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تاثير محصوالت سيتروئن در سهم بازار سايپا
گ��روه  مدي��ره  هي��ات  رئي��س 
خودروسازي سايپا در بازديد از غرفه 
سايپا در نمايشگاه بين المللي مشهد 
گفت: استقبال مردم در نمايشگاه از 
محصوالت س��يتروئن نشانگر اين 
است که اين محصوالت در بازار نيز 
مي تواند با ساير محصوالت رقابت 

ايجاد کند و تاثير خوبي در س��هم بازار گروه س��ايپا داش��ته باشد. به 
گزارش سايپا نيوز؛ دکتر سيد محمد علي سيد ابريشمي در بازديد از 
نمايشگاه بين المللي مشهد و در غرفه سايپا گفت: هدف از برگزاري 
نمايشگاه ايجاد جذابيت الزم براي معرفي بهتر محصوالت است. 
وي افزود: در اين معرفي مردم بايد از نزديک با محصوالت آش��نا 
ش��وند و به صورت ملموس اين محصوالت را مورد بررس��ي قرار 
دهند که خوش��بختانه براي محصول برليانس ۲۲۰ و ۲۳۰ که در 
اين نمايشگاه عرضه شده، تست خودرو براي عالقمندان صورت 
مي پذيرد. س��يد ابريش��مي بکارگيري نرم افزارهاي آموزشي ساده 
که قابليت بهره برداري در گوشي هاي موبايل را داشته باشد مفيد 
دانس��ت و گفت: بايد آموزش هاي الزم به مش��تريان در خصوص 
تعميرات و نگهداري به صورت ساده داده شود چونکه اين موارد براي 
مردم مهم است. همچنين با نظر سنجي در خصوص محصوالت، 
نظرات مردم به مديران و مسئولين گزارش شود تا در صورت وجود 
نقص يا مشکلي در محصول، فروش، خدمات پس از فروش و تامين 
قطعات اصلي برطرف شود. وي در خصوص خودرو جديد برليانس 
کراس که در اين نمايشگاه رونمايي شده گفت: اين خودرو يکي از 
محصوالت جديد گروه سايپاست که استقبال خوبي از آن در اين 
نمايش��گاه انجام ش��ده و نش��ان دهنده فروش خوب اين محصول 
در بازار خواهد بود. وي تاکيد کرد: اس��تقبال مردم در نمايش��گاه از 
محصوالت سيتروئن نشانگر اين است که اين محصوالت در بازار 
نيز مي تواند با ساير محصوالت رقابت ايجاد کند و تاثير خوبي در 

سهم بازار گروه سايپا داشته باشد.

افزايش 14 ميليون تني
 ذخيره بوکسيت شرکت آلوميناي ايران

مديرعامل شرکت آلوميناي ايران 
از افزاي��ش 14 ميليون تني ذخيره 
بوکس��يت اين ش��رکت خب��ر داد. 
اي��ن ميزان ذخي��ره جديد حاصل 
فعاليت هاي اکتش��افي س��ال 95 
است. به گزارش ايميدرو، تورج زارع 
ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: 

شرکت آلوميناي ايران طي سال 95، در معادن زير مجموعه خود 
در مجموع ۲61 گمانه )چاه( به طول 16 هزار متر حفاري اکتشافي 
انجام داد و ۲۲65 نمونه حاصل شد. عيار آلوميناي اين ذخاير بين 
۳5 تا 47 درصد و عيار سيليس بين 4 تا ۲7 درصد بوده است. وي 
افزود: اين معادن شامل جاجرم )8181 متر حفاري و 1۰7۲ نمونه( 
، گان��و )۲1۳۲.5 مت��ر و 4۳5 نمون��ه(، تاش )4۳۲4.98 متر و 6۰۰ 
نمونه(، ده دشت )۲۲۳.7 متر و ۲1 نمونه( و بلبلوئه )1۰15.4 متر 
و 1۳7نمونه( اس��ت. مديرعامل ش��رکت آلوميناي ايران با اشاره به 
برنامه س��ال 96 اين ش��رکت در حوزه اکتش��اف گفت: با توجه به 
اولويت هاي اجرايي و طراحي در سال جاري، ۳7۰ گمانه به طول 
ح��دود ۲۰ ه��زار مت��ر حفر خواهد ش��د. وي ادامه داد: از اين ميزان، 
6۰۰۰ متر حفاري )14۰ گمانه( در معادن يزد، 5۰۰۰ متر حفاري 
) 65 گمان��ه( در مع��ادن جاج��رم، ۳۰۰۰ متر حفاري )6۰ گمانه( در 
گمانه ه��اي ک��م عمق جاجرم، ۲۰۰۰ متر حف��اري )۳۰ گمانه( در 
مع��ادن ت��اش، 15۰۰ متر حف��اري )۲5 گمانه(، 15۰۰ متر حفاري 
)۳5 گمانه( در معادن دهدشت و يک هزار متر حفاري )15 گمانه( 

در معدن آهک انجام خواهد شد.

طرح چابک سازي اتحاديه ها 
در اصالحيه قانون نظام صنفي

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت،  معدن و تجارت گفت: 
ادغام اتحاديه ها اقدامي ضروري است که مدتي است اجرايي شده 
اس��ت. با اين حال به داليلي آنچنانکه انتظار داش��تيم موفق نبوده 
است. يداهلل صادقي در گفتگو با گسترش در پاسخ به پرسشي درباره 
ادغام اتحاديه ها با اعالم اين مطلب اظهارکرد: علت اين امر در تهران 
اين است که برخي از اتحاديه ها البي گري هايي انجام مي دهند و 
بر مراکز تصميم گيري تسلط دارند. معاون توسعه بازرگاني داخلي 
خاطرنشان کرد: آنها اين طرح را به بهانه انتخابات به سمت مسائل 
سياس��ي بردند. وي افزود: قطعا امروز که از ش��رايط انتخابات گذر 
کرده ايم و شرايط سياسي آرام شده است، مي توانيم بهتر عمل کنيم. 
صادقي گفت: عالوه بر اختيارات قانوني، در اصالحيه قانون نظام 
صنفي در مورد چابک سازي اتحاديه ها طرحي ارائه شده است که به 

احتمال قوي ا ز سوي مجلس شوراي اسالمي پذيرفته مي شود.

توافقنامه گسترش 
همکاري گمرکي تاجيکستان با ايران

خبرگ��زاري آزادگان تاجيکس��تان روز پنجش��نبه گ��زارش داد 
که امامعلي رحمان رئيس جمهوري تاجيکستان به وزارت خارجه 
وسازمان خدمات گمرک اين کشور دستور داده است که توافقنامه 
گس��ترش همکاري گمرکي با ايران را عملي کنند. براس��اس اين 
گ��زارش موض��وع همکاري گمرکي با ايران که از س��وي امامعلي 
رحمان ۲8ژوئيه به تصويب رسيده است بر اساس قرار دولت اين 
کشورعبدالفتاح غايب« رئيس خدمات گمرک تاجيکستان موظف 
شده است، که يادداشت تفاهم براي عملي نمودن توافقنامه دوجانبه 
را در باره به امضا رساند. به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري تاجيکستان 
همچنين وزارت امور خارجه را موظف کرده است که زمان و مکان 

امضاي اين سند با ايران را مشخص و آن را عملي کند.

توليد مس شيلي به 12 سال قبل بازگشت
توليد معدني مس شيلي در نيمه نخست سال جاري ميالدي با 9 
درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کمترين ميزان از 
سال ۲۰۰5کاهش يافت. به گزارش ايميدرو، به نقل از مجله متال 
بولتن مجموع توليد معدني مس شيلي از ابتداي سال جاري ميالدي 
تا پايان ماه ژوئن به ۲ ميليون و 518 هزار تن رسيد که در مقايسه با 
توليد ۲ ميليون و 77۰ هزارتن مس در مدت مشابه سال گذشته با 9 
درصد کاهش همراه بود. همچنين اين ميزان توليد در نيمه نخست 
سال، پايين ترين ميزان توليد معدني مس در شيلي از سال ۲۰۰5 
است که مجموع توليد معدني مس در آن زمان طي مدت مذکور 
۲ ميليون و 517 هزار تن به ثبت رسيده است. اين کاهش توليد در 
حالي اس��ت که در اوايل س��ال ۲۰17کميسيون مس شيلي ازپيش 
بيني افزايش۳.4درصدي توليد معدني مس اين کش��ور در س��ال 
 ،)Escondida(۲۰17 به دليل افزايش توليد در معدن اس��کونديدا
خبر داد. متال بولتن علت اين افت توليد را چنين عنوان مي کند که 
BHP توليد معدني مس اين کش��ور با کاهش حجم توليد ش��رکت
در معدن اس��کونديدا آغاز ش��د که طوالني ترين اعتصاب در طول 
تاريخ معدن شيلي بوده و 44 روز به طول انجاميد. توليدمعدني مس 
اين ش��رکت با 4۰ درصد افت نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

،۳۲۳هزار و 9۰۰ تن رسيد.

پيشخوان

صنعت، معدن،تجارت

گ�روه صنع�ت، معدن و تجارت: حدود دو س��الي 
مي ش��ود که بهبود روابط اقتصادي ميان ايران و 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا در دستور کار مسئوالن 
سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. دي ماه 
س��ال گذش��ته بود که برخي منابع خبري اعالم 
کردن��د که مجوز انعقاد قرارداد تجارت آزاد ميان 
ايران و اتحاديه اوراسيا از سوي سران کشورهاي 
عضو اين اتحاديه اعطا ش��ده اس��ت. با اين همه 
پيچيدگي ه��اي مذاک��رات اقتصادي ميان ايران 
و اتحاديه اي اقتصادي متش��کل از ش��ش کشور 
موجب ش��ده تا ش��روع تجارت آزاد ميان آنها با 

تاخير مواجه شود.
پي��ش از اي��ن اي��ران ليس��تي از ۲۰۰ قلم کاال را 
ب��راي تج��ارت با اتحاديه اقتصادي اوراس��يايي 
آماده کرده بود. به اعتقاد کارشناس��ان اگر پيمان 
تجارت آزاد منعقد شود، ايران براي اعضاي اين 
اتحاديه تعرفه هاي ترجيحي به مدت ۳ سال قبل 
از برق��راري تج��ارت آزاد در نظ��ر خواهد گرفت. 
ب��ر اين اس��اس تج��ارت آزاد مي تواند ايران را به 
 پيوستن به اتحاديه اقتصادي اوراسيايي نزديک تر

 کند.
 اين اتحاديه يک بلوک تجاري است که در سال 
۲۰15 به ابتکار روسيه تشکيل شد و کشورهاي 
ارمنستان، بالروس، قزاقستان و قرقيزستان هم 
در آن عضويت دارند. همچنين براساس آمارهاي 
منتش��ر ش��ده از سوي وزارت توس��عه اقتصادي 
روس��يه، حجم مبادالت تجاري ايران و روس��يه 
در فاصله ژانويه ۲۰16 تا ژانويه ۲۰17 تقريبا دو 

برابر شده است.
جزئيات مذاكره ميان ايران و اوراسيا ���

از طرف ديگر از حدود دو س��ال گذش��ته مذاکرات 
اي��ران ب��ا کش��ورهاي عض��و اتحاديه اوراس��يا 
)ش��امل روس��يه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان 
و قرقيزس��تان( براي تسهيل در مبادالت تجاري 
و اقتصادي آغاز شده است و به نظر مي رسد اين 
مذاکرات از حدود 7، 8 ماه گذشته )اوايل زمستان 
سال 1۳95( جدي تر شده و به مراحل نهايي خود 
رسيده است و حاال بايد منتظر نتيجه اين مذاکرات 
باشيم اما يک عضو اين تيم مذاکره کننده معتقد 
اس��ت ک��ه بايد از هرگونه تعجي��ل در اين زمينه 
ب��ه دلي��ل به پايان رس��يدن عم��ر دولت يازدهم 

خودداري کرد. 
وي در اي��ن زمين��ه ادعا کرد: با توجه به وضعيت 
موج��ود و مبادل��ه ش��دن فهرس��ت کااليي بين 
طرفي��ن مذاکره کننده ايران و اتحاديه اوراس��يا، 

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت که مس��ئول 
تي��م مذاکره کنن��ده ايران��ي اس��ت بهتر اس��ت 
پاس��خگوي نتاي��ج اي��ن مذاکرات باش��د که چه 
نتايجي در بر داش��ته و به کجا رس��يده اس��ت چرا 
ک��ه ناهماهنگي هايي بين هي��ات مذاکره کننده 
 ايران��ي وج��ود دارد که مي توان��د به زيان ما تمام 

شود.
اي��ران از ديرباز واردکننده انواع غالت از اتحاديه 
اوراسيا به ويژه کشورهايي مانند روسيه و قزاقستان 
ب��ه عنوان يک��ي از عمده ترين توليدکننگان اين 
محصوالت بوده اس��ت اما از زماني که ايران به 
خودکفايي گندم رس��يده، ديگر گندمي از اين دو 
کشور وارد نمي کند و در صدد است در جريان اين 
مذاک��رات محصوالت��ي مانند جو، ذرت، روغن و 
دانه هاي روغني، چوب و ... از اوراسيا وارد کند و 
به جاي آن انواع ميوه، سبزيجات و خشکبار را که 
خود داعيه دار توليد آنهاست، به اين کشورها صادر 
کند. اين مذاکرات در حوزه محصوالت کشاورزي 
و صناي��ع غذاي��ي اس��ت و در زمينه محصوالت 
و کااله��اي صنعت��ي ني��ز فهرس��ت کاالي��ي 
 گسترده اي بين دو تيم مذاکره کننده مبادله شده

 است.

اوراس�يا محدوديت�ي ب�راي ارتب�اط با ايران  ���
ندارد

رئيس کميسيون اقتصادي اتحاديه اوراسيا تاکيد 
کرد که اين اتحاديه هيچ محدوديتي براي روابط 
تجاري با ايران ندارد. به گزارش اقتصاد آنالين، 
تيگران سرکيسيان روابط اقتصادي بين ايران و 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا را بس��يار مهم ارزيابي 

کرد و گفت: ايران بعد از تصويب برجام ظرفيتي 
ب��راي برق��راري و افزايش رواب��ط اقتصادي پيدا 
کرده است. وي افزود: اتحاديه اوراسيا هيچ گونه 
محدوديت��ي براي ارتب��اط تجاري و اقتصادي با 
جمهوري اسالمي ندارد و اين ارتباط را به دور از 
مس��ائل سياسي انجام مي دهد. رئيس کميسيون 
اقتص��ادي اتحادي��ه اوراس��يا خاطرنش��ان کرد: 
اتحاديه اوراسيا نسبت به مسائل اقتصادي بسيار 
اهميت مي دهد و به افزايش روابط با کشورها بر 

اساس روابط تجاري تأکيد دارد.
تمري�ن تج�ارت آزاد ب�ا كش�ورهاي عض�و  ���

اوراسيا
برق��راري رابط��ه تج��ارت آزاد مي��ان اي��ران و 
کش��ورهاي عض��و اتحادي��ه اقتصادي اوراس��يا 
مي توان��د براي اقتص��اد ايران مزيت هاي زيادي 
داش��ته باشد. نزديک بودن کشورهاي عضو اين 
اتحادي��ه فرصت خوبي را براي تهيه محصوالت 
مصرفي اين کشورهاي در اختيار تجار ايراني قرار 
مي دهد.  در همين ارتباط مس��عود طاهري مهر، 
رايزن اقتصادي سابق ايران در روسيه در گفتگو 
با خبرنگار »تجارت« گفت: اولين گام همکاري 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا با ايران موضوع کاهش 

تعرفه هاي گمرکي خواهد بود که در حال حاضر 
م��د نظ��ر ق��رار دارد و مذاکرات زيادي هم در اين 
زمينه صورت گرفته اس��ت. براي تمام کش��ورها 
مشخص است نمي توان تمام تعرفه ها را به صورت 
کلي و به س��ود يک طرف برداش��ت اما به محض 
اينکه ش��اهد کاهش تعرفه هاي گمرکي باشيم، 
فرصت ه��اي قابل توجهي در زمينه تجارت مواد 
غذايي، ش��يميايي و مصالح س��اختماني، خدمات 
مهندسي و زمينه هاي ديگر در اختيار ايران قرار 

خواهد گرفت.
طاه��ري مهر با اش��اره ب��ه اينکه تعرفه ترجيحي 
بين ايران و روس��يه و برخي ديگر از کش��ورهاي 
عض��و اوراس��يا وجود ندارد، ادام��ه داد: در روابط 
تجاري ايران و روسيه و اتحاديه اوراسيا مشکالت 
مربوط به باال بودن تعرفه گمرکي و حمل و  نقل 
کاالها و مش��کالت پرداخت بانکي وجود دارد و 
ب��راي رفع اين معضالت اقداماتي صورت گرفته 
و برخ��ي از آنه��ا مانن��د مش��کل حمل ونقل حل 
ش��ده است. تجار و بازرگانان ايراني براي توسعه 
روابط با روس��يه امادگي خود را اعالم کردند، اما 
چند مش��کل عمده وجود دارد که اين مش��کالت 
را باي��د دولت ه��ا برطرف کنند تا صادرات روند رو 

به رشدي را داشته باشد.
 اين کارش��ناس مسائل تجاري خاطرنشان کرد: 
آنط��ور که مس��ئوالن اع��الم کرده اند در مرحله 
اول، مس��ئله امضاي موافقت نامه موقت تجارت 
آزاد ب��ا اي��ران را در اولويت قرار گرفته اس��ت و با 
کاهش تعرفه هاي گمرکي براي طيف معدودي 
از محص��والت صادرات��ي يک��ي از ويژگي هاي 
مش��خصه اين موافقت نامه بوده اس��ت. اين کار 
اجازه مي دهد که منفعت مندي از تجارت با ايران 
براي کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
بيشتر شود. شايد اين همکاري از امتيازات بيشتر 
نس��بت به همکاري فعلي در زمينه هاي مختلف 

برخوردار باشد. 
طاه��ري مه��ر در پايان در ب��اره اهميت تمرين 
تجارت آزاد براي اقتصاد ايران و کشورهاي عضو 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا يادآور شد: همکاري با 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا و همکاري بلندمدت 
ب��ا ديگر اتحاديه هاي اقتصادي مي تواند ظرفيت 
خوب��ي ب��راي اقتصاد و تجارت ايران فراهم کند. 
از ط��رف ديگر همکاري با ايران به کش��ورهاي 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا کمک خواهد کرد تا 
همکاري ه��ا در زمينه پ��روژه کوريدور ترانزيتي 

شمال- جنوب تقويت شود.

تجارت آزاد با همسایگان شمالی وارد فاز جدید شد؛

 ایران و  اوراسيا یک گام تا همکاری نهایی

۳۰هزار ميليارد تسهيالت براي بنگاه هاي صنعتيشرط پيش فروش خودرو اعالم شداختيار کامل به سازمان توسعه تجارت برگردد
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره 
به رد ش��دن اليحه تفکيک وزارتخانه ها 
در مجل��س گفت: بايد اس��تقالل کامل 
به س��ازمان توس��عه تج��ارت برگردد تا 
سياس��ت گذاري دقيق و هوشمندانه و به 

صورت مستقل با هدف توسعه صادرات اعمال شود . محمد الهوتي 
گف��ت: در عي��ن حال، وزير صنعت براي اجراي اقتصاد مقاومتي و 
حمايت از توليد صادرات محور و گسترش صادرات غيرنفتي، بايد 
اس��تقالل کامل را به س��ازمان توسعه تجارت برگرداند، تا با هدف 
صادرات تجارت خارجي به صورت مستقل سياست گذاري دقيق 
را در دس��ت بگيرد . وي گفت: با بهره گيري از منابع، مزيت هاي 
نسبي در جهت ايجاد اشتغال و ارزش افزوده براساس توليد درون زا 

و برون نگر و توليد گام بردارد.

معاون بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات 
سازمان حمايت اعالم کرد: پيش فروش 
خودرو بدون اخذ مجوز از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت غيرقانوني است. 
شهرام مير آخورلو گفت: اطالع رساني به 

مصرف کنندگان در جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنان از جمله 
وظايف س��ازمان حمايت اس��ت. وي ادامه داد: ماده پنج آئين نامه 
اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در ۲8 فروردين 
ماه سال 95 تصويب و در عين حال خدمات فروش در قالب يک 
بس��ته مشخص ش��د. ميرآخرلو گفت: از تمامي مصرف کنندگان 
درخواس��ت مي ش��ود در زمينه پيش خريد خودرو در قالب برنامه 
ف��روش و پيش ف��روش بطور حتم مطالبه مجوز پيش فروش را از 

طرف عرضه کنندگان داشته باشند.

مع��اون س��ازمان صناي��ع کوچ��ک و 
شهرک هاي صنعتي از اختصاص بيش 
از ۳۰ ه��زار ميليارد تومان اعتبار براي 
بيش از 1۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط 
صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل در کشور 

خب��ر داد. فرش��اد مقيمي گفت: اين بودج��ه به منظور خروج از 
رکود، افزايش ظرفيت ها، توسعه زيرساخت هاي صنايع کوچک 
و رون��ق اش��تغال و تولي��د تخصي��ص يافته اس��ت. وي افزود: 
البت��ه 1۰ ه��زار ميليارد توم��ان هم براي بنگاه هاي صنعتي در 
حال فعاليت تخصيص يافته اس��ت. مقيمي همچنين در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: بيش از 17 هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
بيش از ۲8 هزار بنگاه کوچک و متوسط صنعتي در سال هاي 

گذشته اختصاص پيدا کرده است.

رئي��س هيئ��ت مدي��ره صنايع عظيم 
خ��ودرو گفت: ما با بررس��ي هايي که 
انجام داديم، به پروتون اعالم کرده ايم 
که ۳۰ ميليون دالر بايد به ما خسارت 
بده��د. رضا عظيم��ي در گفتگو با ايلنا 
درخص��وص آخرين وضعيت کارخانه 
زاگ��رس خ��ودرو و ش��کايت پروتون 

مالزي اظهار کرد: ما سال گذشته با مالکين زاگرس خودرو به توافق 
رس��يديم و قرار ش��د به صورت جوينت ونچر با يکديگر اين کارخانه 
خودروس��ازي را احيا و در مدار توليد قرار دهيم. عظيمي ادامه داد: ما 
مذاک��رات خ��ود را ب��راي دور جديد همکاري ها با پروتون مالزي آغاز 
کرديم اما مسائلي از قبل وجود دارد که بايد حل شود. وي درخصوص 
اينکه پروتون اعالم کرده که زاگرس خودرو بدهکار است و تا بدهي 
خود را تس��ويه نکند، همکاري نخواهد کرد، اظهار داش��ت: ما هيچ 
بدهي اي به اين ش��رکت نداريم بلکه مدعي هس��تيم اين ش��رکت به 
بهان��ه تحريم ه��ا کلي��ه همکاري و حماي��ت خود را قطع کرد و باعث 
شد کارخانه اي با ارزش ۳۰۰ ميليون دالر و هزار کارگر تعطيل شود، 
پروتون بايد خسارت اين ترک قرارداد همکاري را بدهد. عظيمي در 
پايان خاطرنش��ان کرد: پروتون تعدادي دس��تگاه به کارخانه فرستاده 
که مي تواند آنها را با خود ببرد هزينه استهالک و خواب دستگاه در 

اين مدت به ما مربوط نيست.

پروتون مالزي با خودروهاي جديد به ايران مي آيد
مديرعام��ل س��ازمان صنايع کوچک 
و ش��هرک هاي صنعت��ي ايران گفت: 
براساس قانون بودجه، ۲۰ درصد منابع 
طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي براي 
حماي��ت از حوزه ه��اي فني و اعتباري 
تخصيص داده شود، درصورتي که اين 
مهم محقق ش��ود، 6 درصد نرخ س��ود 

تسهيالت را به نفع بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط کاهش خواهيم 
داد. علي يزداني در گفتگو با گس��ترش تصريح کرد: ازآنجايي که اين 
بنگاه ها در کل کشور توسعه يافته اند بنابراين بايد برنامه مجزايي براي 
اين واحدها تعريف مي شد، به همين دليل بود که سال گذشته و امسال 
طرحي به نام طرح رونق توليد بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
براي اين بنگاه ها در نظر گرفته شد. يزداني گفت: اکنون 4۰ درصد صنايع 
کوچک کشور با ظرفيت زير 1۰ نفر مشغول فعاليت هستند و اين بنگاه ها 
امکان راه اندازي واحد هاي فروش، بازاريابي و تحقيق و توسعه را ندارند. 
بنابراين بر اساس طرح رونق توليد، بايد نرخ سود تسهيالت متناسب با 
نرخ تورم براي اين بنگاه ها در نظر گرفته شود تا به توليد و اشتغال پايدار 
برسيم. يزداني با اعالم اينکه براي سال جاري بر اساس پيش بيني ها 
16۰ هزار نفر در بنگاه هاي توليدي و صنعتي رايگان آموزش مي بينند، 
اظهار کرد: براي حمايت از توليد و اش��تغال در 8۰ درصد ش��هرک ها و 

نواحي صنعتي افزايش قيمت نخواهيم داد.

كاهش 6 درصدي نرخ تسهيالت بنگاه هاي صنعتي
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه 
و قطعه س��ازان خودروي کشور گفت: 
زمان در نظر گرفته شده سه ساله براي 
عمق بخش��يدن به داخلي سازي توليد 
خودرو تا 7۰ درصد در قرارداد منعقده 
با رنو طوالني اس��ت و ممکن است به 
صنعت قطعه سازي آسيب بزند. آرش 

محبي نژاد در گفتگو با ايرنا افزود: قرارداد با رنو از س��وي مس��ئوالن 
وزارت صنعت براي مردم تبيين شد، روي کاغذ قرارداد خوبي است 
که از جمله ش��روط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن 
رعايت ش��ده اس��ت. محبي نژاد با اش��اره به اين ش��روط، گفت: عمق 
س��اخت داخل دس��تکم 4۰ درصدي در بدو آغاز بکار پروژه، صادرات 
۳۰ درصدي خودرو و قطعات، سرمايه گذاري مشترک )که مقرر شده 
ش��رکت رنو براي خريد س��ايت مجهز فعلي س��ايپا سهم 6۰ درصدي 
خ��ود را ب��ه ص��ورت نقدي پرداخت کند( و انتقال دانش فني و تحقيق 
و توس��عه )R&D(، به عنوان کف مطالبات خودرويي کش��ور در اين 
قرارداد گنجانده شده است. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه 
و قطعه سازان خودروي کشور با يادآوري اينکه 6۰ درصد سرمايه اين 
پروژه متعلق به رنو است، خاطرنشان کرد: به اين ترتيب منافع شرکت 
رنو در نظر گرفته شده و تصميم بر اين است که تعداد نمايندگي هاي 

پس از فروش آن به شکل چشمگيري افزايش يابد.

زمان داخلي سازي در قرارداد با رنو كوتاه تر شود

هشدار درباره افزایش شدید واردات خودرو
در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال واردت خودرو رشد بيش از 1۳۰ 
درصدي داشته است. اين افزايش در چهار ماهه نخست امسال 
به 4۳ درصد رس��يد. افزايش ش��ديد واردات خودرو موجب ش��د 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با هدف س��اماندهي واردات، 
ثب��ت س��فارش واردات اين محص��والت را براي مدتي متوقف 
کن��د. ب��ه دنب��ال اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخي 
واردکنندگان خودرو سعي کردند از اين نمد کالهي براي خود 
ببافن��د و عن��وان کردند که توقف ثبت س��فارش واردات خودرو 
باع��ث کاه��ش عرضه و به دنب��ال آن افزايش قيمت ها خواهد 
ش��د. ب��ا اي��ن حال فعاالن بازار خودروه��اي وارداتي از ثبات در 
اين بازار خبر داده و مي گويند به طور طبيعي با توجه به رش��د 
ش��ديد واردات و در نتيجه افزايش عرضه، نه تنها افزايش��ي در 
نرخ خودروهاي وارداتي نخواهيم داشت بلکه کاهش قيمت ها 

نيز محتمل خواهد بود.
عضو هيات علمي دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره به افزايش 
شديد واردات خودرو در سال جاري، به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هش��دار داد با س��اماندهي واردات اين محصول از تکرار 
مجدد ماجراهايي چون واردات خودرو با ارز دارو پيشگيري کند. 
اميرحسن کاکايي در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: در سال 1۳91 

ش��اهد بوديم که به دليل ضعف نظارت س��ازمانهاي مسئول در 
دولت دهم، برخي واردکنندگان خودرو در بحبوحه مش��کالت 
داخل��ي و خارج��ي، ارز اختصاص يافته به دارو را صرف واردات 
خ��ودرو کردن��د و ب��ه دنبال آن واردات اي��ن محصول افزايش 
ياف��ت. وي ب��ا بي��ان اينکه در س��ال جاري ني��ز اين موضوع در 
حال تکرار بوده و واردات خودرو افزايش ش��ديدي داش��ته و ارز 
زيادي براي واردات اين محصول از کش��ور خارج ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: اين درس��ت نيس��ت ارز ناشي از فروش نفت 
به عنوان منابع ملي صرف واردات کاالهاي لوکس و مصرفي 

همچون خودرو شود.
اين کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: اين وضعيت در حالي 
است که منابع کشور و ارز ناشي از فروش نفت بايد صرف تقويت 
و توسعه اقتصاد ملي و صنايع داخلي و در نتيجه توسعه اشتغال و 
کاهش نابرابري هاي اجتماعي شود نه اينکه با افزايش واردات 
خودرو نابرابري هاي اجتماعي تش��ديد ش��ود. وي افزود: در اين 
شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنعت 
و تجارت کش��ور بايد دقت کند که ادامه روند فعلي در واردات 
خودرو باعث مي ش��ود نرخ ارز و تورم افزايش يافته و فش��ار آن 
به اقشار کم درآمد و آسيب پذير وارد شود. کاکايي با بيان اينکه 

ما مخالف تجارت و سود واردکنندگان خودرو نيستيم، تصريح 
کرد: اما کسب سود از سوي واردکنندگان خودرو نبايد به بهاي 
آس��يب ديدن جامعه، تضعيف اقتصاد ملي، افزايش نرخ تورم و 

نرخ ارز تمام شود.
از طرف ديگر رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني 
ته��ران مي گوي��د: با وجود اقدام��ات و موانعي که براي واردات 
خودرو صورت گرفته همچنان شاهد افزايش آمار واردات خودرو 
به کشور هستيم. محمدرضا نجفي منش در گفتگو با خبر خودرو 
اظهار داش��ت: متاس��فانه از ابتداي امسال شاهد رشد چشم گير 
آمار واردات خودرو نس��بت به س��ال گذشته هستيم در صورتي 
که کنترل اين جريان نيازمند عزم جدي دولت اس��ت چنانچه 
در اين مس��ير گام هاي درس��تي برداشته شود بي شک مي توان 
شاهد رونق توليد و اشتغال در کشور بود. وي گفت: در شرايط 
کنوني کش��ور و اهميت موضوع توليد و اش��تغال، ضرورت دارد 
تا جلوي واردات بي رويه گرفته ش��ود. وي در ادامه با توجه به 
اهميت توليد، اختصاص تسهيالتي به منظور حمايت تشويقي 
از تولي��د را گام مهم��ي در اين جه��ت عنوان کرد و افزود: براي 
حرک��ت س��رمايه ها در بخش هاي تولي��دي همچون برخي از 
کشورها بايد به سرمايه گذاران مشوق ها و تسهيالت بالعوض 

داده شود. وي تصريح کرد: قطعا رفع موانع توليد و حذف قوانين 
بازدارنده در مسير توليدکنندگان موجب تمايل مردم به توليدات 
داخل��ي ش��ده و ب��ه تدري��ج آمار واردات و تقاض��ا در اين بخش 
کاهش خواهد يافت. نجفي منش خاطرنشان کرد: امروز همه 
بايد در جهت تقويت توليد و اش��تغال در کش��ور تالش کنند و 
همزم��ان توليدکنن��دگان نيز تالش مضاعفي را در جهت ارتقاء 
کيفيت توليدات داخلي داش��ته باشند تا مصرف کننده اي رغبت 
نکند س��راغ محصوالت خارج��ي رود. عضو انجمن تخصصي 
صنايع همگن قطعه س��ازان خودرو کش��ور در ادامه با اش��اره به 
لزوم تقويت توان توليد در صنعت خودرو و قطعه سازي کشور 
تصريح کرد: البته صنعت قطعه سازي ايران در اين سال ها رشد 
خوب��ي را تجرب��ه نموده چنانچه هم اکنون بس��ياري از قطعات 

قابل ساخت و تامين در کشور است.

  اتحادي�ه اوراس�يا هيچ گون�ه 
محدودي�ت�ي ب���راي ارتب�اط 
تجاري  و اقتصادي با جمهوري 
اسالمي ندارد و اين ارتباط را به 
دور از مس�ائل سياس�ي انج�ام 
مي دهد. اتحاديه اوراسيا نسبت 
ب�ه مس�ائل اقتص�ادي بس�يار 
اهمي�ت مي ده�د و ب�ه افزايش 
رواب�ط ب�ا كش�ورها بر اس�اس 

روابط تجاري تأكيد دارد


