۹ ماهه سال 
گذشته همين عدد به حدود منفي دو ميليون دالر رسيده بود، چرا 
که مقايس��ه اين آمارها نش��ان مي دهد که در اين بازه زماني ميزان 
صادرات قطعي کاالهاي غيرنفتي کشور به بيش از ۹۱ هزار و ۲۶۲ 
تن به ارزش ۳۱ ميليون و ۵۹۳ دالر رس��يده اس��ت و اين در حالي 
است که ميزان واردات کشور در اين مدت به ۲۴ هزار و ۸۶۷ تن به 
ارزش ۳۱ ميليون و ۵۳۸ هزار دالر رسيده است. البته نکته جالب 
اينکه متوسط قيمت هر تن کاالي صادراتي ۳۴۶ دالر بوده است 
که در مقايسه با ۹ ماهه سال گذشته ۱۷.۸۱ درصد کاهش مواجه 
شده و در مقابل کاالهاي وارداتي هستند که از سويي متوسط قيمت 

باالتري معادل ۱۲۶۸ دالر به ازاي هر تن دارند و از س��وي ديگر 
۸.۱۹ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزايش قيمت را تجربه 
کرده اند که وضعيت نشان مي دهد بازار تجاري انواع محصوالت و 
کاالهاي مختلف بي تاثير از نوسانات نرخ دالر طي ماه هاي اخير 
نيست اين تحوالت در تجارت کالن کشور در حالي صورت مي گيرد 
که بر اساس اعالم وزير صنعت، معدن و تجارت آمار تراز تجاري 
ايران طي ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳ معادل منفي يک دالر بود. گرچه در 
آمار صادرات قطعي ۹ ماهه امسال محصوالت پتروشيمي، ميعانات 
گازي و گاز طبيعي بيشترين سهم را )معادل( داشته اند و ساير کاالها 
نيز مجموعاً از اين سه دسته محصوالت از نظر وزني و ارزشي کمتر 
بودند اما صادرات همين محصوالت سبب شدند تا تراز بازرگاني 
ايران به سمت مثبت شدن حرکت کند و از حدود مثبت پنج ميليارد 

دالر در اواسط امسال به مثبت ۱۵ ميليارد دالر برسد.

صادرات،کليدارتقاصنعتخودروايران
هن��وز هم مش��کالت زيادي بر س��ر راه بهب��ود کيفيت صنعت 
خودرو در کش��ور وجود دارد. در حالي که صادرات محصوالت 
جديد يکي از پيش شرط هاي قراردادهاي جديد خودرويي کشور 
بوده، کارشناس��ان صنعت خودرو و فعاالن اين حوزه همچنان 
معتقدن��د که توليد محص��والت صادراتي مي تواند کليد اصلي 
ارتقا کيفيت اين صنعت در کش��ور باش��ند. به عبارت ديگر با 
ورود محصوالت خودروس��ازان داخلي به بازارهاي صادراتي، 
مي تواند رقابت پذيري را بيشتر کند. يک عضو کميسيون صنايع 
و معادن مجلس، ورود سرمايه گذار خارجي و انتقال تکنولوژي 
را گزينه اي مهم در جهت تغيير در جريان کنوني صنعت خودرو 

ايران مي داند. 
محمدرض��ا منص��وري در گفتگو با خب��ر خودرو اظهار مي کند: 
در کن��ار ورود تکنولوژي ه��اي جديد و حضور س��رمايه گذاران 

خارجي، استفاده از مديران توانمند و آموزش نيروهاي متخصص 
قطع��ا مي توان��د مس��ير کلي صنعت خودرو اي��ران را تغيير داده 
و موجب تحول در اين بخش ش��ود. وي با اش��اره به مس��ير 
توسعه خودروسازي در ايران تصريح کرد: امروز هرگونه قرارداد 
هم��کاري ب��ا برندهاي معتبر خودروس��ازي در جهان در غالب 
س��رمايه گذاري مش��ترک با ش��رکت هاي داخلي مسير توسعه 
صنعت خودرو ايران را هموار خواهد کرد. وي تاکيد کرد: قطعا 
در همکاري با شرکاي خارجي و مطرح در عرصه خودروسازي 
ش��اهد توليد محصوالت جديد، متنوع و با کيفيت خواهيم بود 
ضمن اينکه اين روند موجب هماهنگي صنعت خودرو ايران با 
استانداردهاي روز جهاني گرديده و بسياري از معضالت حاکم 

بر اين صنعت بهبود خواهد يافت.
به گفته منصوري هرگاه خودروس��ازان داخلي بتواند در بحث 

صادرات خودرو به بازار جهاني ورود پيدا کند آن زمان مي توان 
گف��ت صنع��ت خ��ودرو ارتق��اء پيدا کرده اس��ت. اي��ن نماينده 
مجل��س ده��م تصريح کرد: تا زماني که توانمندي در مجموعه 
خودروس��ازان ارتق��اء نياب��د امکان رقابت فراهم نخواهد ش��د. 
اين نماينده مجلس با اش��اره به س��ه اصل مهم توانمندس��ازي 
مديري��ت، تکنول��وژي و آموزش نيروي انس��اني متخصص در 
جهت رقابت پذيري و دستيابي به استانداردهاي جهاني گفت: 
متاسفانه همچنان در اين صنعت توليد بر مبناي استانداردهاي 
جهاني رعايت نمي ش��ود به طوري در بحث مقاوم س��ازي بدنه 
خودرو، فوالد فنر به يک آهن معمولي تبديل ش��ده اس��ت. وي 
تاکيد کرد: تربيت نيروي انساني توانمند براي توليد محصوالت 
دان��ش بني��ان، ب��ه روز و داراي قدرت رقابت ب��ا بازار جهاني از 

اقداماتي است که بايد به طور جدي به آن توجه شود.


