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لغو شرط داشتن نمايندگي فروش
 براي واردات الستيک خودروهاي معدني

با دس��تور مس��تقيم وزي��ر صنعت، 
واردات الستيک  خودروهاي معدني 
و راه سازي بدون نمايندگي مجاز در 
داخل کشور به شرط نداشتن توليد 
داخ��ل آزاد اعالم ش��د. به گزارش 
تس��نيم، بن��ا بر دس��تور محمدرضا 
نعمت زاده مبني بر مس��اعدت حل 

مش��کالت معدن کاران، علي خلج سرپرس��ت دفتر مقررات واردات 
و صادرات س��ازمان توس��عه تجارت با ارس��ال نامه اي به گمرکات و 
مناطق آزاد، واردات الستيک خودروهاي معدني و راه سازي بدون 
نمايندگي مجاز در داخل کشور، در صورت نداشتن توليد داخلي را 
مجاز اعالم کرد. براساس آيين نامه هاي وارداتي، واردات برندهاي 
خارجي الستيک تنها در صورتي مجاز است که نمايندگي رسمي در 
ايران داش��ته باش��ند. بر اس��اس دس��تور نعمت زاده اين شرط براي 

الستيک خودروهاي معدني و راه سازي برداشته شده است.

افزايش صدور
 پروانه  اکتشاف و بهره برداري معدني

رئي��س هي��ات عام��ل ايميدرو قبال اعالم کرده بود که براي تحقق 
رشد اقتصادي پنج درصدي بايد حوزه معدن حداقل هشت درصد 
رشد را هدف گذاري کند که امارهاي بخش معدن در نيمه نخست 
امسال نشان مي دهد اين بخش نسبت به سال گذشته رشد مناسبي 
را به همراه داش��ته اس��ت. به گزارش ايس��نا، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنين اعالم کرد که نرخ رش��د بخش معدن در س��ه 
ماهه بهار به ۴۱.۴ درصد رس��يد؛ در حالي که نرخ رش��د اين بخش 
در کل سال گذشته برابر با ۱.۷ درصد بود. در همين حال نرخ رشد 
بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال به ۱۰.۹ درصد 
رسيد. با بررسي دقيق تر آمار مربوط به حوزه معدن در نيمه نخست 
امسال ۳۶۵ پروانه اکتشاف معدني صادر شد که در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال قبل ۵.۵ درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين در 
کنار صدور ۲۸۰ فقره گواهي کشف معدن، پروانه هاي صادره بهره 
برداري معدن در ش��ش ماه نخس��ت س��ال جاري برابر با ۴۰۱ فقره 
بوده که در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل که فقط ۳۶۱ پروانه 
صادر ش��د با رش��د ۱۱.۱ درصدي همراه بوده اس��ت. در بخش هاي 
ديگري از اين گزارش، نرخ رش��د بخش معدن در س��ه ماهه بهار 
به ۴۱.۴ درصد و نرخ رش��د بخش صنعت و معدن در اين مدت به 

۱۰.۹ درصد بوده است.

صنعت خودرو دچار مشكالت کيفي
 در توليدات داخلي است

مشاور خودرويي وزير صنعت، معدن 
و تجارت عدم توجه و سرمايه گذاري 
در حوزه توسعه و طراحي محصول را 
مشکل صنعت خودرو ايران مي داند 
و مي گوي��د: در صورت��ي که جريان 
توس��عه محصول در خودروسازي 
اي��ران دنبال مي ش��د امروز صنعت 

خودرو کشور کمتر دچار مشکالت کيفي در خودروهاي داخلي نبود. 
سعيد مدني در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت : در دهه ۸۰ علي 
رغم سودهاي کالن و درآمدهاي بسيار خوب خودروسازان، متاسفانه 
در حوزه توسعه محصول اقدام چنداني صورت نگرفت به طوري که با 
آغاز دهه ۹۰ صنعت خودرو با مشکالتي در اين زمينه مواجه گرديد. 
وي تصريح کرد: مديريت هاي صنعت خودرو در دهه ۸۰ بايد پاسخ 
دهند که چرا در زماني که تحريم ها شدت چنداني نداشت در بخش 
طراحي و توسعه سرمايه گذاري صورت نگرفت؟ وي اظهار داشت: 
امروز مشکل نمره منفي برخي از خودروهاي داخلي، عمدتا ناشي 
از وجود پلت فرم هاي قديمي اس��ت و مس��لما با توليد خودرو بر روي 
پلت فرم هاي جديد، روند کاهش نمره منفي در خودروهاي داخلي 
رخ خواهد داد اين در حالي اس��ت که ارتباط با خودروس��ازان معتبر 
جهاني نيز به اين جريان کمک خواهد کرد. مدني گفت: در شرايط 
کنوني مي توان خودروهاي خوب و باکيفيت را با توجه به توانمندي ها 
و ظرفيت موجود در ايران توليد کرد منتهي سيستم مديريت کيفي 

حاکم، نقش بسيار مهمي در اين جريان دارد.

رشد 24 درصدي توليد فوالد خام ايران 
در ماه اکتبر

انجمن جهاني فوالد، رشد فوالد خام ايران را طي ماه اکتبر۲۰۱۶، 
حدود ۲۴ درصد و براي ۱۰ ماهه سال ميالدي، بيش از ۹درصد اعالم 
کرد. به گزارش ايميدرو، براساس گزارش انجمن جهاني فوالد، ايران 
در ماه اکتبر ۲۰۱۶ ميالدي، يک ميليون و ۶۴۰ هزار تن فوالد خام 
توليد کرد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، يک ميليون و ۳۲۴ 
هزار تن بود. همچنين، از ابتداي ماه ژانويه تا پايان ماه اکتبر ۲۰۱۶ 
ميالدي، ۱۴ ميليون و ۸۵۰ هزار تن فوالد خام توليد شد که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال ۲۰۱۵ ميالدي )۱۳ ميليون و ۵۵۵ هزار تن(، 
۹.۶ درصد رش��د نش��ان مي دهد. ۶۶ کش��ور فوالد ساز جهان در ۱۰ 
ماهه ميالدي، يک ميليارد و ۳۳۳ ميليون و ۴۹۲ هزار تن فوالد خام 
توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، يک ميليارد و ۳۳۴ 
هزار و ۷۴۷ هزار تن بود که يک دهم درصد کاهش نشان مي دهد. 
اما ميزان توليد ماه اکتبر ۲۰۱۶ فوالد سازان جهاني )۱۳۶ ميليون و 
۵۲۳ هزار تن( نسبت به ميزان توليد ۲۰۱۵ )۱۳۲ ميليون و ۱۲۸ هزار 
تن( نشان مي دهد که اين روند ۳.۳ درصد رشد کرده است. طبق اين 
گزارش، ۵ کش��ور نخس��ت توليد کننده فوالد خام جهاني به ترتيب 
چين )۶۷۲ ميليون و ۹۶۰ هزار تن(، ژاپن )۸۷ ميليون و ۴۵۰ هزار 
ت��ن(، هن��د )۷۹ ميلي��ون و ۵۲۱ هزار تن(، آمريکا )۶۵ ميليون و ۹۶۹ 

هزار تن( و روسيه )۵۸ ميليون و ۵۹۸ هزار تن( بودند.

صادرات 30 درصدي
 با اجراي تعهدات قراردادهاي خودرويي

يک کارشناس صنعت خودرو درخصوص الزام ۳۰ درصد صادرات در 
قراردادهاي جديد خودرويي گفت: تحقق الزام ۳۰ درصد صادرات در 
قراردادهاي جديد خودرويي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اقدامي بس��يار مطلوب در جهت رش��د و توسعه صنعت خودروسازي 
کشور است. اميرحسن کاکايي در گفتگو با خبر خودرو افزود: متاسفانه 
در گذش��ته به دليل وجود مش��کالت صادرات برخي از خودروهاي 
توليدي به نتيجه مطلوبي ختم نش��د. وي در ادامه تصريح کرد: در 
صورت اجرايي شدن الزام ۳۰ درصد صادرات در قراردادهاي جديد 
خودرويي از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توان ش��اهد 
تحولي عظيم در صنعت خودروس��ازي کش��ور بود. وي بيان کرد: 
عمل به تعهدات قراردادهاي جديد خودرويي از سوي طرف خارجي 
مي تواند باعث بهبود وضعيت فعلي صادرات خودرو به نسبت ساليان 
گذشته شود البته اين عمل به تعهدات به عنوان يک تضمين براي 
رش��د صادرات کش��ور تلقي خواهد ش��د. وي با بيان اينکه الزام ۳۰ 
درصد صادرات در قراردادهاي جديد خودرويي معادل توليد انبوه و 
ارتقاي کيفيت محصوالت توليدي اس��ت، اظهار داش��ت: با ورود به 
بازاره��اي جهان��ي و رعايت الزام ۳۰ درصد صادرات در قراردادهاي 
جديد خودرويي مي توان شاهد افزايش نرخ صادرات و رشد سودآوري 

اين بازار در کشور بود.

پيشخوان

صنعت،معدن،تجارت

گروه صنعت، معدن و تجارت: چند هفته اي از انتشار اخباري مبني 
بر واردات خودروهاي کمپاني هاي غيرآمريکايي توليد شده در اين 
کشور به ايران مي گذرد. در اين مدت اظهار نظرهاي مختلفي درباره 
چگونگي و ممنوعيت يا عدم ممنوعيت اين خودروها صورت گرفته 
اس��ت. در آخرين اقدام نيز پليس راهوار ناجا، ش��ماره گذاري اين 
خودروها را متوقف کرده است. اقدامي که به اعتقاد واردکنندگان 
آنها، برخالف حقوق مصرف کنندگان اس��ت و مس��ئوالن وزارت 
صنعت نيز نامه نگاري براي از سرگيري شماره گذاري اين خودروها 

انجام داده اند.
به گزارش تجارت آنالين، اواخر ماه گذشته بود که پليس راهور ناجا 
شماره گذاري خودروهاي ساخت آمريکا را متوقف کرد، با اين حال 
يکي از واردکنندگان اين خودروها از واردات اين محصوالت دفاع 
کرده و يکي از داليل واردات خودروهاي ساخت آمريکا را پايين 
بودن کيفيت خودروهاي موجود در ايران عنوان مي کند. ابتداي 
آبان ماه بود که برخي رسانه ها اعالم کردند که براساس اسناد به 
دس��ت آمده، برخالف برخي ابهامات قانوني، خودروهاي ساخته 
شده در آمريکا وارد ايران شده است. اعالم اين موضوع انتقاد برخي 
کارشناس��ان و نمايندگان مجلس را به دنبال داش��ت و به موازات 
آن اعالم شد که پليس نيز شماره گذاري اين خودروها را متوقف 
کرده اس��ت. پليس راهور ناجا ش��ماره گذاري خودروهاي مربوط 
به کمپاني هاي غيرآمريکايي که در اين کشور توليد مي شوند را 
متوقف کرده اس��ت. پيش از اين البته، ش��ماره گذاري خودروهاي 
کمپاني ه��اي آمريکاي��ي نيز ممنوع اعالم ش��ده بود. در واقع اين 
تصميم پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت 
سفارش خودروهاي آمريکايي که قصد ورود به ايران را داشتند، 
ممنوع اعالم و سيس��تم ثبت س��فارش را بر روي اين خودروها، 
قفل کرد. در حال حاضر اما پليس راهور ناجا، شماره گذاري و ارايه 
پالک به تمام خودروهايي که از مبدا آمريکا ثبت سفارش شده اند 
را متوقف کرده؛ در حالي که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هيچ ممنوعيتي براي ورود اين خودروها به داخل کشور وجود ندارد 
و آنها، خودروي آمريکايي محس��وب نمي ش��وند.  بر اين اساس، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه اي به پليس راهور 
ناجا، خواستار از سرگيري شماره گذاري خودروهاي غيرآمريکايي 
که در آمريکا توليد مي شوند را داشته است. فرهاد احتشام زاد، رئيس 

انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با مهر از جلسه مسئوالن 
وزارت صنعت با واردکنندگان خودرو و پليس راهور ناجا خبر داد و 
گفت: اين وزارتخانه در نامه اي مکتوب به پليس راهور، خواستار 
ازسرگيري شماره گذاري اين خودروها شده است. فرهاد احتشام زاد 
ادامه داد: منظور از خودروهاي آمريکايي، خودروهايي با برندهاي 
اين کش��ور اس��ت و خودروهاي توليدي س��اير خودروسازان دنيا 
که در آمريکا توليد مي ش��وند، ذاتا آمريکايي به ش��مار نمي روند 
و ثبت س��فارش آنها نيز بنا به تش��خيص وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان متولي صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نيست؛ 
بنابراين ثبت سفارش اين خودروها به صورت مرتب در حال انجام 
است و محدوديتي براي آنها از سوي دولت، در نظر گرفته نشده؛ 
بنابراين پليس راهور تنها مسئوليت شماره گذاري خودروها را دارد 
و در جايگاهي نيست که بتواند تفسير خاصي از آمريکايي بودن 
يا نبودن خودروها داش��ته باش��د، بلکه اين دس��تگاه تنها يک نهاد 
اجراکننده سياست هاي نهادهاي ذي صالح در امر شماره گذاري 

است. به گفته احتشام زاد، تفسير موضوع آمريکايي بودن يا نبودن 
ي��ک خ��ودرو به عه��ده وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت و 
هم اکنون که شماره گذاري اين خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ 
ميليون تومان ضرر به واردکنندگان تحميل مي ش��ود؛ چراکه در 
حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروي وارداتي وجود دارد که به دليل 
تفس��ير پليس راهور، ش��ماره گذاري نمي شوند. وي اظهار داشت: 
تعدادي از واردکنندگان به دادگاه هاي ذي صالح درخصوص اين 
رفتار پليس راهور شکايت کرده اند، چراکه آنها حقوق مکتسبه اي 
دارند و مطابق قانون، مس��ئوليت هرگونه ممنوعيت پيش روي 
ش��ماره گذاري خودروها با دستگاه هايي همچون وزارت صنعت، 
س��ازمان ملي اس��تاندارد يا سازمان حفاظت محيط زيست است. 
احتش��ام زاد همچنين از برگزاري جلس��ه اي در وزارت صنعت، در 
اولين روز آذرماه با حضور نمايندگان س��ازمان ملي اس��تاندارد و 
سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: عليرغم اعالم قبلي، پليس راهور ناجا در اين جلسه حضور 

نداشت. بر همين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن 
واردکنندگان خودرو، شکايت قانوني را در دادگاه هاي ذي صالح 
در اين خصوص انجام داده اند که از مراجع قضايي نيروهاي مسلح 

نيز اين موضوع در حال پيگيري است.
توقف شماره گذاري خودروها منطقي نيست ���

مش��اور شرکت گلرنگ، ش��رکت واردکننده برخي از خودروهاي 
خارجي توليد شده در آمريکا معتقد است که توقف شماره گذاري 
اين خودروها برخالف حقوق مصرف کنندگان بوده و بايد در آن 
تجديد نظر شود. رضا صحرايي در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: اگر 
واردات اين خودروها داراي منع قانوني است بايد به ما ابالغ شود 
که از چه تاريخي اين خودروها نبايد وارد ش��وند و در آن صورت 
ديگر وارداتي از آمريکا صورت نخواهد گرفت. مشاور گروه صنعتي 
گلرنگ اضافه کرد: هدف نهايي ما توليد خودرو در داخل ايران است 
و اصال به واردات خودرو به عنوان يک کار دائمي نگاه نمي کنيم. اگر 
هم نسبت به واردات خودرو اقدام کرده ايم با اين هدف است که در 

کمترين زمان ممکن نسبت به توليد آن در داخل اقدام کنيم.
صحرايي درباره دليل توقف ش��ماره گذاري خودروهاي س��اخت 
آمريکا از سوي پليس، اظهار کرد: ما از دليل توقف شماره گذاري 
اين خودروها که از حدود يک ماه پيش صورت گرفته با خبر نيستيم، 
اما احتماال به دليل موضوعاتي است که در رسانه ها مطرح شده 
يا دستوري در اين زمينه داده شده که ما از آن بي اطالع هستيم. 
وي ادامه داد: منطقي نيست که شماره گذاري به يک باره متوقف 
شود، بلکه بايد اعالم و ابالغ شود که از فالن تاريخ شماره گذاري 
متوقف مي ش��ود تا واردکننده تکليف خود را دانس��ته و اقدام به 
ثب��ت س��فارش و واردات نکن��د، زيرا در ح��ال حاضر خودروهايي 
مش��مول توقف ش��ماره گذاري ش��ده که کامال قانوني وارد ايران 
ش��ده و تم��ام حق��وق دولتي و عوارض گمرک��ي آن نيز پرداخت 
شده است. مشاور شرکت صنعتي گلرنگ خاطرنشان کرد: انتظار 
مي ورد با مس��اعدت س��ازمان هاي مسئول امکان جلب رضايت 
مصرف کنندگان هرچه س��ريع تر مهيا ش��ده و همه تالش ما بر 
اي��ن اس��ت که حقوق مصرف کنن��دگان به صورت کامل رعايت 
شود. صحرايي در پايان تصريح کرد: هدف ما از اين تبليغات اين 
اس��ت که اين کمپاني ژاپني عالقه مند ش��ود که به ايران آمده و 

سرمايه گذاري کند.

در پي توقف شماره گذاري خودروهاي توليد شده در آمريكا صورت گرفت

شكايت وزارت صنعت از پليس راهور

بخش صنعت كشور در حالت كماست  توليد 45 ميليارد نخ سيگار تا پايان امسال  شناسايي 26 ماده معدني در استان تهران  
مع��اون امور معادن و صنايع معدني اين 
اس��تان اع��الم کرد که ه��ر زمان که با 
آلودگ��ي هوا مواجه ش��ويم معادن اين 
استان موقتا تعطيل مي شوند تا آلودگي 
ه��وا کنترل ش��ود. علي عب��دي با بيان 

اينکه ۸۰ درصد آلودگي هواي تهران به خاطر خودروها و برخي 
صنايع اس��ت و معادن نقش چنداني در اين پديده ندارند، گفت: 
امروز معادن استان تهران در سطح استاندارد قرار دارند و مشکل 

چنداني در خصوص مسائل زيست محيطي ندارند.
 وي گف��ت: ب��ا وجود شناس��ايي ۲۶ نوع ماده معدني در اس��تان 
تهران، بيشتر آنها مربوط به استحصال مصالح ساختماني هستند 
که در برخي مناطق به دليل نظر محيط زيس��ت به کلي تعطيل 

شدند.

ريي��س مرک��ز برنامه ري��زي و نظارت 
بر دخانيات کش��ور ب��ا اعالم اينکه ۳۰ 
ميليارد نخ س��يگار در س��ال ۹۴ توليد 
ش��د گف��ت: ۴۵ ميلي��ارد ن��خ س��يگار 
ت��ا پاي��ان س��ال ۹۵ در کش��ور تولي��د 

مي ش��ود. علي اصغر رمزي گفت: با وجود کاهش توليد برخي 
از توليدکنن��دگان داخل��ي در مجموع توليد س��اير کارخانه هاي 
سيگارسازي داخلي )۱۲ کارخانه( نسبت به ۶ ماهه سال گذشته، 
۵۹ درص��د افزاي��ش داش��ته و در مقابل واردات رس��مي نيز ۴۸ 
درص��د کاه��ش يافت��ه که بخش مهمي از اي��ن کاهش مربوط 
به جايگزيني توليد داخلي و بخش��ي نيز متأ ثر از افزايش ۵۰۰ 
 ريالي عوارض ورود هر نخ س��يگار در قانون بودجه س��ال ۹۵ 

است.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينکه در حال حاضر بخش توليد 
در کم��ا قرار داش��ته و نيازمند حمايت 
جدي مسؤالن است، گفت: اگر دولت 
توان��ي ب��راي احياء برخي از واحدهاي 

توليدي مش��کل دار ندارد آنها را تعطيل کند. س��يدعبدالوهاب 
س��هل آبادي گف��ت: يکس��ري از واحده��ا در قالب طرح رونق 
توليد تسهيالتي ار دريافت کرده اند اما با ارائه اين ارقام اندک 
نمي توان مش��کالت بخش توليد را حل کرد. وي تاکيد کرد: 
بانک ها همکاري الزم را براي اجراي اين طرح با توليدکنندگان 
نداش��تند و سيس��تم بانکي خود به صورت مجزا تس��هيالتي را 
به مش��تريان خوب پرداخت کرده و آن را به عنوان يک اقدام 

مهم اعالم مي کند.

رئيس ش��وراي رقابت با بيان اينکه تا ارديبهش��ت آينده 
هيچ افزايش قيمتي در خودروهاي توليد داخل نداريم، 
گفت: شوراي رقابت بر فرآيند فروش خودروها نظارت 
کامل دارد و اگر خودروسازان تخلفي از مصوبات اين شورا 
داشته باشند با آنان برخورد مي شود. به گزارش تسنيم، 
رضا شيوا در يک برنامه خبري افزود: شوراي رقابت در 
زمينه قيمت گذاري خودروها هيچ توجهي به حاشيه بازار 
ندارد. وي با بيان اينکه فروش فوري حداکثر يک ماهه 
است، افزود: هيچ حاشيه بازاري براي خودروهاي توليد 
داخل پذيرفتني نيست. شيوا گفت: حاشيه بازار خودرو، 
خط قرمز ش��وراي رقابت اس��ت اما اين ش��ورا مس��ئول 
همه خودروهاي کشور نيست بلکه خودروهاي ساخت 
داخل در ايران خودرو و س��ايپا را قيمت گذاري مي کند. 
رئيس شوراي رقابت ادامه داد: ايران خودرو و سايپا براي 
خودروهاي توليد داخل بايد فروش فوري داشته باشند 
و در گفتگو با يکي از مديران خودروس��ازان، وي توقف 

فروش فوري را تکذيب کرد. وي با بيان اينکه خودروهاي 
جديد در بازار مش��کل ايجاد مي کنند، گفت: با توجه به 
اينکه خودروهاي جديد به توليد انبوه نرس��يده اند تقاضا 
براي آنها بس��يار اس��ت و شوراي رقابت تالش مي کند 
به بازار فروش اين خودروها س��امان دهد. ش��يوا درباره 
خودروهاي وارداتي، گفت: وزارت صنعت سودي بين پنج 

تا ۱۰ درصد براي اين خودروها تعيين کرده است.

افزايش قيمت خودرو تا ارديبهشت سال آينده نداريم
مشاور معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
بروزرساني توانمندي هاي توليدي و خدماتي و استفاده از آن 
براي نيازهاي کشور خبر داد. به گزارش تسنيم، کيومرث 
فروتني افزود: براساس ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان 
توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور، وزارت صنعت 
وظيفه دارد با همکاري سازمان ها، انجمن ها، اتحاديه هاي 
توليدي و خدماتي مرتبط، هر ش��ش ماه يک بار فهرس��ت 
کاال، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي ساخت داخل و ظرفيت 
توليدي آنها را استخراج کرده و به طور رسمي در دسترس 
دستگاه هاي ذينفع و عموم مردم قرار دهد. مسئول پيگيري 
اجراي قانون حداکثر اس��تفاده از توان توليدي و خدماتي 
اضافه کرد: بروزرساني فهرست توانمندي هاي توليدي و 
خدماتي با همکاري دفاتر تخصصي وزارت متبوع و در تعامل 
با انجمن ها سنديکاهاي مرتبط انجام مي گردد. به گفته 
فروتني، مشاور معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت فهرست نهايي از طريق پرتال وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در دسترس فعاالن اقتصادي و عموم مردم قرار 
مي گيرد. الزم به ذکر است براساس قانون حداکثر استفاده 
از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور، کليه 
دستگاههاي اجرايي نهادها، سازمانها و شرکت هاي تابعه 
موظف شده اند که همه نيازهاي خدماتي، ساخت، نصب و 
تأمين کاالهاي پروژه هاي خود را از شرکت هاي ذيصالح 

داخل تأمين نمايند.

بروزرساني فهرست توانمندي هاي توليدي و خدماتي

رشد100درصديسرمايهگذاريدربخشصنعت
رق��م س��رمايه گذاري هاي پيش بين��ي ش��ده در 
پروانه ه��اي بهره ب��رداري صادرش��ده در بخش 
صنعت در ش��ش ماهه نخست سال جاري نشان 
مي دهد که سرمايه گذاري صنعتي نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته بيش از ۱۰۰ درصد رشد 
داشته است.  براساس آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در شش ماهه نخست امسال ۷۹۵۵ جواز 
صنعت��ي جديد براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي 
صادر شده و اين در حالي است که تعداد جوازهاي 
تاس��يس صادرش��ده در مدت مشابه سال گذشته 
۷۶۶۴ م��ورد ب��وده اس��ت که اين آم��ار حاکي از 
رش��د ۳.۸ درصدي جوازهاي تاس��يس صادره در 
اين مدت نسبت به سال گذشته است. همچنين 
تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر ش��ده در اين 

مدت نيز رشد ۱۱ درصدي را تجربه کرده است؛ 
به طوريکه تعداد پروانه هاي صادر شده از ۲۳۲۴ 
مورد در نيمه نخست سال گذشته به ۲۵۸۰ پروانه 
در شش ماهه امسال افزايش پيدا کرده است. آمار 
نش��ان مي دهد که هم جوازهاي تاس��يس و هم 
پروانه هاي بهره برداري در شهريور ماه نسبت به 

مرداد امسال افزايش يافته است.
 نکت��ه مه��م در آمار ارائه ش��ده از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزايش چشمگير ميزان 
س��رمايه گذاري هاي برآورده ش��ده در جوازهاي 
تاس��يس و پروانه هاي بهره برداري امسال نسبت 
به س��ال گذش��ته اس��ت. ب��ر پايه اي��ن گزارش، 
پيش بيني س��رمايه گذاري در جوازهاي تاسيس 
ارائه ش��ده در نيمه نخس��ت س��ال جاري بيش از 

۷۵ هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است 
که با رشد ۳.۸ درصدي تعداد جوازهاي تاسيس 
صادره، ميزان س��رمايه گذاري برآوردشده براي 
آن ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۵۶ 

درصدي همراه بوده است. 
در بخ��ش پروانه ه��اي بهره ب��رداري آم��ار از 

جوازهاي تاسيس هم بهتر است و سرمايه گذاري 
برآوردشده در اين پروژه ها افزايش ۱۰۵ درصدي 
داشته است؛ به طوريکه سرمايه گذاري پيش بيني 
ش��ده در ۲۳۲۴ پروانه  بهره برداري صادر شده در 
نيمه نخس��ت سال گذش��ته برابر ۶۰۰۰ ميليارد 
بوده، اما اين رقم در تعداد ۲۵۸۰ پروانه  صادرشده 
در س��ال جاري به ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت. به اين ترتيب پيش بيني شده که 
در صورت به سرانجام رسيدن جوازهاي تاسيس 
صادرش��ده ۱۷۴ هزار و ۷۵۳ ش��غل جديد ايجاد 
ش��ود که اين رقم نيز نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل ک��ه ۱۷۱ هزار و ۲۰۳ نف��ر بوده ۲.۱ درصد 

رشد داشته است.
 در همين راس��تا، آنطور که ايس��نا گزارش داده با 

ص��دور ۲۵۸۰ پروانه بهره برداري صادرش��ده در 
شش ماهه نخست سال جاري نيز قرار است ۳۹ 
هزار و ۳۸۳ شغل جديد صنعتي ايجاد شود. ميزان 
اش��تغال ايجادش��ده در پروانه هاي بهره برداري 
صادره نيز نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
۲۷.۷ درصد رش��د داشته است. معموال بخشي از 
جوازهاي تاس��يس صادرش��ده به داليل مختلف 
به مرحله بهره برداري نمي رس��ند اما در صورتي 
که با درصد مش��ابهي نس��بت به سال گذشته به 
ايج��اد توليد منجر ش��ود، مي ت��وان اميدوار بود 
ک��ه مي��زان س��رمايه گذاري در بخش صنعت به 
ط��ور قطع��ي افزايش يافته و مي تواند تا حدودي 
وضعيت نابسامان توليدات صنعتي کشور را بهبود 

بخشد.

سالآينده،ساليپرافتخاربرايذوبآهناست
مهندس صادقي، مديرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
افتتاح پروژه پر افتخار ريل ملي با حضور معاون اول رئيس جمهور 
و دو ت��ن از وزي��ران، گف��ت: افتتاح اين پروژه مهم افتخاري براي 
ذوب آهن و موجب عزت تالشگران اين شرکت شد. اين موفقيت 
ب��زرگ بازه��م نش��ان داد که ذوب آهني ها ق��ادر به انجام هر کار 
سختي هستند و لذا با چنين تالشگراني، آينده شرکت بسيار اميد 
بخش است. وي به مشکالت اقتصادي کشور، صنعت فوالد و 
بيش از همه آنها، مش��کالت اقتصادي ذوب آهن اش��اره کرد و 
گفت: حدود شش هزارو ششصد ميليارد تومان بدهي داريم و از 
اين مقدار سه هزار و صد ميليارد تومان آن مربوط به بدهي هاي 
بانکي اس��ت. پرداخت اين ميزان بدهي از توان ذوب آهن خارج 
است اما ثروت، پتانسيل و توان ذاتي ذوب آهن به ويژه تالشگران 
ذوب آهني به اندازه اي است که به راحتي مي توانيم از اين بحران 

عبور کنيم.

صادقي اظهار داشت: در اين مجتمع بزرگ صنعتي طي يک سال 
گذش��ته براي عبور از بحران، اقدامات خوبي در راس��تاي کاهش 
هزينه ها، صرفه جويي و اقتصادي کردن فعاليت ها در تمام ابعاد 
صورت گرفت که نتايج بسيار درخشاني داشت. براي غلبه کامل 
بر بحران بايد اين فعاليت ها و اقدامات ادامه يابد و در اين مرحله 
با مش��کالتي مواجه هس��تيم که مهمترين اين مشکالت ناشي 
از س��رعت کم در اجراي پروژه ها و فعاليت هاس��ت. مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان تصريح کرد: ذوب آهن اصفهان يک شرکت 
خصوصي است و بايد با تغيير نگرش و چابکي در امور بر مشکالت 
خود فائق آيد. البته از حمايت مسئولين برخوردار هستيم، اما براي 
خروج از بحران و حل مش��کالت مالي بايد بر توان و پتانس��يل 
خود متکي باشيم. وي با اشاره به بهبود شرايط بازار فوالد افزود: 
مجموع��ه اقدام��ات صورت گرفته به اضافه بهبود ش��رايط بازار 
باعث شد از زيان دهي خارج شويم اما اقتصادي کردن فعاليت ها 

مي تواند ما را در مسير پيشرفت قرار دهد همچنانکه شرکت هاي 
بزرگ فوالدي در اين شرايط رکود نيز حاشيه سود خود را بر همين 
اساس حفظ کرده اند. صادقي تصريح کرد: يکي از مشکالت اصلي 
ذوب آهن اصفهان، کند بودن در اجراي تصميماتي است که همه 
با آن موافق هستند اما در مرحله اجرا به دليل وجود بوروکراسي 
و قواعد دس��ت وپاگير، با تاخير بس��يار مواجه مي ش��ويم. وي با 
اشاره به اينکه، تالش و همت ذوب آهني ها باعث شد شرکت از 
ش��رايط بس��يار بحراني سال گذشته به سالمت عبور کند افزود: 
اقتصاد مقاومتي تنها راهي است که مي تواند مشکالت ما را حل 
کند و در واقع همگان بايد بپذيرم که هم اکنون درگير يک جنگ 
اقتصادي هس��تيم و در اين ش��رايط همانند دوران دفاع مقدس 
بايد سختي ها و مشکالت را تحمل کنيم. مديرعامل ذوب آهن 
گفت: روند جاري بسيار اميد بخش است و قطعا سال آينده براي 

ذوب آهن بسيار اميد بخش خواهد بود.

وزارت صنعت با ارسال نامه اي به ناجا، خواستار از سرگيري شماره گذاري خودروهاي غيرآمريكايي توليد شده در آمريكا شد 


