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بعضي بنگاه هاي خصوصي 
طلب دو ساله از دولت دارند 

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره 
به اينکه بسياري از بنگاه هاي بخش 
خصوصي حدود دو س��ال اس��ت که 
از دول��ت طل��ب دارند، گفت: اين ها 
بايد ماليات بپردازند و جرايم اقساط 
بانکي را هم بدهند در حالي که از اين 

طرف دولت بعد از دو سال اوراق قرضه را با 8 درصد سود صادر 
کرده، کدام بخشي خصوصي مي  تواند آن را پرداخت کند.

 به گزارش فارس مسعود خوانساري در سي و پنجمين نشست 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: در هفته گذش��ته 
ش��اهد بوديم که رئيس جمهور براي چندمين بار اش��اره کردند 
که دولت تاجر و بنگاه دار خوبي نيست و بايد بنگاه ها در اختيار 
بخش خصوصي قرار گيرد که البته ما مي دانيم اين امر به تنهايي 
در اختيار دولت نيس��ت و بايد نهادهاي ديگر هم در اين زمينه 
فعال ش��وند اما بهرحال اراده دولت مي تواند در راس��تاي تحقق 
اين امر کمک کار باش��د. خوانس��اري با بيان اينکه اگر دولت 
معتقد اس��ت که بخش خصوصي بايد توس��عه يابد، بايد خود در 
اين زمينه گام بردارد، گفت: خيلي از مسائل دست دولت است؛ 
اول اينکه بايد يک رقابت سالم بين بخش خصوصي و دولتي 
ايجاد ش��ود. وي با اش��اره به اينکه بسياري از بنگاه هاي بخش 
خصوصي حدود دو س��ال اس��ت که از دولت طلب دارند، گفت: 
اين ها بايد ماليات بپردازند و جرايم اقساط بانکي را هم بدهند 
در حال��ي ک��ه از اي��ن طرف دولت بعد از دو س��ال اوراق قرضه 
را با 8 درصد س��ود صادر کرده اند که کدام بخش��ي خصوصي 

مي  تواند آن را پرداخت کند.

ظرفيت طرح هاي قابل تحقق فوالدي
 23 ميليون تن است

براس��اس بررس��ي امس��ال از وضعيت طرح هاي قابل تحقق 
ف��والدي نش��ان مي دهد که 23 ميلي��ون تن امکان افزودن به 
رقم ظرفيت اس��مي فعلي وجود دارد، تا به مرز 55 ميليون تن 
دست يابيم. به گزارش ايرنا، برپايه يک پژوهش صورت گرفته 
از وضعيت صنعت فوالد که مستند به طرح جامع است، ظرفيت 
اس��مي فوالد خام کش��ور در پايان 9 ماه امس��ال )منتهي به آذر( 

به رقم 31.6 ميليون تن رسيد.
 براس��اس آخري��ن نتاي��ج بررس��ي ص��ورت گرفته در س��ال 
96 از وضعي��ت زنجي��ره ف��والد نش��ان مي دهد ک��ه ظرفيت 
اسمي کنسانتره سازي ها در کشور برابر 46.6 ميليون تن است 
و نس��بت ب��ه س��ال 95 به مي��زان 2.3 ميليون ت��ن به ظرفيت 
کنسانتره س��ازي هاي کش��ور اضافه شده اس��ت. عالوه براين 
ميزان توليد کنس��انتره س��نگ آهن در مدت هش��ت ماه امسال 
)منته��ي ب��ه آب��ان( نيز برابر با 23.5 ميليون تن بود، درحالي که 
در دوره مش��ابه پارس��ال بالغ بر 20.6 ميليون تن بود. بنابراين 
برنامه زنجيره فوالد در مس��ير دس��تيابي به ظرفيت 55 ميليون 
تني افق 1404 طراحي ش��ده اس��ت. بررسي صورت گرفته در 
چارچوب س��ند چش��م انداز نش��ان مي دهد که نياز به کنسانتره 
برابر با 79 ميليون تن اس��ت. برپايه آمارهاي س��ال گذش��ته، 
ظرفيت گندله س��ازي کش��ورمان به رقم 32 ميليون تن رس��يد 
و در س��ال 96 به رقم 42.6 ميليون تن رس��يد که رش��د 10.6 

ميليون تني را ثبت کرد.

توقف توليد خودروهاي برقي 
علي رغم رونمايي در هيات دولت

مديرعامل شرکت تحقيق، طراحي 
و توليد موتور ايران خودرو با اش��اره 
به رونمايي از سه خودروي برقي در 
هيات دولت، گفت: علي رغم س��وار 
شدن رييس جمهور در اين خودروها 
تولي��د اين محصول متوقف ش��ده 

اس��ت. به گزارش ايس��نا محمد زالي با بيان اينکه موتور ملي 
پايه گازسوز داراي استاندارد يورو چهار است، افزود: عالوه بر 
اين برنامه اي در دس��تور کار داريم که اين موتور را براي يورو 

پنج ارتقا دهيم. 
وي با اش��اره به تالش محققان کش��ور براي طراحي و توليد 
خودروهاي برقي، اظهار کرد: در س��ال 93 س��ه خودروي برقي 
در صحن هيات دولت رونمايي شد. وي با بيان اين که در اين 
مراسم رييس جمهور سوار بر اين خودروها شدند، ادامه داد: در 
ادام��ه اي��ن رونمايي توصيه هايي براي توليد اين خودروها ارائه 
شد، ولي متاسفانه توليد آن در نطفه خفه شد، اين در حالي است 
که دولت بزرگ ترين مصرف کننده خودروها است. مديرعامل 
شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو، خاطرنشان 
کرد:  با توجه به ميزان مصرف هيات دولت از خودروها پيشنهاد 
دادي��م ک��ه 5 ه��زار خودروي برقي از س��وي دولت پيش خريد 
ش��ود، اين امر موجب مي ش��ود که خودروهاي برقي جايگزين 
خودروهاي مکانيس��م احتراقي ش��وند. زالي تاکيد کرد: اجراي 
اين پيش��نهاد عالوه بر توس��عه فناوري هاي خودروهاي برقي 
موجب رش��د و پيش��رفت خودروسازي در کشور مي شد، اما اين 

امر از سال 93 تا کنون معلق مانده است.

لزوم مشارکت شرکت هاي 
فوالدي و معدني در اکتشاف معادن سنگ آهن

رئي��س هيات عام��ل ايميدرو گفت: 
سرمايه گذاري شرکت هاي فوالدي 
و معدني در بخش اکتش��اف معادن 
ضروري اس��ت و پيش��نهاد تشکيل 
کنسرس��يوم در اي��ن راس��تا؛ بايد با 
ن��گاه ملي و بر مبناي تامين خوراک 

واحدهاي فوالدي کش��ور باش��د. به گزارش ايميدرو، مهدي 
کرباس��يان افزود: ايميدرو س��ال 93 برنامه اکتش��افي خود را در 
250 هزار کيلومتر مربع آغاز کرد که در 180 هزار کيلومتر آن 

کار به پايان رسيده است.
 پيش بين��ي م��ا اين اس��ت که ت��ا مردادم��اه 97 محدوده هاي 
اميدبخش مش��خص ش��ود. وي افزود: اکثر معادن کوچک و 
متوس��ط در بخ��ش روباز در مرحله واگ��ذاري قرار دارد. رئيس 
هيات عامل ايميدرو ضمن تاکيد بر برنامه ريزي براي اکتشاف 
در معادن عميق و زيرزميني با هدف تامين س��نگ آهن گفت: 
مش��ارکت و ورود س��رمايه گذاران مجموعه ه��اي ف��والدي و 
معدني در اکتش��اف ضروري اس��ت. اين به معني دور ش��دن 
ايمي��درو از برنامه هاي اکتش��افي نيس��ت و م��ا به عنوان دولت 
حامي سرمايه گذاران در بخش اکتشاف خواهيم بود. وي ضمن 
اعالم اينکه واحدهاي فوالدي نياز جدي به سنگ آهن دارند، 
گف��ت: فوالدي ه��ا بايد ب��راي آينده خود به طور جدي در بحث 
اکتش��اف ورود کنند. حوزه اکتش��اف همراه با ريسک است. در 
راس��تاي برنامه اکتش��اف در معادن سنگ آهن هم افزايي بين 
ش��رکت ها بايد به نحوي باش��د که در برنامه اکتش��اف؛ توزيع 
سنگ آهن بر مبناي سهم نباشد و نگاه ها اينگونه باشدکه نياز 

کشور به خوراک صنعت فوالد تامين شود. 

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، معدن و تجارت: پنجمين همايش 
بين الملل��ي صنع��ت خودرو ايران، روز گذش��ته 
)س��ه ش��نبه( با حضور محمد شريعتمداري، وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت و 220 ميهمان خارجي 
در مح��ل ب��رج ميالد ته��ران فعاليت خود را آغاز 
کرد. در اين همايش بين المللي عالوه بر ميهمانان 
خارجي از کشورهاي آلمان، فرانسه، کره جنوبي، 
ژاپن، چين، تايوان، هند، روس��يه، ترکيه، عراق، 
ترکمنستان و ايتاليا، هزار و 560 متخصص و فعال 
صنعت خودروي کشور نيز حضور دارند. به اعتقاد 
کارشناسان فرصت به دست آمده در اين همايش، 
براي صنعت خودرو و صنعت قطعه سازي کشور 
مفيد خواهد بود چراکه پس از تحريم ها، در فضاي 
بوجود آمده مي توان آزادانه و بدون هزينه کردن 
ارز اضافي براي دور زدن تحريم ها، به فکر انتقال 
فن��اوري و ب��ه روز کردن صنعت خودرو و صنايع 
وابسته باشيم. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
صنعت خودروس��ازي با دارا بودن س��هم 3.5 تا 
چهار درصدي در توليد ناخالص داخلي کش��ور، 
همچني��ن س��هم 18 ت��ا 20 درص��دي در بخش 
صنعت و سهم 12 درصدي اشتغال بخش صنعتي 
کش��ور، از جايگاه اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي 
ويژه اي برخوردار است. محمد شريعتمداري روز 
گذشته )سه شنبه( در پنجمين همايش بين المللي 
صنع��ت خ��ودرو اي��ران افزود: بايد ب��ا حمايت از 
صنع��ت خودروس��ازي در جهت حمايت از مردم 
گام برداريم. وي با تبريک فرا رس��يدن چهلمين 
س��الگرد پيروزي انقالب اس��المي يادآور شد: در 
آغاز انقالب س��اليانه 160 تا 170 هزار دس��تگاه 
خودرو در کشور مونتاژ مي شد که امروز، ساليانه 
بيش از يک ميليون و 650 هزار دس��تگاه خودرو 
در کشور توليد مي شود. اين مقام مسئول با اشاره 
به حضور حدود 1300 قطعه س��از در اقصي نقاط 
کش��ور، آن را نش��انه خوبي از حرکت در عرصه 

خودروسازي کشور برشمرد.
ش��ريعتمداري يادآور ش��د: با وجود حمايت هاي 
خوب دولت از صنعت خودروسازي در سال هاي 
گذشته، مردم به اين صنعت اقبال خوبي نداشته 
و انتظار بيش��تري دارند. وي گفت: هرچند همه 
آنچه که امروز در صنعت خودروي کش��ور توليد 
مي ش��ود، از س��وي مردم مصرف مي ش��ود، اما با 
کيفيت ها و استانداردهاي روز جهان فاصله داريم؛ 
بر اين اس��اس افزايش رضايتمندي مردم هدف 
اصلي ماست. شريعتمداري با اشاره به برخي علل 
و عوامل فاصله داشتن تا نقطه مطلوب در صنعت 
خودروس��ازي، تصريح کرد: صنعت خودروسازي 
کش��ور بومي و برخواس��ته از فرهنگ ما نيست و 
رقيب��ان ايران داراي تجربه ها و همچنين بخش 

تحقيق و توسعه قوي هستند.
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت تاکي��د کرد: در 
سال هاي گذشته در جلب و جذب سرمايه گذاري 
خارج��ي ب��ه معن��اي صحي��ح آن در صنع��ت 
خودروسازي، همچنين توليد پلت فرم هاي جديد 
و تحقيق و توسعه به خوبي عمل نکرده ايم. وي 
تاکي��د ک��رد: امروز از س��رمايه گذاري خارجي در 
صنعت خودروس��ازي استقبال مي کنيم، حتي از 
س��رمايه گذاراني که بخواهند بيش از 50 درصد 
س��هم در اين صنعت داشته باشند. شريعتمداري 
افزود: بايد تالش کنيم تا تحقيق و توسعه مشترک 
را توسعه داده و همچنين مرکز تحقيقات مشترک 
را در اي��ران راه ان��دازي کنيم ک��ه البته اين مهم 
در قراردادهاي مش��ترک سرمايه گذاري اخير به 
چش��م مي خورد. وي ياد آور ش��د: تا س��ال 2030 
بي��ن 10 تا 50 درصد توليد برخي خودروس��ازان 
مطرح جهاني به سمت خودروهاي برقي خواهد 
رفت که هم فرصت و هم تهديدي براي صنعت 
خودروسازي است، اما هنوز از اين صنعت فاصله 
چنداني نداريم. اين عضو کابينه دولت دوازدهم، 

خواستار توجه به استارت آپ هاي جديد در صنعت 
خودروي کش��ور ش��د و گفت: تا سال 2030 بيش 
از 50 درص��د خودروهاي س��واري جهان »نيمه 
خ��ودران« مي ش��وند و س��هم خودروهاي تمام 
خودران 15 درصد خواهد ش��د و خودروس��ازان 
باي��د از امروز به اين س��مت حرک��ت کنند. وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بارقه هايي از اين 
ن��وع ن��گاه در قراردادهاي اخير خودروس��ازان ما 
ديده مي ش��ود. ما آماده پذيرفتن سرمايه گذاران 
خارجي با س��هم بيش از 50 درصد هس��تيم و از 

آنها حمايت مي کنيم.
خودروس�ازان روزه�اي س�ختي پي�ش رو  ���

دارند
منص��ور معظم��ي، رئيس هي��ات عامل ايدرو در 
پنجمي��ن همايش بين الملل��ي صنعت خودروي 
ايران اظهار کرد: نوس��ازي 202 هزار دس��تگاه 

خودروي س��نگين ظرف س��ه س��ال آينده نياز به 
10 ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري دارد که بخش 
قابل توجهي از سوي وزارت نفت و سيستم بانکي 
و 20 درصد نيز از س��وي متقاضي تامين خواهد 
ش��د. وي ادام��ه داد: م��ردم از خودروهاي داخلي 
اس��تفاده مي کنن��د اما اي��ن موضوع به معناي آن 
نيست که خودروهاي توليدي مورد رضايت کامل 
مردم است. خودروسازان روزهاي سخت تري را 
پيش رو دارند که بهاي آن رضايت مردم اس��ت و 
بايد رضايت مردم را در بخش کيفيت خودروهاي 
توليدي تامين کنيم. به گفته معظمي تاکنون 13 
قرارداد با قطعه س��ازان بين المللي منعقد ش��ده و 

ش��ش قرارداد نيز با خودروس��ازان خارجي امضاء 
ش��ده  اس��ت و در اي��ن همايش ه��م چند قرارداد 
جدي��د بين قطعه س��ازان داخلي و خارجي منعقد 
خواهد شد. رييس هيات عامل ايدرو خاطرنشان 
ک��رد: خودروس��ازان باي��د پاس��خگوي ذائق��ه 
مصرف کنندگان باش��ند. مردم ساليق متفاوتي 
دارند و خودروس��ازان موظفند که اين س��اليق را 

تامين کنند.
نوس�ازي ���۵۰ هزار خودروي تجاري فرسوده 

در سال ۹۷
روز گذش��ته همچنين محسن صالحي نيا، معاون 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت اظهار داش��ت: در 
راستاي نوسازي 202 هزار دستگاه خودرو سنگين 
فرسوده در کشور با دستور رييس جمهور، در سال 
اول 50 هزار دس��تگاه خودرو نوس��ازي مي شود و 
اين رقم براي س��ال دوم اجراي طرح 70 تا 80 
هزار دس��تگاه و براي س��ال س��وم 80 تا 90 هزار 
دس��تگاه پيش بيني شده است. وي تصريح کرد: 
در اي��ن طرح، نوس��ازي ان��واع کاميون، اتوبوس 
درون شهري و بين شهري، ميني بوس، ميدل باس 
و کاميونت مد نظر قرار گرفته است. وي با اشاره 
به تش��کيل کارگروهي متش��کل از دستگاه هاي 
مرتب��ط با اجراي اين طرح با محوريت س��ازمان 
گس��ترش و نظارت وزارت صنعت، گفت: اجراي 
طرح نوسازي ناوگان فرسوده طي سال هاي آينده 
باعث توسعه صنعت قطعه سازي خواهد شد و در 
عين حال قصد داريم مشابه اين طرح را در سطح 
محدودتر با دعوت از قطعه سازان بين المللي اجرا 
کني��م. صالحي نيا گفت: طرح نوس��ازي ناوگان 

فرسوده طي 3 تا 4 سال اجرا خواهد شد.
انتق�اد از تعداد باالي واحدهاي خودروس�ازي  ���

در کشور
در بخش ديگري از همايش روز گذشته اکبريان، 
رييس کميس��يون صنايع و معادن مجلس گفت: 
خودروسازي شوخي نيست که بگوييم 40 مجوز 
خودروس��ازي ص��ادر کرده اي��م، بلکه بايد يک تا 
س��ه خودروس��از داشته باشيم تا بتوانند با يکديگر 
رقاب��ت کنن��د. اين نماينده مجلس اظهار کرد: در 
سال هاي گذشته مجوزهايي براي خودروسازي 
صادر ش��ده که با اس��تفاده از آن قطعات را وارد و 
تنها در داخل مونتاژ مي کرديم و بعد از چند سال 
تعدادي از اين شرکت ها نيز تعطيل شده است. وي 
با بيان اينکه بايد س��هم دولت را در خودروس��ازي 
به صفر برس��انيم، خاطرنشان کرد: خودروسازان 
بزرگ بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند. 

اکبري��ان اف��زود: موضوع ص��ادرات خودروهاي 
تولي��دي در قراردادهاي پس��ابرجامي نبايد روي 
کاغذ بماند بلکه بايد اجرايي شود. وي ادامه داد: 
بدهي خودروس��ازان و قطعه س��ازان در ماه هاي 
اخير کمتر شده که بايد اين روند ادامه يافته تا به 

وضعيت مطلوبي برسيم.
فرصت ه�اي ش�غلي رنو  در اي�ران ���1۰ برابر 

مي شود
مدي��ر منطق��ه اي رنو در اي��ران گفت: با عملياتي 
ش��دن دور جدي��د همکاري هاي رن��و در ايران، 
فرصت هاي ش��غلي حدود 10 برابر خواهد ش��د، 
همچنين حجم کل س��رمايه گذاري رنو در ايران 
به 800 ميليون يورو مي رس��د. پاس��کال فلتن در 
پنجمين همايش بين المللي صنعت خودرو ايران 
با تاکيد بر اينکه رنو ش��ريک اس��تراتژيک  صنعت 
خودرو ايران اس��ت گفت: 14 س��ال حضور بدون 

وقف��ه در اي��ران اکنون به ما اين امکان را داده که 
با قدرت به جلو برويم. وي درباره برنامه هاي آتي 
رن��و در اي��ران گفت: خودروهاي آينده ما در ايران 
آاليندگي کمتر، کيفيت و ايمني بيش��تر و قيمتي 
رقابتي تر خواهند داش��ت. مدير منطقه اي رنو در 
ايران اضافه کرد: ما به قطعه سازان ايراني کمک 
مي کني��م با افزايش کيفي��ت و رقابت پذيري، به 
پنل زنجيره تامين بزرگترين خودروساز دنيا يعني 
رنو نيس��ان ميتسوبيش��ي بپيوندند. به گفته فلتن، 
براي صادرات در س��ه حوزه برنامه ريزي ش��ده و 
ايران هاب صادراتي رنو در منطقه در س��ه حوزه 

خودرو، قطعه و مواد خام خواهد بود.

تولي�د شاس�ي بلند جدي�د پژوس�يتروئن در  ���
ايران

همچنين کريستوف کومار، قائم مقام خاورميانه و 
آفريقا پژوسيتروئن گفت : در سال 2017 عمليات 
گسترده اي در ايران داشتيم و در سال 2018 نيز 
يک خودروي شاس��ي بلند جديد وارد بازار ايران 
خواهد ش��د. وي با بيان اينکه گروه پژوسيتروئن 
يک بار ديگر مي خواهد نش��ان دهد که ش��ريک 
م��ورد اعتم��اد صنعت خ��ودروي ايران اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: بازار ايران س��هم بسيار بزرگي 
در سبد محصوالت پژوسيتروئن دارد. قائم مقام 
خاورميانه و آفريقا پژوسيتروئن ادامه داد: فعاليت 
مشترک سايپا و سيتروئن در سال 2017 آغاز شده 
و در ماه دس��امبر اولين س��يتروئن در کاشان توليد 
شد. کومار اظهار کرد: در فرآيند فعاليت در کاشان 
300 ميليون يورو سرمايه گذاري در کارخانه سايپا 

سيتروئن در حال انجام است.
خصوصي سازي، صنعت خودرو را نجات مي دهد ���

مديرعام��ل ش��رکت ايران خ��ودرو با اش��اره به 
اينک��ه خصوصي س��ازي موج��ب نجات صنعت 
خودروي کش��ور خواهد ش��د، خواستار آن شد تا 
در راه خصوصي س��ازي اي��ن صنعت در کش��ور 
موانع برطرف شود. هاش��م يکه زارع در پنجمين 
همايش بين المللي صنعت خودروي ايران افزود: 
چنانچ��ه امروز س��ه س��رمايه گذار صندلي هاي 
مديري��ت ايران خ��ودرو را در اختيار گرفته و س��ه 
س��رمايه گذار ديگر صندلي هاي مديريت سايپا را 
در اختيار بگيرند، به نفع کش��ور خواهد ش��د. وي 
پيرامون اس��تانداردهاي اجباري جديد خودرو در 
کشور اظهار داشت: شرکت بنز به عنوان يکي از 
بزرگترين خودروس��ازان جه��ان اعالم کرده که 
اس��تانداردهاي جدي��د ايران را نمي تواند پش��ت 
س��رگذارد. يک��ه زارع پيرامون اي��ن موضوع که 
ايران خودرو و س��ايپا مخالف ايجاد قطب س��وم 
خودروس��ازي در کش��ورند، توضي��ح داد: هي��چ 
مخالفتي با قطب س��وم نداريم و چنانچه بتوانيم 
کمک مي کنيم، زيرا به نفع کشور است. وي يادآور 
شد: تاسيس ايران خودرو و سايپا و قرار گرفتن آنها 
در ش��رايط کنوني س��ال ها زمان اختصاص يافته 
و يک ش��به نمي توان قطب س��وم ايجاد کرد و 
نبايد دچار شعارزدگي شويم. يکه زارع خاطرنشان 
ک��رد: امروز خودروس��ازي اي��ران از نظر توليد در 
رتبه پانزدهم جهان قرار داش��ته و از نظر رش��د 
توليدي در س��ال 2016 در رتبه نخس��ت جهان 

قرار گرفته است.
توليد خودروي ارزان سايپا با همکاري رنو ���

مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت: سال 
آين��ده خودورهاي جديدي با همکاري رنو توليد 
و عرض��ه خواهد ش��د که محصول��ي با کيفيت و 
ارزان قيم��ت اس��ت ت��ا نياز بخش عم��ده اي از 
اقش��ار جامعه پاس��خ داده ش��ود. محس��ن قاسم 
جه��رودي ديروز در پنجمين همايش بين المللي 
صنع��ت خ��ودروي ايران اظهار کرد: همه س��ايپا 
را ب��ا محص��ول ارزان مي شناس��ند و اگ��ر از اين 
مش��خصه فاصل��ه بگيريم خواهي��م باخت. وي 
با بيان اينکه در س��ه ماه اخير با 11 خودروس��از 
جهان��ي ب��راي تقويت س��بد محصوالت مذاکره 
داشته ايم خاطرنشان کرد: البته تمرکز ما برروي 
تولي��د خودروي ارزان قيمت اس��ت. مديرعامل 
گروه خودروس��ازي سايپا افزود: امسال خودروي 
کوئيک به بازار عرضه شد که با عرضه آن تالش 
مي کني��م تصوير متفاوتي از خودروي ارزان ارائه 
کني��م. وي ادام��ه داد: قطعه س��ازان ايراني وارد 
زنجي��ره تامين قطعات خودروس��ازان بين المللي 
ش��ده اند. او ادامه داد: ش��رط ما براي همکاري با 
خودروسازان بين المللي داخلي سازي حداقل 50 
درصدي خودرو در ايران است. همچنين خودروي 

سيتروئن C3 سال آينده عرضه خواهد شد.

توپ و تشر وزير صنعت در پنجمين همايش بين المللي خودرو؛

انتقاد شريعتمداری از خودش

زمزمه هاي افزايش قيمت فوالد در بازارسهم ۳۶ درصدي صنعت در مصرف برقتبعات افزايش تعرفه واردات براي مصرف کنندگان
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: تعرفه هاي واردات خودرو نبايد به 
ميزان��ي افزاي��ش يابد که مردم چاره اي 
جز استفاده از خودروهاي داخلي نداشته 
باش��ند. حسينعلي حاجي دليگاني اظهار 

داش��ت: از س��وي ديگر نبايد با هجوم واردات، اش��تغال و توليد 
داخلي از بين برود. وي گفت: در حوزه واردات بايد توازني ايجاد 
ش��ود که هم صنعت خودروس��ازي داخلي جايگاه خود را حفظ 
کند و از س��وي ديگر اجحافي در حق مردم صورت نگيرد. اين 
نماينده مجلس همچنين با اش��اره به عدم وجود محدوديت در 
تصميم گيري از سوي دولت اظهار داشت: امروز هر تصميمي که 
از سوي دولت گرفته مي شود و مصوب و به دستگاه هاي مربوطه 

جهت احراز ابالغ مي شود.

مع��اون ام��ور مع��ادن و صنايع معدني 
وزارت صنع��ت معدن و تجارت گفت: 
صنايع مختلف در سراس��ر کش��ور 36 
درصد برق توليدي را مصرف مي کنند. 
جعفر س��رقيني گفت: 50 تا 60 درصد 

برق مصرفي در بخش صنعت مربوط به معادن و صنايع معدني 
مانند مس، آلومينيوم، فوالد و س��يمان اس��ت. وي با اش��اره به 
اينکه افزايش بهره وري انرژي در بخش معدن ضروري است، 
ادام��ه داد: يک��ي از مهمترين دس��تاوردهاي اين رويداد ملي و 
علمي باي��د کم��ک به صنايع معدني و کاهش مصرف انرژي به 
ويژه برق باش��د. س��رقيني همچنين با اشاره به بهره وري پايين 
مصرف برق در برخي بخش ها گفت: س��هم صنايع از مصرف 

برق 36 درصد تخمين زده مي شود.

عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان 
فوالد ايران با بيان اينکه اختالف ميان 
قيمت داخلي و صادراتي زياد اس��ت از 
گراني فوالد در روزهاي پيشرو خبر داد. 
سيدرضا شهرستاني اظهار کرد: فوالد 

مانند طالس��ت و نرخ  آن وابس��ته به قيمت هاي جهاني و ارز 
است. وي درباره زمزمه هاي افزايش قيمت فوالد در روزهاي 
اخير، ادامه داد: فوالدي ها براي حفظ خود در بازار چاره اي جز 
افزايش قيمت هاي داخلي ندارند چراکه به هرحال بخش��ي از 
م��واد اوليه توليد فوالد مانند الکترودهاي گرافيتي، فروآلياژها 
و قطعات يدکي ماشين آالت وارداتي هستند و در قيمت تمام 
شده محصول فوالدي اثرگذار خواهند بود که باعث مي شود تا 

با توجه به افزايش قيمت ارز، قيمت فوالد نيز افزايش يابد.

رئي��س س��ازمان صناي��ع کوچ��ک و 
ش��هرک هاي صنعتي با بي��ان اينکه 
پس از برجام تامين مواد اوليه آسان تر 
ش��ده، گفت: هرچن��د افزايش قيمت 
ارز ت��ا ح��دودي کار را ب��راي برخ��ي 
واحدهاي صنعتي س��خت کرد، اما در 
مجموع تامين مواد اوليه و ارز مشکل 

اصلي نيس��ت. صادق نجفي در گفتگو با ايرنا افزود: مش��کل اصلي 
در فعاليت هاي توليدي و اقتصادي نبود برنامه، فکر و ايده صاحبان 
صنعت اس��ت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه 
دست اندرکاران بايد در کنار توليدکننده و آنان نيز در کنار مردم باشند، 
گفت: مشکل اين است که در داخل کشور بدتر از بيروني ها با يکديگر 
برخ��ورد و عم��ل مي کنيم. وي اف��زود: اگر تعامل منطقي بين مردم، 
مس��ئوالن و رس��انه ها ايجاد شود، بخش بزرگي از مشکالت اساسي 

يعني معيشت و اشتغال جوانان رفع خواهد شد. 
نجفي گفت: براس��اس برنامه مقرر ش��د تا با اس��تفاده از مزيت ها و 
تس��هيالت پيش بيني ش��ده در بودجه ، 20 هزار واحد صنعتي را در 
چهار س��ال آينده به ظرفيت کامل برس��انيم. وي کمبود نقدينگي را 
از مش��کالت اصلي واحدهاي غيرفعال صنعتي معرفي کرد و افزود: 
فقدان بازار، اختالف بين شرکا، کمبود يا نبود مواد اوليه و تامين نبودن 
ماش��ين آالت هم از ديگر مش��کالت اين واحدهاس��ت. نجفي گفت: 
شهرک هاي صنعتي کشور با وجود تامين امکانات و زيرساخت هاي 

الزم، زنده و فعال نيستند.

تامين مواد اوليه و ارز
مشکل اصلي واحدهاي صنعتي نيست

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، 
گف��ت: صنايع و محص��والت صنعتي 
کش��ورهاي ديگر يکي پس از ديگري 
جايگزين صنايع کش��ور مي شوند. ولي 
ملکي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص 
توس��عه و حمايت از صنايع توليدکننده 
و نوس��ازي ماشين آالت، اظهار داشت: 

صنايع وابس��ته به کش��اورزي بيش��تر تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي 
هستند. وي با اشاره به اينکه دولت درخصوص رفع مشکالت کارخانه هاي 
توليدکننده ماشين آالت راهسازي نيز با استفاده از خريد 3 هزار دستگاه 
محصول توليدي آنها اقدام کرد، ادامه داد: اما برخي ديگر از مش��کالت 
از طري��ق قان��ون رفع موانع توليد برطرف مي ش��ود ک��ه توليدکنندگان 
ماشين آالت کشاورزي نيز مي توانند از آن استفاده کنند. وي درخصوص 
اينکه آيا وزارت صنعت به نوس��ازي ماش��ين آالت کشاورزي کم توجهي 
مي کند، اظهار داشت: وزارت صنعت در خصوص تمامي صنايع کم توجهي 
داش��ته و صنعت توليد ماش��ين هاي کش��اورزي نيز بخشي از اين صنايع 
است. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه صنايع و محصوالت صنعتي 
کشورهاي ديگر يکي پس از ديگري جايگزين صنايع کشور مي شوند، 
اضافه کرد: در صنايع نساجي و صنايع الکترونيکي مانند توليد لوازم خانگي 
مش��کالت حادي وجود دارد، کارخانجات فعال ما يکي پس ديگري به 
تعطيلي کش��يده ش��ده اند. ملکي گفت: دولت اگر بس��تر بازار، تسهيالت 
ارزان قيمت و صادرات را براي توليدکنندگان فراهم کند بيشترين کمک 

کرده، صنعت را اگر به حال خود رها کنيم بهتر عمل مي کند.

صنعت را به حال خود رها کنيم 
عملکرد بهتري دارد

دبي��ر انجم��ن س��نگ اي��ران گفت: 
براس��اس برنامه ري��زي در ش��وراي 
سياس��ت گذاري صنعت س��نگ براي 
يک دوره پنج س��اله، دس��تيابي به 2 
ميليارد دالر ارزش صادرات اين بخش 
پيش بيني ش��د که واقع بينانه اس��ت. 
به گزارش ايرنا، احمد ش��ريفي اظهار 

داش��ت: رياس��ت شوراي مزبور بر عهده معاونت امور معادن و صنايع 
معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دبيري آن نيز به انجمن 
واگذار ش��ده و اجرايي ش��دن تصميمات اين ش��ورا اهميت بس��زايي 
دارد. دبير انجمن مزبور در ادامه يادآور ش��د: ارزش صادرات س��نگ 
کش��ور در ش��رايط فعلي س��اليانه به 200 تا 300 ميليون دالر مي رسد 
که اين رقم با توانمندي و امکانات اين بخش همسويي ندارد و بايد 
ارقام باالتري تحقق يابد. وي اضافه کرد: س��ند چش��م انداز صنعت 
سنگ برپايه دوره پنج ساله مشخص شده و در واقع با اين نقشه راه، 
تکاليف دولت و بخش خصوصي تبيين و ترسيم شده است. شريفي 
در صحبت هاي��ش تاکي��د کرد: آنچه اهميت جدي دارد، راهکارهاي 
عملي براي تحقق س��ند چش��م انداز صنعت س��نگ است و بايد موانع 
شناس��ايي و برطرف ش��ود. دبير انجمن سنگ همچنين تصريح کرد: 
يکي از مصوبه هاي ش��وراي يادش��ده، اينکه هنگام بروز بحران در 
صنعت سنگ، معادني که با مشکل روبرو شده اند و نمي توانند اقدام 
به فروش س��نگ کنند، ميزان حقوق دولتي آنها با مقدار برداش��ت 

سنگ از معدن تناسب داشته باشد.

هدف گذاري ۲ ميليارد دالري
 براي صادرات سنگ

  ت�ا س�ال ۲۰3۰ بي�ش از ۵۰ 
س�واري  خودروه�اي  درص�د 
جهان »نيمه خودران« مي شوند 
تم�ام  خودروه�اي  س�هم  و 
خودران 1۵ درصد خواهد شد و 
خودروسازان بايد از امروز به اين 
س�مت حرکت کنند.  بارقه هايي 
از اي�ن نوع نگاه در قراردادهاي 
اخي�ر خودروس�ازان م�ا دي�ده 
مي ش�ود. م�ا آم�اده پذيرفت�ن 
سرمايه گذاران خارجي با سهم 
بي�ش از ۵۰ درصد هس�تيم و از 

آنها حمايت مي کنيم

  ب�ا وج�ود حمايت ه�اي خوب 
دول�ت از صنعت خودروس�ازي 
در س�ال هاي گذش�ته، م�ردم 
ب�ه اي�ن صنع�ت اقب�ال خوب�ي 
 نداش�ته و انتظار بيشتري دارند.  
هرچن�د همه آنچه ک�ه امروز در 
صنع�ت خودروي کش�ور توليد 
مي ش�ود، از سوي مردم مصرف 
مي ش�ود، ام�ا ب�ا کيفيت ه�ا و 
استانداردهاي روز جهان فاصله 
داري�م؛ بر اين اس�اس افزايش 
رضايتمن�دي مردم هدف اصلي 

ماست


