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جهشدرتوليدثروتباوارداتتکنولوژي
عضو هيئت رئيس��ه کميس��يون 
اقتص��ادي مجل��س ب��ا تاکيد بر 
ض��رورت دس��ت يابي به رش��د 
اقتص��ادي ۸ درصدي گفت: بايد 
رويکرد انتقال تکنولوژي از خارج 
از کشور مدنظر باشد تا با استفاده از 
توان داخلي ثروت زايي در کشور 

صورت گيرد. سيدحس��ن حس��يني ش��اهرودي در گفتگو با خانه 
ملت درباره دس��تيابي به رش��د اقتصادي مدنظر در برنامه ششم 
توسعه کشور گفت: براي دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب بايد 
رويکرد تقويت توليد داخلي در اولويت باش��د البته در کنار جذب 
س��رمايه گذار داخلي بايد جذب س��رمايه گذار خارجي نيز تسهيل 
تا شرايط براي رشد اقتصادي ۸ درصدي فراهم شود. وي ادامه 
داد: توج��ه ب��ه صناي��ع "هاي تک" يکي از عوامل مهم در نيل به 
رشد اقتصادي ۸ درصدي است بنابراين در حوزه هاي صنعتي و 
معدني بايد از تکنولوژي هاي نو استفاده کرد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم افزود: براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و فراگير 
بايد تمامي صنايع عالوه بر صنعت نفت ارتقا يابد. وي ادامه داد: 
بايد رويکرد انتقال تکنولوژي از خارج از کشور مدنظر باشد تا با 

استفاده از توان داخلي ثروت زايي در کشور صورت گيرد.

عبورازسرمايهگذاريدولتيچاي
باتزريقتعرفهواردات

ي��ک نماين��ده مجلس با بيان اينکه دولت آينده تعرفه واردات را 
ب��ه صنع��ت چاي بازگرداند، گفت: حذف ارزش افزوده از صنعت 
چاي در برنامه ششم، چرخه کارخانجات چاي را سرعت بخشيد. 
محمدحسين قرباني در گفتگو با خانه ملت درباره وضعيت توليد 
چاي در کشور، گفت: خريد تضميني مناسب، افزايش نرخ برگ 
سبز چاي، پرداخت به موقع مطالبات چايکاران در شرايط افزايش 
30 درصد توليدات چاي، نوسازي کارخانجات چاي، ايجادفضاي 
رقابتي در توليد چاي از عمده دستاوردهاي دولت يازدم در صنعت 
چاي مي توان نام برد؛ بنابراين دولت آينده نيز بايد با ادامه حفظ 
اين روند، کاستي هاي و موانع صنعت چاي را برطرف کند. قرباني 
افزود: تعرفه واردات چاي توس��ط دولت آينده بطور مس��تقيم در 
اختي��ار صنع��ت چاي ق��رار بگيرد، زيرا اگر تعرفه واردات چاي در 
اختي��ار صنع��ت چاي قرار گيرد، مي ت��وان اصالح باغات چاي و 
افزايش خريد تضميني را به صورت کارشناسي رقم زد. وي ادامه 
داد: برگش��ت تعرفه واردات به صنعت چاي به نوعي دولت را از 
سرمايه گذاري دولتي در چاي به دور مي دارد، زيرا با تزريق تعرفه 
وارداتي چاي به اين صنعت مولد مي توان، بسياري از مشکالت 

صنعت چاي را مرتفع کرد.

راهاندازيخطوطتوليدکوييکسايپا
درحالانجاماست

ب��ا هم��ت متخصصي��ن گروه 
خودروس��ازي س��ايپا و نظ��ارت 
مس��تمر مديريت ارشد، مراحل 
نهاي��ي تجهيز خط��وط توليد و 
درياف��ت مجوزهاي الزم جهت 
تولي��د انب��وه اولين خودرو ايراني 
مجهز به گيربکس اتوماتيک به 

خوبي در حال انجام است. به گزارش سايپانيوز، مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا با بازديدهاي مستمر از نزديک، بر روند اجرايي 
تجهي��ز خط��وط و مراحل دريافت مجوزهاي الزم از مراجع ذي 
ص��الح اي��ن خودرو نظارت دارد که نش��ان از اهميت اين پروژه 
براي آغاز هرچه س��ريعتر توليد اين خودرو اس��ت. براس��اس اين 
گزارش خبرهاي خوبي در آينده نزديک در خصوص آغاز توليد 
انبوه خودرو کوييک به اطالع مردم شريف خواهد رسيد. گفتني 
اس��ت گروه خودروس��ازي سايپا در راستاي توسعه محصول و با 
رويکرد اقتصاد مقاومتي، خودرو کوييک را با بهره گيري از توان 
فني متخصصان س��ايپا در س��ال گذش��ته طراحي نمود و مراسم 
رونمايي از اين خودرو را در اسفندماه 95 با حضور رئيس مجلس 
شوراي اسالمي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس کميسيون 
صنايع مجلس و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و 
مديران ارشد صنعتي و خودرويي برگزار کرده است. شايان ذکر 
است اين خودرو در کالس اقتصادي با گيربکس تمام اتوماتيک 
است که براي اولين بار در ايران به همت مهندسان و متخصصين 
 ايراني طراحي شده و در آينده اي نزديک توليد و به بازار عرضه 

خواهد شد.

درسواريسازانچهميگذرد؟
فروردين ماه امس��ال توليد انواع س��واري در همه خودروس��ازان 
داخلي با افزايش همراه بوده اس��ت. به گزارش ايس��نا، در اين 
مدت توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو با افزايش 
۱۷ درصدي همراه بوده و از ۲۸ هزار و ۶۲3 دستگاه در فروردين 
ماه س��ال گذش��ته به 33 هزار و ۴9۲ دس��تگاه رسيد. توليد انواع 
سواري در گروه خودروسازي سايپا به عنوان رقيب ايران خودرو 
ني��ز صع��ودي ب��وده و با افزاي��ش ۲5.5 درصدي از ۱9 هزار و ۸۴ 
دس��تگاه در فروردين ۱395 به ۲3 هزار و 9۴۷ دس��تگاه افزايش 
يافت. فروردين ماه امسال توليد انواع سواري در خودروسازان بم 
نيز افزايش يافته و از صفر دستگاه در فروردين ماه سال گذشته 
به س��ه دس��تگاه رس��يد. توليد اين محصوالت در خودروسازي 
مدي��ران ني��ز ب��ا افزايش ۲9.۲ درصدي همراه ب��وده و از ۲۷۷۷ 
دس��تگاه در فروردين ۱395 به 35۸۸ دس��تگاه افزايش يافت. در 
اين مدت توليد انواع س��واري در کارمانيا نيز صعودي بوده و از 
صفر دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به ۱۶0 دستگاه رسيد. 
توليد اين محصوالت در گروه بهمن 5۲.9 درصد افزايش يافته 
و از ۱۷۲ دس��تگاه در فروردين ۱395 به ۲۶3 دس��تگاه افزايش 
يافت. فروردين ماه امس��ال توليد انواع س��واري در کرمان موتور 
هم صعودي بوده و با رش��د ۱۱3 درصدي از ۱۴۶5 دس��تگاه در 

فروردين ماه سال گذشته به 3۱۲۱ دستگاه رسيد.

رشد16/8درصديتوليدشيالت
دردولتيازدهم

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: در سال ۱39۱ سرانه مصرف 
آبزي��ان در اي��ران ۷.5 کيلوگ��رم در س��ال بود ک��ه اين ميزان در 
س��ال ۱395 به ۱0.۶ کيلوگرم افزايش يافت. حس��ن صالحي 
درخصوص وضعيت توليد محصوالت شيالتي در کشور گفت: 
توليد محصوالت ش��يالتي در س��ال 95 نسبت به سال 9۲ ۱۶.۸ 
درصد رشد داشته است. صالحي در ادامه گفت که در سال ۱39۱ 
سرانه مصرف آبزيان در ايران ۷.5 کيلوگرم در سال بود که اين 
مي��زان در س��ال ۱395 ب��ه ۱0.۶ کيلوگرم افزايش يافت. رييس 
سازمان شيالت ايران در رابطه با توليد محصوالت دريايي بيان 
داش��ت: حج��م آبزي پروي و صيد ان��واع ماهي در ايران به يک 
ميلي��ون و ۷0 ه��زار ت��ن رس��يد در حالي که اين ميزان در س��ال 
۱39۱ کمتر از ۷۶0 هزار تن بود؛ همچنين در س��ال گذش��ته با 
۴۱۲ ميليون دالر صادرات در بخش ش��يالت رکورد اين حوزه 
شکس��ته ش��د. صالحي تاکيدکرد که واردات در بخش ش��يالت 

کمتر از ۱۸0 ميليون دالر است.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، معدن و تجارت: در حالي که امارها 
حکايت از کاهش ۴0 درصدي واردات کاال در چهار 
س��ال گذش��ته دارد در اين دوره زماني درآمدهاي 
ناشي از کاالهاي وارداتي ۱50 درصد رشد داشته 
است. همواره از کاهش يا افزايش واردات به عنوان 
يکي از پيش ش��رط هاي تراز تجاري هر کشوري 
ياد مي کنند. مقايسه ميزان واردات کاال در دولت 
يازدهم و دهم حکايت از آن دارد که برخالف ادعاي 
برخي منتقدان در اين دولت نه تنها ميزان واردات 
افزايش نداشته بلکه تدبير و برنامه ريزي هاي تيم 
اقتصادي دولت، موجب افزايش درآمدهاي ناشي 
از واردات کاال شده است.  بر پايه امار گمرک ايران 
در س��ال ۱3۸۸، ميزان واردات کاال به کش��ور در 
اين سال 55 ميليارد و ۲۸۷ ميليون دالر بوده که 
موجب ش��د تا تراز تجاري ايران همچنان منفي 
باش��د. اين روند در س��ال ۱3۸9 نه تنها کاهش 
نياف��ت بلکه برپايه امار موجود در تجارت خارجي 
کش��ور، واردات در اين س��ال در حدود ۱0 ميليارد 
دالر افزايش پيدا کرد و تراز تجاري ايران همچنان 
منفي ماند. در ادامه در سال ۱390 ميزان واردات 
ايران به ۶۱ ميليارد و ۸0۸ ميليون دالر رس��يد و 
در سال ۱39۱ نيز 53 ميليارد و ۴5۱ ميليون دالر 
انواع کاال به ايران وارد ش��د. همچنين براس��اس 
اين آمارها در س��ال ۱39۲ و در نخس��تين سال از 
آغ��از ب��ه کار دولت يازدهم ميزان واردات ايران به 
۴9 ميليارد و ۷09 ميليون دالر رس��يد. اين آمار از 
تراز تجاري ايران منفي ۷ ميليارد و ۸۶۱ ميليون 
دالر کشور حکايت دارد. آمار واردات در سال دوم 
دولت يازدهم بازهم افزايش پيدا کرد تا جايي که 
بيش از 53 ميليارد دالر در اين سال کاال وارد ايران 
شد .در سال ۱393 گر چه ارقام واردات و صادرات 
غيرنفتي کشورمان بسيار نزديک بود، اما در نهايت 
کارنام��ه تج��ارت خارجي ايران ب��ا 3 ميليارد و ۸ 
ميليون دالر کسري، تراز تجاري بسته شد. برنامه 
دولت يازدهم براي کاهش ميزان واردات کاال به 
کشور در دولت يازدهم در سال 9۴ به بار نشست 
و در اين س��ال پس از گذش��ت 35 سال از انقالب 
اس��المي ، تجارت خارجي کشور براي اولين بار با 
تراز بازرگاني مثبت به پايان رسيد. در سال ۱39۴ 
در حال��ي ک��ه ۴۱ ميليارد و ۴90 ميليون دالر انواع 

کاال به کش��ورمان وارد ش��ده بود، اما در مقابل ۴۲ 
ميليارد و ۴۱۴ ميليون دالر انواع کاالي غيرنفتي 
از ايران به ساير کشورها صادر شد. روند موفقيت 
آميز کنترل کاالي وارداتي در سال 95 ادامه داشت 
تا جايي که در اين س��ال صادرات غيرنفتي ايران 
به ۴3 ميليارد و 930 ميليون دالر رسيد و در اين 
م��دت ۴3 ميلي��ارد و ۶۸۴ ميليون دالر انواع کاال 
وارد کش��ور ش��د و با توجه به ارقام يادشده در اين 
مدت مازاد تراز تجاري کشورمان به ۲۴۶ ميليون 
دالر رسيد. يکي از مهمترين کارهايي که همزمان 
با کاهش واردات انجام ش��د افزايش درآمد دولت 
از مح��ل واردات کاال ب��ود. در حال��ي ک��ه تا پيش 
از دول��ت واردات کاال تنه��ا ۷ هزار ميليارد تومان 
براي کش��ور درآمد داش��ت اما با برنامه ريزي تيم 
اقتص��ادي دولت، اين مي��زان به ۱۸ هزار ميليارد 
تومان رسيد. افزايش ۱50 درصدي درآمد دولت 
از محل واردات کاال در سه سال گذشته در حالي 
رخ داده است که ميزان واردات کاال در اين دوره 

زماني کاهش بس��يار چشمگيري داشت. افزايش 
همزمان درآمد دولت از محل واردات کاال و کاهش 
نرخ تورم و ثبات اقتصادي نش��ان دهنده س��الم 
س��ازي فضاي اقتصادي کش��ور و بهبود وضعيت 

در اين حوزه است. 
چگونگي افزايش درآمِد وارداتي دولت  ���

ش��ايد اين پرس��ش براي مخاطبان پيش آيد که 
چگونه با کاهش ميزان واردات و ثبات قيمت اين 
کاالها در داخل درآمد دولت در اين زمينه افزايش 
پيدا کرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد 
الزم اس��ت نگاهي به س��ختگيري هاي گمرک 
در اين زمينه داش��ته باش��يم. يکي از مهمترين 
زيرس��اخت هاي توس��عه ص��ادرات غيرنفتي، 
ايج��اد ي��ک گم��رک ش��فاف، نوي��ن و مدرن 
اس��ت. اتصال الکترونيکي بارنامه، درگاه خروج 
هوش��مند، راه اندازي بزرگترين بانک اطالعات 
تج��ارت خارج��ي، دريافت گواهي بازرس��ين از 
طريق س��امانه جامع ام��ور گمرکي، آغاز تبادل 

الکترونيک��ي اطالع��ات ميان س��ازمان بنادر و 
کش��تيراني با گمرک، س��امانه رصد کاالهاي 
ترانزيتي، راه اندازي س��امانه پيشخوان خدمات 
الکترونيک��ي، نظ��ارت الکترونيکي در گمرک و 
کيف پول الکترونيکي مهمترين اقداماتي بود که 
در دولت يازدهم براي تسهيل در تجارت خارجي 
انجام ش��د.  دولت يازدهم همچنين توانس��ت 
با اس��تقرار س��امانه جامع گمرک و پنجره واحد 
تجارت فرامرزي، زمان تشريفات واردات از ۲۶ 
روز ب��ه 3 روز کاه��ش داده و ب��راي صادرات از 
هف��ت روز ب��ه ي��ک روز کاهش يافت که باعث 
ش��د در زمين��ه تج��ارت خارجي ب��ه ميزان ۲3 
درصد، صرفه جويي ش��ود. بنا به امار اعالم شده 
از سوي دولت صرفه جويي ۲3 روزه در ترخيص 
کاالهاي وارداتي موجب شد رقمي نزديک به ۱0 
ميلي��ارد دالر يعني نزديک به ۴00 هزار ميليارد 
 ري��ال در بخ��ش واردات درآمدزاي��ي ص��ورت 

گيرد. 

مناسب سازي تعرفه هاي براي مديريت واردات ���
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث 
مديري��ت واردات بايد تعرفه ها را مناسب س��ازي 
کنيم. شهريار طاهرپور با اشاره به اينکه براي رونق 
اقتصادي نيازمند جذب س��رمايه گذاران داخلي و 
خارجي هستيم، خاطرنشان کرد: بانک هاي عامل 
در س��ال 95 در بحث تس��هيالت ب��ه واحدهاي 
توليدي و صنعتي مبالغ شايان توجهي را پرداخت 
کردند. وي با بيان اينکه توليد و صنعت مؤلفه هاي 
قدرت در کشور هستند، گفت: با تورم ۴0 درصدي 
و با س��ود بانکي باالي ۱5 درصد نمي توان توليد 
خوبي داش��ت. طاهرپور اظهار کرد: الزمه جذب 
سرمايه گذاران خارجي ايجاد امنيت در کشور است 
و ديگر امروز نمي توان با کشورهاي دنيا مشاجره 
کرد بلکه بايد با تعامل صحيح و راهبردي زمينه 
رونق اقتصادي و صادرات را فراهم کرد. طاهرپور 
ب��ا بي��ان اينکه در دولت يازدهم، افزون بر ۸۲00 
ميلي��ارد توم��ان س��رمايه گذاري صورت گرفت، 
افزود: برجام براي کش��ور، امنيت سرمايه گذاران 
خارجي را به همراه داش��ت. معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت با بيان اينکه بعد از توافق برجام 
بسياري از مشکالت ايران در حوزه تحريم ها رفع و 
کمبودهاي مواد اوليه در بخش صنعت تا حدودي 
مرتفع شد، ادامه داد: طي دولت يازدهم در حوزه 
صنعت اقدامات بزرگ و مهمي انجام شده است. 
وي با بيان اينکه بايد در بحث مديريت صادرات 
و کاهش واردات به طور جدي وارد عمل ش��ود، 
گفت: در بودجه س��ال 9۶، افزون بر ۴00 ميليارد 
توم��ان براي حماي��ت از صادرکنندگان حمايت 
مالي درنظر گرفته ش��ده که البته اندک اس��ت و 
بايد حمايت هاي بيشتري صورت گيرد. طاهرپور 
تأکيد کرد: در بحث مديريت واردات بايد تعرفه ها 
را مناسب س��ازي کنيم تا وقتي کااليي در داخل 
کشور توليد مي شود مشابه همان از خارج از کشور 
وارد نشده و توليدکنندگان با مشکل مواجه نشوند. 
وي خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کاال 
نيز در دولت يازدهم اقدامات خوبي انجام ش��د و 
در س��ال گذش��ته با کاهش چشمگير قاچاق کاال 
از ۲5 ميليارد دالر در سال 9۴ به ۱۲ ميليارد دالر 

در سال 95 رسيديم.

مناسب سازي تعرفه ها براي مديريت واردات در دولت يازدهم

فرصت سازي کاهش واردات براي اقتصاد ايران

رشد 20 درصدي توليد لوازم خانگي در سال 95کاهش قيمت خودرو با افزايش داخلي سازيواردات قطعات بدون فناوري بيهوده است
يک فعال صنعت قطعه س��ازي کش��ور 
گفت: برخي از شرکت هاي قطعه سازي 
در راستاي دستيابي به دانش هاي نوين 
تولي��د اقدام به واردات قطعاتي مي کنند 
که در داخل توليد ندارند و از اين طريق 

به داخلي سازي قطعات مي پردازند. ابوالقاسم آروند افزود: واردات 
قطعات بدون انتقال فناوري و دانش توليد اقدامي بيهوده اس��ت 
و پيامد مثبتي براي صنعت قطعه سازي به دنبال ندارد بنابراين 
واردکنندگان بايد در کنار واردات قطعات به مسئله انتقال دانش 
توليد توجه داش��ته باش��ند. وي افزود: قطعه س��ازاني که فعاليت 
تولي��دي خ��ود را ب��ر مبناي توليد قطع��ات جديد از طريق انتقال 
فن��اوري ق��رار داده اند به ط��ور قطع به دانش فني و فناوري هاي 

توليد قطعات جديد دست مي يابند.

يک فعال در صنعت قطعه سازي کشور 
معتقد است که داخلي سازي به مفهوم 
کاهش قيمت توليد نيست بلکه حرکت 
در اين مس��ير ضمن توسعه توان توليد 
در داخل، در رش��د اشتغالزايي در کشور 

نقش موثري به دنبال دارد. محس��ن رزم خواه اظهار داش��ت: 
اينکه مطرح مي شود با افزايش داخلي سازي، قيمت ها کاهش 
مي يابد اس��تدالل درس��تي نيست. وي تصريح کرد: هرچند در 
مقاب��ل محص��والت وارداتي، قيم��ت توليدات داخلي درصدي 
کمت��ر خواه��د بود به طوري که هم اکنون هزينه توليد در ايران 
حدود 5 تا ۱0 درصدي کمتر از توليد در خارج از کش��ور اس��ت. 
وي خاطرنش��ان کرد: برخي مجريان قوانين، بواس��طه قوانين 

موجود، سنگ اندازي هايي را در مسير توليد دارند.

رئي��س اتحاديه لوازم خانگي از ايجاد 
و بهره ب��رداري از کارخانه ه��اي توليد 
مش��ترک لوازم خانگي اي��ران و اروپا 
خبر داد. محمد طحان پور با اش��اره به 
حضور توليدکنندگان معروف ايتاليايي 

و فرانس��وي در ايران افزود: اين ش��رکت ها اقدام به توليد کاال 
با برند کش��ورهاي خود و درج س��اخت ايران خواهند کرد. وي 
با اشاره به توليد کاالهاي صادراتي در اين کارخانه هاي توليد 
مشترک، گفت: ظرف ۲۲ سال آينده ايران به هاب منطقه براي 
صادرات برندهاي معروف اروپايي خواهد شد. رييس اتحاديه 
لوازم خانگي با اش��اره به رش��د ۲0 درصدي توليد در س��ال 95 
گفت: اين در حالي است که سال گذشته صادرات لوازم خانگي 

وجود نداشته است.

رييس اتحاديه آهن سازان تهران گفت: ۲5درصد فعاليت 
کارگاه هاي آهن در خدمت بخش هاي خدماتي و تامين 
نياز نيروگاه ها و کارخانه هاي پتروشيمي است. حبيب اهلل 
بشارتي در گفتگو با اقتصاد آنالين درخصوص وضعيت 
فعاليت کارگاه هاي آهن در س��ال جاري گفت: در صنف 
آهن سازان ۸00 واحد صنفي در سطح شهر تهران مشغول 
به فعاليت هستند که به واسطه فعال نبودن کارگاه هاي 
ساختماني، بسياري از کارگاه ها با رکود مواجه هستند و 
فعاليت زيادي ندارند. وي افزود: فعاالن صنف آهن سازان 
به اجراي پروژه هاي عمراني که در برنامه ششم تعريف 
شده، اميدوار هستند، چراکه اگر برآوردي که در اين برنامه 
نسبت به اقدامات عمراني درکشور محقق شود کارگاه هاي 
آهن زيادي مشغول به فعاليت مي شوند. وي تصريح کرد: 
کارگاه هاي آهن از س��ال گذش��ته در بخش نيروگاهي و 
پتروشيمي ها همکاري هاي زيادي را شروع کرده اند، اما 
در بخش ساختمان سازي فعاليت ها چشم گير نبوده است. 

اين در حالي است که ۲5 درصد ظرفيت فعاليت کارگاه ها در 
بخش خدماتي است و کماکان ۷5 درصد ظرفيت در اختيار 
بخش ساختمان سازي است و تا راه نيفتادن بازار مسکن و 
ساختمان سازي، کارگاه هاي صنف آهن شرايط رکودي 
را تجربه مي کنند. بشارتي ادامه داد: هرچند کارخانه هاي 
بزرگ کشور در اين سال ها ظرفيت توليد خود را افزايش 
دادند، اما هنوز کارگاه هاي کوچک آهن وارد فاز رونق در 

بخش خود نشده اند.

رکود صنف آهن زير سايه خواب عميق ساخت و ساز 
وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در خانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت خراس��ان رض��وي ب��ا صنعتگران و 
توليدکنندگان ديدار و گفت وگو کرد. به گزارش ايس��نا، 
در اين ديدار مهمترين مس��ايل توليد و نيز پيش��نهادات 
کارآفرينان براي رونق توليد در اس��تان بحث و بررس��ي 
ش��د. محمدرض��ا نعم��ت زاده از برنامه ريزي گس��ترده 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��راي رونق توليد در 
س��ال جاري خبر داد و گفت: با تداوم اجراي طرح رونق 
توليد در س��ال جاري و پش��تيباني مالي از واحدها، شاهد 
رفع گرفتاري هاي صنعتگران و استفاده از ظرفيت هاي 
خالي واحدها خواهيم بود. وي صنعت و معدن را پيشران 
توسعه اقتصادي عنوان کرد و گفت: توسعه اين بخش 
تضمين کننده اشتغال پايدار و تحقق سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي خواهد بود. نعمت زاده در ادامه از رفتار بانک ها در 
برابر توليدکنندگان انتقاد کرد. همچنين در اين نشست 
حس��يني، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوي نيز با اشاره به برخي از مشکالت فراروي صنعت از 
تالش اين وزارتخانه براي رفع آنها تقدير کرد. وي افزود: 
در خراسان شاهد تعامل خوب بخش خصوصي، تشکل ها 
و بخش دولتي براي توسعه استان هستيم. حسيني اظهار 
ک��رد: هرچن��د که برخي از مش��کالت توليدکنندگان پا 
برجاست اما با تالش وزارت و سازمان صنعت، معدن و 

تجارت، بسياري از مشکالت رفع شده است.

تداوم طرح رونق توليد با ارايه تسهيالت براي واحدها

هفت خوان صادرات توليدات خودروسازان 

سازمان توسعه تجارت به جزييات صادرات خودرو طي سال هاي 
۱395-۱39۴ پرداخت. مطابق آمارها، مجموع ارزش صادرات 
وس��ايل نقليه معادل ۲۶9ميليون و ۴00هزار دالر عنوان ش��ده 
که در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته افت ۴3درصدي 
داش��ته اس��ت. مطابق آمارها، مهم ترين بازارهاي هدف ايران 
در زمين��ه ص��ادرات وس��ايل نقليه، کش��ورهايي چون»عراق، 

افغانس��تان، امارات متحده عربي، ترکيه، هلند، س��وريه، لبنان، 
الجزاير، ترکمنستان و سودان« گزارش شده است. با توجه به 
اف��ت ص��ادرات اين نوع محصوالت ب��راي تبيين فرصت هاي 
جديد و هدف گذاري بلندمدت در چش��م انداز ۱۴0۴ در صنعت 
خودروس��ازي الزم است الزاماتي مد نظر سياست گذاران حوزه 
صنعت خودرو و شرکت هاي خودروساز قرار گيرد که مي توان 
به لزوم ارتقاي کيفيت محصوالت و قطعات منطبق با س��ليقه 
مصرف کننده خارجي و متوازن با سطح استانداردهاي جهاني، 
تنوع بخشي به محصوالت، تنوع خدمات پس از فروش و تامين 
قطعات و رعايت خواس��ت مش��تري به ويژه تالش در جهت 
واقعي ش��دن قيمت تمام ش��ده محصوالت و رقابت پذير کردن 

آنها اشاره کرد. 

همچني��ن توج��ه دقيق به اجراي توافق��ات، قراردادها و تمهيد 
حمايت هاي سياسي دولت در تفاهمات منطقه يي و بين المللي 

از ديگر الزاماتي است که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.
از اين رو براي افرايش صادرات اين محصوالت بايد از هفت خوان 
مهم گذر کرد که مواردي چون: ۱- وضع قوانين مناسب براي 
تضمين سرمايه گذاري خارجي در صنعت قطعه سازي ۲- تقويت 
تش��کل هاي صادراتي تخصصي 3- برطرف کردن مشکالت 
ناش��ي از کمبود ظرفيت صادرات ۴- برطرف کردن مش��کالت 
ناش��ي از پايين بودن کيفيت 5- رفع مش��کل مربوط به ناوگان 
حمل و نقل)ريلي، زميني و دريايي( ۶- اعطاي پوش��ش هاي 
حمايتي الزم از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران در مقابل 
ريس��ک هاي ناش��ي از عدم ايفاي تعهدات طرف هاي تجاري و 

۷- امکان ايجاد مبادالت تهاتري کاال براي مقابله با مشکالت 
ناشي از نقل و انتقاالت ارزي در شرايط موجود را در برمي گيرد. 
براساس آمار ارائه شده از سوي سازمان توسعه تجارت، ارزش 
صادراتي خودرو س��واري در س��ال ۱395 معادل 3۶ميليون و 
۶00 هزار دالر بوده که در مقايس��ه با س��ال گذش��ته ۷۷درصد 
رشد داشته است. اين درحالي است که ارزش صادراتي خودرو 
سواري در سال 9۴، معادل ۲0ميليون و ۷00هزار دالر گزارش 
شده است. مطابق آمارها، بازارهاي هدف صادراتي اين کاال 5 
کش��ور»عراق، الجزاير، لبنان، ترکمنس��تان و سوريه« به شمار 
مي روند. آمارها حکايت از اين دارد که بيشترين سهم صادرات 
خودرو س��واري در س��ال 95 مربوط به کش��ور عراق اس��ت که 

سهمي نزديک به ۸0درصد را از آن خود کرده است.

فروغ هفت طرح فوالد استاني در دولت یازدهم
ش��رکت ملي فوالد ايران در دولت هش��تم در قالب مطالعات 
جامع فوالد کشور با نگرشي به افق ۱۴0۴، موضوع هشت طرح 
فوالد اس��تاني را پيش بيني کرد که با واگذاري يکي از آنها به 
بخش خصوصي، هفت طرح در دستور کار قرار گرفت و امروز با 
راه اندازي تدريجي آنها شاهد فروغي مجدد هستيم. بررسي ها 
نش��ان مي دهد از ۱3۸۶ مي توان به عنوان س��ال شروع عمليات 
اجراي��ي اي��ن طرح ها ياد کرد، تجربه و توانمندي ش��رکت ملي 
فوالد ايران در پياده س��ازي طرح هاي توس��عه فوالدي، موجب 
ش��د تا هيات عامل ايميدرو، ش��رکت مزبور را به عنوان دستگاه 
اجرايي طرح هاي اس��تاني تعيين کند. سياس��ت پيش بيني شده 
براي احداث واحدهاي فوالد استاني اين بود که اين کارخانه ها 
در هش��ت منطقه کمتر برخوردار و محروم کش��ور احداث شوند 

و به اين ش��رح تعيين ش��دند: فوالد س��فيد ) س��پيد ( دش��ت در 
اس��تان چهارمحال و بختياري، فوالد ني ريز در اس��تان فارس، 
ش��ادگان در خوزس��تان، ميانه در آذربايجان ش��رقي، قائنات در 
خراس��ان جنوبي، س��بزوار در خراسان رضوي، بافت در کرمان 
و آخرين بافق بود در اس��تان يزد که در خرداد ۱390 به بخش 

خصوصي واگذار شد.
براساس مطالعات انجام شده، هريک از طرح هاي هفتگانه پس 
از راه ان��دازي و در زم��ان بهره ب��رداري براي حدود ۸00 نفر به 
شکل مستقيم و بالغ بر هشت هزار نفر به صورت غيرمستقيم 
اش��تغال ايجاد مي کند، درعين حال جمع زيادي از نيروي کار 
هم در مراحل ساخت در قالب نيروي پيمانکاري فعاليت دارند. 
عملکرد تجارت خارجي ايران در بخش معدن و صنايع معدني 

نش��ان مي ده��د زنجي��ره فوالد و محصوالت پايين دس��تي به 
مي��زان ۶ ميلي��ون و ۶9۷ ه��زار و ۱9۷ تن در س��ال گذش��ته به 
ارزش ۲ ميليارد و ۶99 ميليون دالر صادر ش��د که در مقايس��ه 
با س��ال ۱39۴ از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۴9 و 0.3 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. بنابراين ش��تاب بخشيدن به تکميل و 
راه اندازي طرح هاي فوالد اس��تاني، مي تواند از ش��رايط مساعد 
صادرات اين بخش برخوردار شود و مزيت دسترسي به دريا در 
طرح ش��ادگان، مش��خصه ممتازي براي تامين آب مورد نياز و 

نيز صادرات محصوالت از طريق بندر باشد.
بنابراين طرح هاي مزبور که با وجود درآمدهاي افسانه اي نفت 
به بهانه مشکالت مالي در دولت هاي نهم و دهم متوقف مانده 
بود، سرانجام از نيمه دوم سال ۱39۲ و روي کارآمدن دولت تدبير 

و امي��د در چرخ��ه اجراي��ي قرار گرفتند، بگونه اي که واحد آهن 
اس��فنجي کارخانه فوالد س��فيد دشت )چهارمحال و بختياري( 
آذرماه پارس��ال با حضور معاون اول رييس جمهوري وارد مدار 
توليد ش��د و ش��ادگان هم در ۲۴ ارديبهش��ت ماه جاري، دومين 
کارخانه از مجموع مزبور بود و پيش بيني شده و قرار است سه 

واحد ديگر نيز در خرداد ماه امسال وارد مدار شوند.


