
سهم ۳۰  درصدی اعتبارات غیردولتی در بودجه عمرانی
رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست روز گذشته ضمن اعالم اینکه حدود٤٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی شده که البته پرداخت 
نمی کنند و طبق قانون معاف هس��تند و باید س��ال آینده روی پرداخت مالیات آنها متمرکز ش��ویم، به »گسترش صنعت« گفت: از مجموع ۱۱۳ هزار 
میلیارد تومان اعتبار عمرانی، ۶٠ هزار میلیارد تومان از طریق دولت، ۱۶ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان از طریق صندوق توس��عه ملی، ۶ هزار و ۱۹۳ 
میلیارد تومان بخش خصوصی و۳٠ هزار میلیارد تومان از محل جذب سرمایه خارجی تامین خواهد شد که دولت متعهد به این ارقام است چراکه 
در پایان سال به عنوان کارنامه دولت خواهند بود. از این رو، پاسخگوی مردم خواهیم بود و تالش خواهیم کرد رقم های غیردولتی برای پروژه های 

عمرانی محقق شود. 
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به الیحه بودجه ۹۷ اعالم کرد
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 امضای ۲۲تفاهمنامه فناورانه 
صنایع کوچک و متوسط

رفع مشکل صدور سند مالکیت صنایع در شهرک کاسپین۲

همزمان با برگزاری چهارمین نشست انتقال دانش و فناوری ایران و کره جنوبی

آخرین نشست به هم رسانی بنگاه های کوچک و متوسط ایران 
و کره جنوبی با امضای ۲۲ تفاهمنامه در زمینه  تولید عایق های 
حرارت��ی و برودت��ی، صفحه های خورش��یدی و انرژی های نو، 
باتری های لیتیوم��ی و موتورهای برقی بین ۸ بنگاه خارجی و 

۵۵ بنگاه داخلی همراه شد.
در راس��تای انتقال فناوری در امس��ال یکش��نبه شب هفته 
جاری آیین امضای تفاهمنامه با حضور نمایندگان ۸ ش��رکت 

کره جنوبی در برج میالد تهران برگزار شد.
 ای��ن ش��رکت های ک��ره ای در زمینه ه��ای مختل��ف تولید 
موتورسیکلت برقی، پوشاک و نساجی، بازرسی غیر تخریب پذیر، 
قطع��ات عمومی خ��ودرو و قطعات الکتریکی خ��ودرو فعالیت 
 B2B دارند و با نمایندگان ۵۵ ش��رکت ایرانی در نشست های
شرکت کردند تا به انتقال فناوری و دانش مورد نیاز بپردازند.

ای��ن چهارمی��ن نشس��ت از سلس��له نشس��ت های امضای 
تفاهمنامه انتقال فناوری مورد نیاز صنایع کوچک و متوس��ط 

ایران با کره جنوبی است.
 براس��اس توافق قبلی، هر سال میالدی ٤ نشست مشترک 
بین ایران و کره جنوبی برگزار می شود. این برنامه طوالنی مدت 
تا زمان رسیدن به توازن در انتقال دانش فنی و فناوری صنایع 
کوچک و متوس��ط ادامه دارد. مس��ئوالن تاکید دارند هدف از 

این نشس��ت ها خرید ماشین آالت نبوده و فقط انتقال دانش و 
فناوری مورد نظر است.

جوآک جین��گ هوآن، رایزن اقتصادی س��فارت کره جنوبی 
در ایران در حاش��یه امض��ای ۲۲ تفاهمنامه فناورانه محور بین 
بخش خصوصی ایران و کره جنوبی به پیش��ینه ۵۵ ساله روابط 
اقتصادی دو کش��ور اش��اره و تاکید کرد: اکنون ش��رایط برای 

توسعه این روابط بیش از گذشته فراهم است. 
ص��ادق نجف��ی، مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
نی��ز در این آیی��ن اظهار کرد: راه اندازی مراک��ز مبادله ای بین 
کشورهای مختلف تجربه ای بسیار خوب و انتخاب کره جنوبی 

نیز هوشمندانه بوده است.
نجف��ی ب��ه بازدید خ��ود از یک واح��د صنعتی ب��زرگ در 
کره جنوبی اش��اره کرد که اکنون به ش��هرت رس��یده است و 
ادام��ه داد: ام��روز کره جنوبی ب��ا کمک بنگاه ه��ای کوچک و 
 متوس��ط به یکی از ۲٠ اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
اضافه ک��رد: بنگاه های ایرانی باید از تجرب��ه بنگاه های کره ای 
نهایت استفاده را ببرند؛ در این میان، وظیفه دولت بسترسازی 

است.

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: مشکل 
س��ند مالکیت س��رمایه گذاران و واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی 

کاسپین۲ ) آبیک ( با همکاری فرمانداری، مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
و دستگاه قضایی تا یک ماه آینده رفع خواهد شد. 
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قائم مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در امور 
تولی��د از تخصیص ۱۸ هزار میلی��ارد تومان اعتبار 
از مح��ل منابع هدفمندی یارانه ه��ا در بودجه ۹۷ 
ب��رای تولید و اش��تغال خبر داد و گفت: براس��اس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده در الیحه بودجه سال 
آین��ده در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۶۳۴ هزار 

شغل باید ایجاد شود. 
 به گزارش »گس��ترش صنع��ت« تقی رحمانی، 
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت و معاون 
ط��رح و برنامه ای��ن وزارتخانه دیروز در نشس��ت 
خب��ری تش��ریح عملکرد وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت که با حضور محس��ن صالحی نی��ا، معاون 
ام��ور صنایع و مدی��ران کل  وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شد، گفت: یکی از ویژگی های بارز 
الیحه بودج��ه ۹۷ توجه ویژه به اش��تغال و تولید 
اس��ت به همین منظور در س��ال آینده برای رونق 
تولید، اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 

برنامه ریزی های ویژه شده است. 
اشتغالزایی��۶۳۴هزار�نفری���

رحمانی با اش��اره به عملکرد ای��ن وزارتخانه در 
بحث اش��تغالزایی اظهار کرد: در امسال اشتغالزایی 
۴۵0 ه��زار نفری در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
هدف گذاری ش��ده اس��ت ک��ه این رق��م در ۸ ماه 
نخس��ت امسال محقق ش��ده و تا آخر سال به رقم 
بیش��تری دس��ت خواهیم یافت. برهمین اس��اس، 
برای س��ال آینده نیز اش��تغالزایی ۶۳۴ هزار نفری 

هدف گذاری شده است. 
 وی با اش��اره به اینکه ۱۸ ه��زار میلیارد تومان 
اعتبار درنظر گرفته شده تنها منابع تخصیص یافته 
ب��ه تولی��د نخواهد ب��ود، اف��زود: از مح��ل منابع 
بانک��ی، صندوق توس��عه مل��ی و مناب��ع جذب از 
س��رمایه گذاری های خارج��ی و... طرح اش��تغال و 
تولی��د وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت پیگیری 

خواهد شد. 
فق�ط�به��۳۶واحد�تس�هیالت�نوس�ازی���

پرداخت�شد
 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به سوال »گسترش صنعت« درباره عملکرد ضعیف 
پرداخت تس��هیالت نوسازی صنایع گفت: نوسازی 
صنای��ع از اولویت ه��ای وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت به ش��مار می رود که تاکنون برنامه نوسازی 
در هر رشته صنعتی تدوین شده است اما در بخش 
تس��هیالت از آنجا که تس��هیالت نوسازی همراه با 
رون��ق تولید تعریف ش��د و تحت تاثی��ر اجرای آن 
ق��رار گرفت��ه اس��ت، ب��ه دنب��ال مناب��ع حمایتی 
دیگری هس��تیم تا از طریق صندوق توس��عه ملی 
 و... تس��هیالتی با نرخ کمت��ر در اختیار صنایع قرار 

دهیم.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکن��ون ۷0۴ واحد برای 
پرداخت تس��هیالت به بانک معرفی ش��ده اس��ت 
ک��ه از ای��ن می��زان فق��ط ۳۶ واح��د تس��هیالت 
دریافت کرده اند، اف��زود: منابع ۱0 هزار میلیاردی 
تخصیص یافت��ه در ای��ن بخش محدود به امس��ال 
نیس��ت و در سال آینده نیز از این محل تسهیالت 
پرداخت خواهد ش��د به همی��ن دلیل امیدواریم تا 

آخر سال روند پرداخت تسهیالت شدت بگیرد. 

�اس�تفاده�از�منابع�صندوق�توسعه�ملی���
برای�نوسازی

محس��ن صالحی نیا، معاون ام��ور صنایع نیز در 
این باره توضیح داد: برای هر رش��ته صنعتی برنامه 
نوس��ازی تدوین شده که بخشی از تامین منابع آن 
براساس فناوری های مورد نیاز ارزی است که سعی 
داریم از منابع صندوق توس��عه ملی با نرخ پایین و 

بازپرداخت بلندمدت استفاده کنیم.
 وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید بدانند نوسازی 
ب��ه معنای اس��تمرار حرکت واحد تولیدی اس��ت، 
گفت: اگر نوس��ازی انجام نش��ود طرح های دیگری 
که برای س��رمایه در گ��ردش اختصاص پیدا کرده 
اس��ت نتیجه بخش نخواهد بود بنابراین از مدیران 
عام��ل بانک ها در خواس��ت داری��م پرونده ها را با 
س��رعت بیش��تری در ارکان اعتباری مورد تصویب 

قرار دهند. 
صنای�ع��� درص�د� �۷۵ در� تولی�د� رش�د�

منتخب
در ادام��ه این نشس��ت، قائم مق��ام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به برنامه های 
ویژه اش��تغالزایی فارغ التحصیالن دانشگاهی گفت: 
در س��ال آینده برنامه ای با عنوان ش��غل اولی های 
دانش��گاهی در این وزارتخانه اجرا خواهد ش��د که 
ب��ا تمرکز بر فارغ التحصیالن دانش��گاهی در حوزه 
مع��ادن، اصن��اف، صنای��ع و... عملیاتی می ش��ود. 
عالوه ب��ر این اجرای طرح توس��عه پوش��اک، طرح 
توس��عه واحد های سنگ های تزئینی و جواهرات با 
تمرکز بر مش��اغل خانگی و روستایی، طرح توسعه 
گیاه��ان دارویی با رویکرد فناوری های نوین، طرح 
توس��عه صنایع تبدیلی، فرش و بسته بندی از دیگر 

برنامه های این وزارتخانه خواهد بود. 
 وی با اش��اره به گزارش عملکرد رش��د تولید در 
۸ ماه نخس��ت امسال اظهار کرد: براساس آمار های 
به  دس��ت آمده در ۷۵ درصد صنایع منتخب شاهد 
رشد تولید بوده ایم که با تقویت بازار های داخلی و 
خارجی این موضوع سرعت بیشتری خواهد گرفت.

برنام�ه��� در� درص�دی� �۱0۳ پیش�رفت�
بهره�برداری�واحد�های�صنعتی

 رحمان��ی با بی��ان اینکه یک��ی از ۴۴ پروژه این 
وزارتخان��ه در بح��ث اقتصاد مقاومت��ی، راه اندازی 
واحدهای جدید اس��ت، اظهار ک��رد:     . در بحث 
ص��دور مجوز های صنعتی نیز صدور ۷ هزار و ۵00 
مجور تاس��یس پیش بینی و انجام شد که در ۶ ماه 
نخست امسال ۸ هزار و ۲00 مجور تاسیس تاکنون 
صادر ش��ده و بخش خصوصی استقبال مناسبی از 

سرمایه گذاری در این بخش داشته است. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه عملک��رد ای��ن وزارتخانه در 
زمینه بهبود محیط کس��ب و کار نی��ز افزود: وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در ۳ ح��وزه ماموریت 
دارد. در بخش جواز های تاسیس، در سال گذشته 
مدت زمان صدور مجوز ه��ا به ۶/۷ روز کاهش پیدا 
کرد و در امس��ال نیز این رقم به ۵/۴ روز رس��یده 

است. 
�آمار�پرداخت�تسهیالت�رونق�تولید��

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
ب��ه جزئیات ط��رح رونق تولی��د و عملکرد ضعیف 
بانک ها گفت: حمایت از تولید ملی تنها وظیفه این 
وزارتخانه نیس��ت و باید در سطح ملی همه نهادها 

از تولید حمایت کنند. 
درحال حاض��ر بیش��ترین پرداخت��ی بانک ها به 

ترتیب از س��وی بانک های ملی، کش��اورزی، سپه، 
صنع��ت و معدن، صادرات، تجارت، ملت، توس��عه 
تعاون، توسعه صادرات و... بوده است که حدود ۹۵ 

درصد پرداختی ها را تشکیل می دهد. 
وی اف��زود: تاکنون در طرح رونق تولید ۸ هزار و 
۳۳۸ واحد صنعتی تس��هیالت دریافت کرده اند که 
رق��م آن به بیش از ۶ ه��زار و ۳۴۸ میلیارد تومان 

می رسد.
 رحمان��ی درب��اره س��هم ۳0 درص��دی تولید از 
درآمد های ناشی از هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: 
این س��هم ابت��دا ۳0 درصد بود ام��ا در قانون ۲0 
درصد تعریف ش��ده اس��ت که در تالش هستیم با 
تخصی��ص ۱۸ هزار میلیارد توم��ان از محل منابع 
هدفمندی یارانه ها بخش��ی از این س��هم را محقق 

کنیم. 
�۸میلیارد�یورو�س�رمایه�گذاری�جدید���

برای�تکمیل�زنجیره�فوالد
قائم مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در امور 
تولید در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
معادن و صنایع معدنی، خاطر نش��ان کرد: پس از 
تصوی��ب بند »پ« ماده ۴۳ ش��رایط بهبود یافته و 
اکتشاف در امسال معادل کل اکتشافات انجام شده 
از ابتدا تاکنون بوده است. عالوه بر این فراکسیونی 
در مجلس ش��ورای اسالمی برای حمایت از معادن 
تشکیل شده و سال ۱۳۹۷ شاهد جهش در بخش 

معدن خواهیم بود.
رحمانی ادامه داد: ۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری 
جدید در حوزه تکمیل زنجیره فوالد خواهد ش��د و 
باید بگوییم ۵۴ میلی��ون تن تولید در این زنجیره 
انج��ام می ش��ود. همچنی��ن طرح جام��ع و توازن 
زنجیره ف��والد به عالوه طرح اکتش��افات از جمله 
برنامه ه��ای وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 

بخش معادن است.
سهم��۳0/۴درصدی�صنعت�و�معدن�از���

تسهیالت�بانکی
محس��ن صالحی نیا، معاون ام��ور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این نشس��ت 
با اش��اره به سهم ۳0/۴ درصدی صنعت و معدن از 
تسهیالت بانکی گفت: در ۷ ماه نخست امسال ۹۵ 
ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت به بخش صنعت و 
مع��دن اختصاص پیدا کرده که به طور معمول ۶0 
درصد این تسهیالت تمدید تسهیالت گذشته است 
با این وجود س��هم صنعت و معدن به نسبت دوره 
مش��ابه س��ال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش 
داشته و س��هم تس��هیالت پرداختی این بخش از 
۲۸/۳ درصد س��ال گذشته به ۳0/۴ درصد رسیده 
اس��ت. مطابق برنامه ششم توس��عه این سهم باید 
ب��ه ۴0 درصد برس��د.   وی درب��اره وضعیت بازار 
خودرو با توقف ۶ ماهه ثبت سفارش خودرو گفت: 
ب��ا توجه به نظر مس��ئوالن به منظور س��اماندهی 
واردات خودرو ثبت س��فارش در تیر متوقف ش��د 
البته زمان این امر کمی طوالنی ش��ده است اما به 
هر ترتیب واردات خودروهایی که قبل از آن تاریخ 

ثبت شده اند در حال انجام است. 
بررسی�آیین�نامه�ثبت�سفارش�خودرو���

در�هیات�دولت�به�زودی
 صالحی نی��ا با بی��ان اینکه آیین نام��ه مربوط به 
ثبت س��فارش واردات خودرو در دولت مدنظر قرار 
گرفته است، گفت: صحبت ها در زمینه تصویب این 
پیش نویس در دولت قابل اس��تناد نیس��ت اما باید 

اعالم کرد که در کمیس��یون مرب��وط دولت نهایی 
شده و به زودی از سوی دولت ابالغ خواهد شد.

وی ادام��ه داد: تنها مس��ئله ای که درب��اره این 
پیش نوی��س بای��د مط��رح ک��رد، ای��ن اس��ت که 
خودروهای��ی که ب��ه دالیل مختل��ف در گمرکات 
مانده ان��د تعیین تکلی��ف می ش��وند. عالوه ب��ر این، 
آیین نام��ه با هماهنگ��ی وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی و نیز صنعت، معدن و تجارت و با همکاری 

کارگروه های مربوط به دولت ارائه شده است.
آغاز�تولید�خودرو��۳0۱از�اسفند��

مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت درباره قراردادها و مذاک��رات خودرویی از 
جمله رنو و پژو گف��ت: مباحث پایه ای قرارداد رنو 
تغییر نکرده ولی به لح��اظ اجرایی باید در ارتباط 
با آن تصمیم گیری کرد. ش��رکت س��رمایه  گذاری 

مشترک در ۲0 روز آینده ثبت می شود.
صالحی نی��ا ادام��ه داد: درب��اره ق��رارداد پژو نیز 
ش��رکت مشترک تاسیس و س��رمایه  گذاری شد تا 
تولید پژو ۲00۸ آغاز ش��ود. در زمینه خودرو ۳0۱ 
نیز از اس��فند تولید آغاز خواهد ش��د. عالوه بر این 
سایت سیتروئن و س��ایپا در کاشان گشایش یافته 
و عرضه به بازار از اردیبهشت مدنظر قرار می گیرد.

�۳۸پروژه�س�رمایه�گذاری�خارجی�در���
دولت�دوازدهم

 در ادامه این نشس��ت، اف��روز بهرامی، مدیرکل 
س��رمایه گذاری خارج��ی وزارت صنع��ت، مع��دن 
و تجارت نیز با اش��اره به وضعیت س��رمایه گذاری 
خارج��ی در بخش صنعت و معدن گفت: از ابتدای 
دول��ت یازدهم تاکنون ۲۵۲ پروژه س��رمایه گذاری 
خارجی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در بخش 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به تصویب رس��یده که 
تاکنون بیش از ۱۵ درصد پیش��رفت داشته است. 
از این میزان ۳۸ پروژه به ارزش ۲ میلیارد دالر در 

دولت دوازدهم نهایی شده است. 
 بهرامی با اش��اره به آمار سرمایه گذاری خارجی 
در ۲0 س��ال گذش��ته گفت: در ۲0 س��ال گذشته 
۴0 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت ش��ده است که در مقایسه 
با جذب سرمایه گذاری در چند سال گذشته شاهد 
 رش��د قابل توجه در جذب سرمایه گذاری خارجی 

هستیم.  
عالوه بر این در گذش��ته س��رمایه گذاری ها اغلب 
در اس��تان های بزرگ ب��ود اما اکنون س��رمایه به 
خوبی توزیع ش��ده و بیشترین س��رمایه گذاری در 
اس��تان های فارس، بوش��هر و کرمان توزیع ش��ده 

است. 
 مدیرکل س��رمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه درحال حاضر بیشترین 
س��رمایه گذاری به ترتیب از آلم��ان، ایتالیا و چین 
بوده است، گفت: در گذشته اغلب سرمایه گذاری ها 
در صنایع فلزی و پتروش��یمی بود اما اکنون تنوع 
س��رمایه گذاری نی��ز افزایش یافت��ه و در تجارت و 
زنجی��ره توزیع، خودرو و صنایع پیش��رفته ش��اهد 
س��رمایه گذاری هس��تیم.  وی با اشاره به اینکه در 
برنامه شش��م توس��عه جذب س��االنه ۲0 میلیارد 
دالر از مناب��ع داخلی و خارجی برای رس��یدن به 
رش��د ۹ درصدی صنعتی مدنظر قرار گرفته است، 
گف��ت: از این میزان باید ۶ میلی��ارد دالر از منابع 
خارجی تامین شود که بر همین اساس، پیش بینی 

می کنیم این امر تا آخر سال محقق شود.

تقی رحمانی: 
درحال حاضر ۱۱ 
هزار و ۵00 طرح 

نیمه تمام صنعتی در 
کشور وجود دارد که 

بر اساس برنامه تا پایان 
امسال راه اندازی 
٦ هزار واحد جدید 
هدف گذاری شده 

است. با در نظر گرفتن 
ماهی ۵00 واحد 

صنعتی درحال حاضر از 
برنامه جلوتر هستیم و 
۱0۳ درصد پیشرفت 

داشته ایم

صنعت و اقتصاد

یارانه ١٨ هزار میلیارد تومانی برای تولید و اشتغال

 تشکیل کمیسیون تلفیق 
بودجه ۹۷ تا هفته نخست دی

عضو هیات رییسه مجلس شورای 
اس��المی از تش��کیل کمیس��یون 
تلفیق بودج��ه ۹۷ در  ۶ دی  خبر 

داد.
به گ��زارش ایلنا، اکبر رنجبرزاده 
با اش��اره به جزئیات بررسی الیحه 
بودجه ۹۷ کل کش��ور در مجلس 

ش��ورای اس��المی گفت: با توجه به اینک��ه آقای روحانی، 
یکش��نبه الیحه بودجه س��ال ۹۷ را تقدیم مجلس کرد، 
نمایندگان مجل��س ۱۵ روز فرصت دارند تا این الیحه را 

بررسی کنند.
عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
الیحه بودجه سال ۹۷ به  طور کامل چاپ شده و در اختیار 
نماین��دگان ق��رار گرفته اس��ت و نماین��دگان نیز طبق 
آیین نامه داخلی خانه ملت، ۱۵ روز فرصت دارند تا ضمن 
بررس��ی الیحه، پیش��نهادهای خود را به کمیسیون های 

تخصصی ارائه دهند.
رنجبرزاده با اش��اره به روند تش��کیل کمیسیون تلفیق 
بودجه ۹۷ در مجل��س، اظهارکرد: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، کمیس��یون تلفیق بودج��ه ۹۷، از ۱۵ روز آینده، 
متشکل از نمایندگانی از اعضای کمیسیون های تخصصی 

پارلمان است.
نماینده مردم اس��دآباد در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: طب��ق برنام��ه زمان بندی، کمیس��یون تلفیق الیحه 
بودج��ه ۹۷ از اوای��ل دی  در مجلس تش��کیل می ش��ود 
که این کمیس��یون نی��ز در ابت��دا ۱۵ روز فرصت دارد تا 
الیح��ه بودجه ۹۷ را بررس��ی و تصوی��ب کند؛ در صورت 
نی��از می توان��د ۱۵ روز دیگر نیز از هیات رییس��ه مجلس 

استمهال کند.
رنجبرزاده تاکید کرد: انتظار هس��ت کمیس��یون تلفیق 
الیح��ه بودجه ۹۷، در نهایت تا ۶ دی  به منظور بررس��ی 
الیحه بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسالمی تشکیل شود.

 حمایت از تولید و اشتغال
 رکن اصلی بودجه سال ۹۷ 

سخنگوی کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی حمایت از 
تولید و اش��تغال را مهم ترین نکته 

بودجه سال ۹۷ دانست.
رحی��م زارع در گفت وگو با خانه 
ملت درباره الیحه بودجه سال ۹۷ 
گفت: ب��ه  صورت کل��ی در الیحه 

بودجه س��ال آینده به موضوع حمایت از تولید و اشتغال 
توج��ه جدی ش��ده و بیش از ۵0 هزار میلی��ارد تومان از 
منابع مالی در بودجه، منابع بانکی و صندوق توسعه ملی 

به موضوع اشتغالزایی اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ادام��ه داد: در س��ال گذش��ته منابع در نظر گرفته ش��ده 
برای انج��ام پروژه های عمرانی با وجود رش��د منابع بعد 
از بررس��ی های کمیس��یون تلفیق، به طور نسبی کم بود 
اما خوش��بختانه در الیحه بودجه سال آینده این منابع به 

بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 نماین��ده م��ردم آب��اده، بوانات و خرمبی��د در مجلس 
شورای اس��المی افزود: در بودجه سال ۹۷ ساماندهی در 
زمین��ه ردیف های متفرقه در بودجه انجام ش��ده که این 

موضوع نکته مثبتی است.

لزوم ارتباط بهتر و روان تر 
صنعت با دانشگاه 

دبیر کمیس��یون عمران مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: متاسفانه 
ب��اور  اجرای��ی  نهاد ه��ای  هن��وز 
نکرده ان��د ک��ه ارتب��اط صنعت با 
دانش��گاه باید روان تر و بهتر باشد 
و با شکل گیری این تعامل می توان 

بسیاری از مشکالت را رفع کرد.
مجی��د کیانپور در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: باید 
قبول کنیم که فناوری بر مبنای پژوهش ش��کل می گیرد 
و اگ��ر دنبال این هس��تیم که فن��اوری روز را در امورات 
 خود به کار بگیریم، باید به س��مت امور پژوهش��ی پیش 

برویم.
وی افزود: هر وقت توانستیم ارتباط منطقی بین صنعت 
و دانش��گاه برق��رار کنی��م می توانیم در زمین��ه پژوهش 

استفاده مناسب تر و بهتری ببریم.
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از اینکه درصد کمی از پژوهش ها عملی می شود، تصریح 
کرد: اگر نتوانیم از علم و پژوهش در جهت بکارگیری ابزار 
برای افزایش کیفیت زندگی ش��هروندان اس��تفاده کنیم، 

موفق نخواهیم شد.
وی یادآور ش��د: اگر بتوانیم پژوهش ها را میدانی کنیم 
 و از تئ��وری به عملی برس��انیم توفیق بیش��تری خواهیم 

داشت.
کیانپ��ور گفت: باید مش��کالت از س��وی نه��اد اجرایی 
احصا ش��ود و منطبق با این نیازها با دانش��گاه ها در قالب 
تفاهمنامه مشکالت استان را واکاوی کنیم و برمبنای آن 

با کمک پژوهشگران این مشکالت را برطرف کنیم.

خانه ملت 

سیدمحمدحسن سیدزاده
industry@sanatnewspaper.com

قائم�مقام�وزیر�صنعت،�معدن�و�تجارت�در�امور�تولید�با�اشاره�به�الیحه�بودجه��۹۷اعالم�کرد
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ورود ۲ خودرو »برلیانس« و »آریو« به ناوگان تاکسیرانی 

نرخ جرایم رانندگی افزایش 
نمی یابد

ناتوانی خودروسازان از تولید خودروهای نسل جدید

سودهای نجومی در آشفته بازار خودروهای وارداتی

حمایت سایپا از قطعه سازانی که به دنبال افزایش کیفی هستند

تحویل کانکس های اهدایی 
نمایندگی های سایپا 

سرپرس��ت اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری از ورود دو 
خ��ودرو آری��و و برلیانس در ناوگان تاکس��یرانی خبر داد و 
گفت: تفاهمنامه ای را با خودروس��ازی سایپا برای ورود دو 
خ��ودرو آریو و برلیان��س نهایی کردیم اما ب��ه دلیل تغییر 
مدیریت در ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا، وقفه ای در این 

زمینه ایجاد شده است. 
به گزارش ایس��نا، مرتضی ضامنی گفت: اقدامات الزم از 
جانب اتحادیه تاکس��یرانی انجام شده و شرکت خودروساز 
باید هرچه سریع تر قرارداد را نهایی کند تا شاهد ورود این 

دو خودرو به ناوگان تاکسیرانی باشیم. 
وی با بیان اینکه س��ن فرس��ودگی تاکس��ی ها براساس 
مصوبه هیات وزیران ۱۰ سال است، اظهار کرد: هر تاکسی 
که به سن ۱۰ س��ال برسد مشمول فرسودگی است و باید 
در طرح نوس��ازی شرکت کند. درحال حاضر که درسال ۹۶ 
هستیم تاکسی هایی با ساخت سال ۸۶ مشمول فرسودگی 
می شوند بنابراین، این تاکسی ها باید برای نوسازی مراجعه 

و ثبت نام کنند. 
وی ادامه داد: هیات وزیران س��ال گذش��ته در مصوبه ای 
تکلیف کرد تاکسی ها در همان سالی که به سن فرسودگی 
می رسند موظف هستند با هدف نوسازی مراجعه کنند. اگر 
برای نوس��ازی مراجعه  نشود شهرداری شهر مربوط موظف 
اس��ت پروانه فعالی��ت آنها را متوقف کن��د و اجازه فعالیت 

به آنها ندهند. وقتی تاکس��ی پروانه فعالیت نداش��ته باشد 
کارک��رد آن هم غیرمج��از خواهد بود. البته س��عی بر این 
اس��ت در شرایط فعلی از اهرم های تشویقی در این موضوع 
اس��تفاده کنیم. به عبارت دیگر درص��ورت مراجعه نکردن 
تاکسی های فرسوده تا پایان س��ال محدودیت هایی اعمال 

خواهد شد. 
سرپرس��ت اتحادیه تاکسیرانی های ش��هری اضافه کرد: 
مالکان تاکسی های فرس��وده باید به دفاتر پیشخوان دولت 
مراجع��ه ک��رده و در آنجا نیز با ورود به س��ایت مربوط در 
فرآین��د ثبت نام قرار گیرند. بعد از تکمیل پرونده و دریافت 
تس��هیالت بانکی، خودرو فرسوده خود را به نمایندگی که 
مقرر اس��ت خودرو جایگزی��ن را تحویل بگی��رد داده و به 

صورت کلید به کلید خودرو جایگزین را تحویل بگیرند. 
ضامن��ی گف��ت: درحال حاض��ر از ۷۹ ه��زار و ۳۴۹ نفر 
ثبت نامی در طرح نوس��ازی تاکس��ی فرس��وده ۶۵ هزار و 
۸۹۷ نفر ثبت نام شان را تکمیل کرده اند همچنین ۵۸ هزار 
و ۱۲۵ نف��ر خ��ودرو جایگزین را تحوی��ل گرفته و۷ هزار و 
۶۷۴ نفر هم طرح اس��قاط بدون جایگزی��ن را انجام دادند 
یعنی خودرو فرس��وده را تحویل داده ولی خودرو جایگزین 
را تحویل نگرفتند و از س��امانه نیز خارج ش��دند. به عبارت 
دیگر حدود ۶۶ هزار دستگاه خودرو تاکسی فرسوده از رده 

خارج شده است. 

مع��اون اجتماعی پلیس راهور ضمن اش��اره به اینکه هیچ 
افزای��ش نرخ جرایم رانندگی در دس��تور کار نیس��ت، گفت: 
اخبار و شایعات منتشر شده در این باره به هیچ عنوان صحت 

ندارد و مردم به این شایعات توجه نکنند. 
به گزارش پرش��ین خودرو، س��رهنگ عی��ن اهلل جهانی در 
واکنش به انتش��ار اخبار و شایعاتی درباره افزایش نرخ برخی 
از جرایم رانندگی با رد این شایعات گفت: تا این لحظه هیچ 
تغییری در مبلغ جرایم رانندگی به وجود نیامده و پلیس نیز 

پیشنهادی برای افزایش نرخ جرایم رانندگی نداشته است. 
مع��اون اجتماع��ی پلیس راه��ور ناجا بیان ک��رد: اخبار و 
شایعات منتشر شده در این باره به هیچ عنوان صحت ندارد و 

مردم به این شایعات توجه نکنند. 

یک کارش��ناس صنع��ت خودرو با بی��ان اینکه 
در کنار ارتقای کیفیت تولید خودرو در راس��تای 
کاهش مصرف سوخت، کیفیت و استاندارد بنزین 
نیز باید افزایش یابد، گفت: خودروس��ازان داخلی 
در ش��رایط فعلی توان تولید خ��ودرو هیبریدی و 

برقی را ندارند. 
ام��راهلل امینی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
در سال های گذشته خودروسازان جهانی به دلیل 
حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سوخت های 
فس��یلی به طراح��ی و تولید خودروه��ای برقی و 
هیبری��دی روی آورده ان��د که باید خودروس��ازان 
ایرانی در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهند. 

وی افزود: خودروهای بنزین س��وز برای کاهش 
مصرف س��وخت باید به فناوری  روز مجهز ش��وند 
و درحال حاض��ر در بازار جهان��ی خودروهایی که 
مصرف س��وخت کمتر با قدرت بیش��تری داشته 

باشند از جایگاه بهتری برخوردارند. 
او ب��ا تاکید بر اینک��ه خودروس��ازان در زمینه 

کاه��ش مصرف س��وخت و کاه��ش آلودگی هوا 
وظیفه س��نگینی بر عهده دارند، یادآور ش��د: در 
کنار رشد کیفیت خودروهای داخلی باید کیفیت 
و اس��تاندارد س��وخت در تمام جایگاه های کشور 

افزایش یابد. 
این کارشناس صنعت خودرو راه درازی را برای 
خودروهای برقی و هیبریدی در ایران متصور شد 
و گفت: ش��رکت های خودروس��ازی  توان تولید و 
طراحی خودروهای برق��ی و هیبریدی را خواهند 
داشت که درحال حاضر خودروهای بنزینی خوبی 

تولید کنند. 
امینی بیان کرد: در ش��رایط فعلی شرکت های 
ایرانی در مرحله نخس��ت مانده اند و توان کاهش 
مصرف س��وخت خودروهای بنزینی را ندارند و تا 
زمان��ی که فناوری س��اخت خودروهای با کیفیت 
بنزینی در کش��ور نهادینه نش��ود در زمینه تولید 
خودروهای برق��ی و هیبریدی اقدام موثری انجام 

نمی شود. 

موضوع واردات و بازار خودروهای وارداتی ماه هاست بازار 
خودروهای خارج��ی و فعاالن در این بخش را نگران کرده 
و ای��ن در حالی اس��ت که افزایش دوب��اره نرخ خودروهای 
خارج��ی از اواخ��ر ماه گذش��ته و در ۱۵ روز اخیر ش��دت 
بیش��تری یافته اس��ت. این جریان در شرایطی رخ داده که 
به گفته رییس اتحادیه نمایش��گاه داران مقصر این وضعیت 
نمایندگی ها هستند زیرا این افزایش بیشتر از سوی برخی 
از نمایندگی های اصلی انجام شده است.  سعید موتمنی در 
گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد: دپو خودروهای خارجی 
در انبار ازس��وی برخی از نمایندگی های اصلی باعث ش��ده 
خودرویی که تا پیش از این ۲۳۵ میلیون بود امروز به ۳۴۰ 
میلیون برس��د در حالی که عمده این افزایش نرخ و س��ود 
حاص��ل از آن به جیب نمایندگی ها می رود.  وی با اش��اره 
به افزای��ش بی منطق نرخ وارداتی ها ازط��رف نمایندگی ها 
تصریح ک��رد: در وضعیت کنونی ب��ازار وارداتی ها چرا باید 
خودرو توس��ان که تا پیش از این ۱۸۰ میلیون بود به ۲۴۰ 
میلیون افزایش یابد؟ این افزایش ازس��وی واردکنندگان و 
نمایندگی های اصلی ش��رکت ها انجام شده و هیچ نظارتی 
ه��م بر بازار وارداتی نمی ش��ود.  موتمن��ی تاکید کرد: چرا 
نمایندگی اصلی باید خودرویی مانند نرخ اپتیما ۲۰۱۶ که 
تا قبل از این ۱۴۵ میلیون به فروش می رس��ید را به ۲۲۰ 
میلیون افزایش دهد یا شرکت کرمان موتور سوناتای ۱۹۳ 
میلیون را به یکباره به ۲۲۰ میلیون افزایش دهد در حالی 

که هیچ دلیلی برای این افزایش قیمت ها وجود ندارد.  وی 
با تاکید بر لزوم پیگیری اقدام نمایندگی ها در افزایش  چند 
ب��ار قیمت ها اظهار کرد: بیش��تر نمایندگی ها در دو ، س��ه 
مرحله ن��رخ خودروها را افزایش دادن��د در حالی که هیچ 
نظارتی بر جریان افزایش صعودی نرخ خودروهای خارجی 
در بازار وجود ندارد و تنها در این میان مصرف کننده متضرر 
می ش��ود.  رییس اتحادیه نمایش��گاه داران با توجه به لزوم 
ورود دستگاه های نظارتی با هدف نظارت بر نرخ وارداتی ها 
و انحصار ایجاد ش��ده در بازار گفت: پس از طرح مشکالت 
موج��ود در ب��ازار وارداتی ه��ا و افزایش نجوم��ی قیمت ها، 
شورای رقابت اعالم کرده در نظر دارد در این زمینه ورود و 

نسبت به کنترل و نظارت بر قیمت ها اقدام کند. 
موتمن��ی همچنین به نرخ برخ��ی از خودروهای وارداتی 
در بازار اش��اره کرد و اف��زود: درحال حاضر نرخ س��وناتای 
هیبری��د در بازار به ۱۹۷ میلیون رس��یده در حالی که در 
۳ ماه نخس��ت س��ال ۱۶۰ میلیون این خ��ودرو به فروش 
می رس��ید همچنین نرخ النترا ۱۸۰ میلیون، س��راتو ۱۷۶ 
میلیون، تالیسمان ۲۴۰ میلیون، تویوتا رافور ۳۲۰ میلیون 

و لکسوس NX تا ۴۷۰ میلیون در بازار رسیده است. 
وی در ادام��ه درب��اره بازار خودروه��ای داخلی گفت: در 
هفته گذشته نرخ داخلی ها در بازار تغییر چندانی نداشته و 
در صورتی که محدودیت عرضه ای وجود نداشته باشد بازار 

قیمت های داخلی همین روند را خواهد داشت. 

قائم مقام ارش��د مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت: سایپا 
ب��ه دنبال هم��کاری و حمایت از قطعه س��ازان همکار ب��ا این گروه 
خودروس��ازی اس��ت اما این حمایت ها درصورتی شکل می گیرد که 
توس��عه فعالیت ها و افزایش کیفیت در دستور کار این شرکت ها قرار 

گیرد. 
به گزارش س��ایپانیوز، محمدرضا هنری کیا اظه��ار کرد: از نظر ما 
ش��رکت های هم��کار در زنجیره تامین جزئی از گروه خودروس��ازی 
س��ایپا هس��تند بنابراین با همفکری آنها مش��کالت پیش روی این 
بخش را مورد بررسی قرار خواهیم داد به شرطی که توجه به توسعه 
فعالیت ها و افزایش کیفیت در دستور کار این شرکت ها قرار گیرد و 
تمامی تالش خود را برای رفع موانع پیش رو به کار خواهیم بست. 
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: نگاه دولت 
در صنع��ت داخل��ی، توانمندی این بخش مهم و تاثیرگذار اس��ت و 
این ن��گاه راهبردی نیاز به توجه، مراقب��ت و همچنین برنامه عملی 
دارد بنابرای��ن بنگاه های اقتص��ادی باید بتوانن��د در اجرای این امر 

برنامه ریزی مدونی برای توسعه فعالیت های خود داشته باشند. 
وی با اش��اره به هجوم قطع��ات بی کیفیت و قاچاق به بازار خودرو 
کشور تاکید کرد: این پدیده باعث شده که سهم قطعه سازان داخلی 

و ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش و در نهایت اشتغال 
این بخش به نفع شرکت های چینی تغییر کند و این موضوع را باید 

مورد بررسی بیشتر قرار داد. 
هنری کیا سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی با افزایش تولیدات 
داخل��ی را به لحاظ اقتص��ادی به صرفه توصی��ف و تاکید کرد: این 
صنعت نیاز به س��رمایه گذاری های جدید و همکاری بین المللی دارد 
و یکی از مهم ترین چشم اندازهای گروه خودروسازی سایپا در حوزه 
قطعه س��ازی حرکت به س��وی انتقال فناوری نوین به ش��رکت های 
هم��کار در زنجیره تامین قطعه و هماهنگ ش��دن با صنعت جهانی 

است. 
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با اش��اره به اینکه 
قطعه سازان داخلی باید بتوانند با یکدیگر همکاری کنند و به سمت 
ادغام پیش بروند، خاطرنش��ان کرد: فضای فعالیت خودروسازی باید 
به س��مت توسعه و نوآوری پیش برود و نباید با غفلت از کنار صدها 
قطعه سازی که کسب و کار و عمر و سرمایه خود را در تولید گذاشته  
ب��ه راحتی عبور کرد و س��ایپا آمادگی دارد ب��ا هدایت و رهبری در 
زمینه ادغام قطعه س��ازان کوچک و کمک به انتخاب فناوری، آنها را 

به سمت ورود به زنجیره جهانی تولید قطعات سوق دهد. 

نخس��تین محموله از کانکس های اهدای��ی نمایندگی های 
مجاز گروه س��ایپا به مردم زلزله زده روستاهای اطراف سرپل 

ذهاب اهدا شد. 
به گزارش س��ایپا نیوز؛ نمایندگی های س��ایپا در راس��تای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود نس��بت به تهی��ه و توزیع ۲۰ 
دستگاه کانکس بین مردم روستاهای زلزله زده اقدام کردند. 

در این راستا با هماهنگی نیروهای امدادی حاضر در منطقه 
در روز میالد پیامبر اس��الم )ص( و امام صادق )ع( نخستین 
کانکس در روس��تای ازگله به یک خانم باردار با یک فرزند و 

یک خانم بدون سرپرست تحویل داده شد. 
ای��ن کانکس ها در روس��تاهای نقطه صفر م��رزی، ازگله، 
کوئیک و مناطقی از س��رپل ذهاب بین خانواده ها توزیع شد 
که رضایت آنها از توجه گروه س��ایپا به زلزله زدگان را در پی 

داشت. 
انجم��ن صنف��ی  کان��ون  ریی��س  ورزن��ده،  محمدرض��ا 
نمایندگی های س��ایپا درباره این اقدام داوطلبانه انجمن های 
صنفی گفت: مردم ما همیش��ه پشتیبان و یاور یکدیگر بوده 
و هس��تند و ما وظیفه خود می دانیم به یاری هموطنان خود 

بشتابیم. 
به همین منظور در یک اقدام داوطلبانه تعدادی از انجمن ها 
برای س��اخت کانک��س اعالم آمادگی کردند و در نخس��تین 
مرحله، ۲۰ دستگاه کانکس تهیه و در روز میالد پیامبر)ص( 
و ام��ام صادق)ع( به مردم مناط��ق حادثه دیده در نقطه صفر 

مرزی تحویل داده شد. 
وی ادامه داد: روند کمک رسانی نمایندگی های گروه سایپا 
به این تعداد ختم نمی ش��ود و همچنان ادامه خواهد داشت و 

۲۰ دستگاه دیگر نیز به زودی توزیع می شود.

کارشناسان با اشاره به محدودیت واردات و کاهش حقوق ورودی در الیحه بودجه 97 تاکید کردند

غفلت راهبردهای خودرویی بودجه از شاخص های عملکردی
بودجه پیشنهادی دولت در بخش حقوق ورودی خودرو در الیحه بودجه ۹۷ نشان از تصمیمات جدی و جدید 
دولت در حوزه واردات دارد. بررس��ی الیحه بودجه ۹۶ نش��ان می دهد امسال ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای 
حقوق ورودی خودرو پیش بینی شده بود که این رقم در الیحه بودجه ۹۷ به ۲۰۲۵ میلیارد تومان کاهش یافته 

و نشان می دهد تصمیم دولت برای محدود شدن واردات جدی است. این شرایط همزمان با بسته بودن ۶ ماهه 
سایت ثبت  سفارش از یک سو و پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصالح نظام تعرفه ای واردات خودرو 
از سوی دیگر از برنامه جدید دولت در صنعت خودرو حکایت دارد. شنیده ها حاکی از آن است که دستور بعدی 

جلس��ه هیات وزیران بررس��ی تعرفه  واردات خودرو خواهد بود و به احتمال زیاد با موافقت هیات وزیران تعرفه 
واردات خودرو به زودی افزایش خواهد یافت اما نکته قابل تامل در این ش��رایط این اس��ت که آیا نظام تعرفه ای 

می تواند راهکار درستی برای حمایت از صنعتی باشد که نزدیک به ۵۰ سال از فعالیت آن می گذرد؟

تولیدکنندگان صنعت قطعه با اشاره به قیمت تمام شده وام های بانکی اعالم کردند

 سال بیست و نهم  پیاپی 2250   دوره جدید شماره277  4 صفحه

تسهیالت شیره جان تولید را می مکد
مواد اولیه با عبور از فرآیند ساخت، تغییر شکل داده و به محصول نهایی تبدیل 
می ش��ود. در این زم��ان به اصطالح تولید اتفاق می افتد ام��ا عواملی در نرخ تمام 
ش��ده کاال در بازار جهانی تاثیرگذار است که شامل نرخ مواد اولیه، دستمزدها و 
هزینه های سربار می شود. البته باید به این عوامل عمومی مولفه های خاص کشور 
مانند تورم، بهره های بانکی و نوسانات نرخ ارز را افزود. تمام این موارد باعث شده 

تا به نوعی تولیدکنندگان گالیه مند باش��ند. در این گزارش »گس��ترش صنعت« 
وضعیت تولید را از سوی دو تولیدکننده پیگیری کرده که در ادامه می خوانید.

محمدحس��ین سلیمانی، یکی از تولیدکنندگان باتری در کشور درباره وضعیت 
تولید این قطعه در کشور گفت: در بازار داخل ۳ تا ۴ تولیدکننده اصلی در تولید 

5باتری فعالیت دارند. 
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خودروسازی چین؛ از کپی کاری دیروز 
تا ایده پردازی امروز

نشان تجاری جدید چین در صنعت خودرو یعنی »لینک اند  کو« )Lynk & Co( مشتریان نسل 
جوان را هدف گرفته است. این نشان تجاری تازه وارد در واقع تالشی دیگر از سوی چین برای رقابت 

با رقیبان سرسختی است که در خارج از مرزهای این کشور به سختی تالش می کنند. 
این نشان تجاری جدید به تازگی توانسته در بازار چین برای خود نامی دست و پا کرده و شناخته 
ش��ود. »لینک «  قرار اس��ت با تولید وسایل نقلیه هم تراز با خودروس��ازان بزرگ جهان، نماد تالش 
خودروسازان چینی برای نشان دادن توانایی هایشان در تولید خودروهایی در کالس جهانی باشد. 
خودروسازی لینک مشتریان جوان را هدف گرفته و به آنها وسایل نقلیه نسل آینده را پیشنهاد 
می کند. خودروهایی که در آنها امکاناتی مانند اینترنت بی سیم و خدمات به اشتراک گذاری خودرو 
وجود دارد. این تالش در واقع آینه تمام نمای قد کش��یدن درخت آرزوهای خودروس��ازان چینی 
اس��ت؛ خودروس��ازانی که حاال از ساخت خودروهای ارزان برای مشتریان داخلی فاصله گرفته  و به 

مرزهای جهانی نزدیک تر شده اند. 
بی تردید بازار داخلی تنها هدف نش��ان تجاری مانند لینک نیست و این شرکت خودروسازی در 
نظر دارد ابتدا در اروپا و سپس در امریکا حضور یابد. این درست همان راهی است که شرکت مادر 
لینک یعنی »هلدینگ ژجیانگ جیلی« آن را پیموده است. این هلدینگ بزرگ همان شرکتی است 
که خودروهایی با نشان تجاری جیلی تولید می کند.  آن کانگوئی، رییس جیلی در آغاز یک برنامه 
ب��رای فروش خودروهای تازه گفت: »چی��ن در حال تغییر دادن صنعت جهانی خودرو در باالترین 
س��طح است.« مدیران جیلی ادعا می کنند شرکت لینک به همان اندازه که یک نشان تجاری فعال 
در خودروسازی است، یک شرکت فعال در حوزه فناوری نیز است، زیرا همپوشانی دنیای اینترنت 

و خودروسازی روزبه روز بیشتر می شود. 



بودجه پیش��نهادی دولت در بخ��ش حقوق ورودی 
خودرو در الیحه بودجه ۹۷ نش��ان از تصمیمات جدی 
و جدی��د دول��ت در حوزه واردات دارد. بررس��ی الیحه 
بودجه ۹۶ نشان می دهد امسال ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای حقوق ورودی خودرو پیش بینی ش��ده بود 
ک��ه این رق��م در الیحه بودجه ۹۷ ب��ه ۲۰۲۵ میلیارد 
تومان کاهش یافته و نشان می دهد تصمیم دولت برای 
محدود ش��دن واردات جدی است. این شرایط همزمان 
با بس��ته بودن ۶ ماهه سایت ثبت  سفارش از یک سو و 
پیش��نهاد وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برای اصالح 
نظ��ام تعرفه ای واردات خودرو از س��وی دیگر از برنامه 
جدید دولت در صنعت خودرو حکایت دارد. ش��نیده ها 
حاکی از آن است که دستور بعدی جلسه هیات وزیران 
بررس��ی تعرفه  واردات خودرو خواهد بود و به احتمال 
زی��اد با موافقت هیات وزی��ران تعرفه واردات خودرو به 
زودی افزای��ش خواهد یافت اما نکته قابل تامل در این 
ش��رایط این است که آیا نظام تعرفه ای می تواند راهکار 
درستی برای حمایت از صنعتی باشد که نزدیک به ۵۰ 
س��ال از فعالیت آن می گذرد؟ آیا تعیین تعرفه های باال 
در صنعت خودرو در س��ال های گذشته راهگشا و موثر 
بوده اس��ت؟ کارشناسان معتقدند این حمایت ها باید با 
برنامه بوده و نقش��ه راه آن مشخص شود؛ در عین حال 
ش��اخص هایی برای تعیین میزان موفقیت های صنعت 

خودرو نیز تعریف شود.
تعرفه�نسخه�درمانی�صنعت�خودرو�نیست���

حسن کریمی سنجری،  کارشناس صنعت خودرو نیز 
در گفت وگو با »گس��ترش صنعت« بر این نکته تاکید 
دارد ک��ه دول��ت همواره به دنبال دخالت در س��ازوکار 
امور مربوط به واردات اس��ت بدون آنک��ه هزینه آن را 
بپردازد بلکه قس��مت هایی از این هزینه را به بخش��ی 
از جامعه تحمیل می کند.وی با تاکید بر اینکه درس��ت 
یا نادرس��ت بودن این روند نیاز به بررسی بیشتر دارد، 
اف��زود: همه اقتصاددانان و کس��انی که هم��واره برای 
کشورهای توسعه یافته نسخه های اقتصادی می پیچند 
به این موضوع آگاهی دارند که مسیر توسعه از انحصار 
جداس��ت و هرچ��ه دولت تالش کن��د یکطرفه معادله 

عرض��ه و تقاضا را به صورت دس��توری جابه جا کند به 
ایجاد انحصار در بازار نزدیک تر می ش��ود حتی اگر این 
اقدام با هدف کمک به صنعت داخلی و تولید باشد زیرا 

ویژگی های اصلی یک نسخه درمانی را ندارد. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با اش��اره به تجربه 
کره ای ها در دهه ۶۰ اظهار کرد: واردات در این کش��ور 
به س��متی رفت که حتی ممنوع ش��د اما این اقدام در 
کنار تجویز یک نسخه هدف دار و زمان دار برای صنعت 

خودرو کره بود. 
وی ب��ا بیان اینکه اگر در نظ��ر دارید به کمک نظام 
تعرفه ای به صنعت خودرو کمک ش��ود این حمایت ها 
بای��د دارای دو ویژگ��ی باش��د، تصریح ک��رد: باید این 
نس��خه مش��خص باش��د که صنعت خودرو قرار است 
از حمایت ه��ای دولت��ی چگونه بهره مند ش��ود ضمن 
آنکه حمایت ها باید زمان دار باش��د و مش��خص ش��ود 
حمایت های��ی همچون تعرفه تا چ��ه زمانی در صنعت 

خودرو اعمال خواهد شد.
کریمی س��نجری به س��ابقه صنعت خ��ودرو پس از 
انقالب اسالمی اش��اره و تصریح کرد: از میانه های دهه 
۷۰ شمس��ی فضای جدیدی در صنعت خ��ودرو ایران 
به وجود آمد که الزم اس��ت مقایسه شود رشد صنعت 
خودرو در این زمان بیش��تر ش��ده یا خیر. در مقطعی 
از زمان توانس��تیم پلتفرم مل��ی را اگرچه چندان کامل 
نب��ود طراحی کنیم، در عین حال موفق به واردات یک 
خودرو ارزان  وارداتی )پژو ۲۰۶( و تولید آن در کش��ور 
ش��دیم و پراید را جایگزین پیکان کردیم که همه این 
دستاوردها در دو دهه قبل اتفاق افتاد اما با گذشت ۲۰ 
س��ال از این زمان با وج��ود حمایت های دولتی چندان 
موفق نبوده ایم به طوری که هم اکنون جایگزینی برای 
پراید وجود ندارد.  این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه 
داد: هم اکنون خودروهایی وارد کشور و مونتاژ می شود 
ک��ه به لحاظ نرخ تمام ش��ده پاس��خگوی بس��یاری از 
تقاضاهای بازار نیست بنابراین، این روند نشان می دهد 
نظام تعرف��ه ای واردات خودرو به دلیل هدف دار نبودن 

چندان کارساز نبوده است.
وی با تاکی��د بر اینکه همواره از تعرفه به عنوان یک 
شاخص یاد می شود، افزود: این شاخص نشان می دهد 
در صنعتی که خواس��تار بهره گی��ری از نظام تعرفه ای 
اس��ت، تولید رقابتی محقق شده یا خیر بنابراین از ابزار 
تعرفه ای کمک می گیرد تا به احیای خود اقدام و فراتر 

از کالس جهان��ی تولید کرده و تولیدی رقابتی داش��ته 
باش��د اما به دلیل نب��ود برنامه و زمان بندی مش��خص 
هی��چ گاه نظام تعرف��ه ای نمی تواند کمک��ی به صنعت 
خ��ودرو کند و تنها ش��رایط ب��ازار را ملتهب می کند و 
قیمت ها را افزایش  می دهد ک��ه در نهایت این روند بر 

نرخ سایر کاالها تاثیرگذار خواهد بود.
صنع�ت�خ�ودرو�در�انتظ�ار�ی�ک�نس�خه���

شفابخش
کریمی س��نجری با بیان اینک��ه این روند به طور غیر 
مس��تقیم بر ش��اخص های اقتصادی تاثیرگذار خواهد 
بود، اظهار کرد: این ش��رایط در حالی اس��ت که دولت 
در تالش برای کنترل این ش��اخص ها مانند تورم است. 
با وجود چنین ش��رایطی چندان موافق نظام تعرفه ای 
نیس��تیم مگر آنکه این نظام پش��توانه برنامه ای داشته 
و مشخص ش��ود این نظام تعرفه ای تا چه سالی برقرار 
باش��د و در این س��ال ها صنعت خودرو ب��ه کدام نقطه 
خواه��د رس��ید و با چه ش��اخص هایی قرار اس��ت این 

اتفاقات در صنعت خودرو پایش شود.
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو با بی��ان اینکه این 
حمایت ه��ا در نهای��ت باع��ث می ش��ود بس��یاری از 
شاخص های اقتصادی که دولت در تالش برای کنترل 
آنهاس��ت دچار افزایش ش��ود، تصریح کرد: همزمان با 
افزایش نرخ خودروهای وارداتی به بهانه افزایش تعرفه 
ش��اهد افزایش نرخ خودروهایی خواهی��م بود که قرار 
است در ش��رکت های مش��ترک با خارجی ها به تولید 
برسد. همچنین ش��اهد افزایش نرخ قطعات وارداتی و 

نرخ خودروهای ساخت داخل خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه روش فعلی دولت بازگش��ت به 
عقب اس��ت، تصریح کرد: انتظ��ارات از بخش صنعتی 
دول��ت مبن��ی ب��ر پیچیدن یک نس��خه ش��فابخش و 
نسخه ای که صنعت خودرو را به توسعه برساند تاکنون 

محقق نشده است. 
واردات��� در� دول�ت� انقباض�ی� سیاس�ت�

خودرو
سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��المی نیز در گفت وگو با »گسترش 
صنعت« تاکید کرد: اگر بتوان تولیدات خودروس��ازانی 
که با س��رمایه گذاری مش��ترک با خودروسازان داخلی 
وارد کشور ش��ده اند را در بازار گسترش داد می توان از 

واردات بی رویه در کشور جلوگیری کرد. 

وی ب��ا تاکید بر اینک��ه واردات خودرو با هدف ایجاد 
رقاب��ت در ب��ازار و جلوگیری از انحص��ار در بازار اقدام 
منطقی اس��ت، افزود: واردات خ��ودرو می تواند عاملی 
برای جلوگیری از انحصار از سوی خودروسازان داخلی 
در بازار باش��د اما سیاست دولت درحال حاضر سیاست 

انقباضی در قبال واردات است.
نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اس��المی در 
پاس��خ به اینکه آیا روند فعلی مص��داق انحصار در بازار 
اس��ت یا خیر، اظهار کرد: باید دالیل توجیهی اقدامات 
جدید دول��ت در زمینه واردات خودرو را ش��نید اما با 
دقت و موشکافی با هدف حفظ مصلحت نظام  تصمیم  

خواهیم گرفت.
مقدس��ی با تاکید بر اینکه مجلس ش��ورای اسالمی 
مش��روط بر اینکه خودروسازان برنامه مشخصی در این 
زمینه داش��ته باش��ند با افزایش تعرفه واردات خودرو 
موافق اس��ت، تصریح ک��رد: اگر ش��رکای خارجی که 
با هدف مش��ارکت با خودروس��ازان داخلی وارد کشور 
ش��ده اند بتوانند همکاری های خود را توس��عه دهند و 
در کنار افزایش کیفیت نس��بت به ثبات نرخ تمام شده 
خود اقدام کنند در این شرایط با افزایش تعرفه واردات 
خ��ودرو موافق خواهیم بود در غیر این صورت موافق با 

افزایش هرگونه تعرفه واردات خودرو هستیم.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه باید فضا را برای رقابت فراهم 
کرد، اظهار کرد: اگر قرار اس��ت انحصاری ایجاد شود و 
اقدامی در زمینه بهبود کیفیت تولیدات خودروس��ازان 
نش��ود با هرگونه افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف 
خواهیم ب��ود؛ در هر صورت در انتظار ش��نیدن دالیل 
توجیه��ی دولت با هدف کاهش می��زان حقوق ورودی 

واردات خودرو در الیحه بودجه ۹۷ خواهیم بود.
مقدسی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی منتظر است تا وزارتخانه های ذی ربط با 
حضور در کمیسیون های تخصصی به همراه نمایندگان 
کمیسیون های برنامه و بودجه به ارائه اطالعات تکمیلی 
الیحه بودجه ۹۷ اقدام کنند. مجلس نیز با موش��کافی 
به این موضوعات خواهد پرداخت و در صورت مطابقت 
داشتن با منافع کشور و نظام نسبت به تصویب بندهای 
این الیحه اقدام خواهد کرد و در صورت نامناسب بودن 
بندها به طور قطع نس��بت ب��ه اصالح آنها با هماهنگی 

دولت اقدام خواهد کرد. 

صنعت خودرو

غفلت راهبردهای خودرویی بودجه از شاخص  های عملکردی

با�بررسی�جایگزین�های�احتمالی

واگذاری�»بن�رو«�به�رنو�منتفی�شد�
در حالی واگذاری س��ایت بن رو به عنوان آورده س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ایران در قرارداد سه جانبه این سازمان با رنو و هلدینگ 
نگی��ن ناصح به محل اختالف تبدیل ش��ده بود که محس��ن صالحی نیا، 
مع��اون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین 
اظهارنظ��ر خود در جم��ع خبرنگاران از احتمال تغییر س��ایت بن رو در 
صورت مش��ارکت نکردن س��هامداران زیرمجموعه سایپا برای استفاده از 
ظرفیت ش��رکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داده 

است. 
به گزارش »گس��ترش صنعت« این ش��رایط در حالی اس��ت که هفته 
گذش��ته سعید مدنی، مش��اور پیش��ین خودرویی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت از ادامه مذاکرات برای انتخاب س��ایت های جدید جایگزین بن رو 
خبر داد و حتی پیشنهاد کرد تا زمان مشخص شدن سایت تولید رنو در 
ایران، این شرکت می تواند در یکی از خطوط تولید خودروسازان شریک 
خ��ود در ایران تولید کرده و پس از تکمیل ظرفیت تولید خودروس��ازان 

داخلی اقدام به راه اندازی سایت جدید تولید در ایران کند. 
در چنین ش��رایطی که گفته می ش��ود مدیران پیش��ین س��ایپا نیز با 
واگذاری بن رو به ایدرو مخالف بوده اند، صالحی نیا در پاس��خ به سرنوشت 
سایت بن رو و خبرهای اعالمی مبنی بر موافقت نکردن سایپا برای تولید 
مش��ترک اظهار کرد: بحث مخالفت س��ایپا مطرح نیست. سهام بن رو به 
چند شرکت زیرمجموعه سایپا تعلق دارد و آنها تا امروز شرایط را برای در 
اختیار گذاشتن شرکت به منظور استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( مناسب ندیده اند و به لحاظ فنی 
واگذاری این ش��رکت در قالب س��رمایه گذاری مشترک رنو و ایدرو مورد 

توافق قرار نگرفته است. 
وی با اش��اره به اینکه نتیجه بخ��ش بودن بحث »بن رو« احتمال کمی 
دارد، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی این مسئله به نتیجه خواهد رسید 
که سهامداران مشارکت را قبول کنند؛ در غیر این صورت ظرفیت تولید 

در خودروسازی دیگری دنبال خواهد شد تا شرایط تولید فراهم شود. 

وی با بیان اینکه در هفته گذش��ته با حضور مدیران ارش��د شرکت رنو 
دو محور پیش��نهاد ش��ده تا مورد بررس��ی قرار گیرد، ادام��ه داد: به این 
ش��رکت دو محور پیش��نهاد ش��د که پذیرفتند؛ یکی اینکه تا پایان سال 
جاری میالدی یعنی تا ۲۰روز آینده شرکت مشترک شکل گیرد و مرکز 
مهندس��ی مش��ترک رنو و ایدرو ایجاد ش��ود که در این زمینه ۳ منطقه 

شناسایی شده تا ایجاد زیرساخت ها مدنظر قرار گیرد. 
صالحی نیا ادامه داد: مذاکرات نهایی برای ایجاد زیرس��اخت ها در حال 
انجام است. در این راستا برای تولید مشترک، ۲ سایت دیگر نیز به صورت 
قرارداد همکاری مشترک به رنو پیشنهاد شده که در دست بررسی است. 
صالحی نیا درباره خودروهای مش��ترک تولی��دی نیز گفت: یک پلتفرم 
 +B و B و ۵ نوع خودرو نیز در کالس A ب��رای تولید خ��ودرو در کالس

در حال زمان بندی است. 
به گفته وی، حدود یک ماه و نیم پیش در س��ایت مرکز مهندسی رنو 

در پاریس از این دو پلتفرم رونمایی شد. 

ضرورت مدیریت واردات خودرو 
به جای محدودیت

در سند چشم انداز صنعت 
خودرو در افق ۱۴۰۴، سهم 
خ��ودرو ۱۰درص��د  واردات 
پیش بینی ش��ده اس��ت. بر 
اقداماتی  اس��اس دولت  این 
همچ��ون افزایش تعرفه و از 
سوی دیگر کاهش واردات با 
هدف دستیابی به این اعداد 

را دنبال می کند. 
هرچن��د بررس��ی می��زان 

واردات نش��ان می دهد هنوز از این اع��داد فاصله داریم و 
انجام اقداماتی برای رس��یدن به این عدد چندان ضروری 

به نظر نمی رسد. 
ح��ذف تدریجی موان��ع غیرتعرف��ه ای یک��ی از اهداف 
پیش بینی شده در سند چش��م انداز ۲۰ساله بود؛ این بند 
در حالی در س��ند پیش بینی ش��ده ک��ه هم اکنون صدور 
آیین نامه ها برخالف اهداف مندرج در این س��ند اس��ت و 
این آیین نامه ها درجهت مدیریت واردات بیشتر در زمینه 

موانع غیرتعرفه ای است. 
هم اکن��ون در زمین��ه خودروه��ای واردات��ی دو م��دل 
مالیات دریافت می ش��ود که روش نخس��ت، تعرفه و مدل 
دوم نیز موانع غیرتعرفه ای اس��ت و در س��ال های گذشته 
همزم��ان با کاهش تعرفه ه��ای مالیات��ی، قانونی با هدف 
افزایش مالیات های تعرفه ای صادر ش��د که در این قوانین 
درباره مالیات ه��ای غیرتعرفه ای مانند تبصره ۱۳، عوارض 

شماره گذاری و... سکوت اختیار شد. 
برخ��الف قانون که ق��رار ب��ود تعرفه موث��ر از مجموع 
مالیات های تعرفه ای و غیرتعرفه ای کاهش یابد این اتفاق 
رخ نداد و همواره به بهانه حمایت از صنعت خودرو تعرفه 
افزایش یافت و نه تنها قرار بود براس��اس س��ند ساالنه این 
تعرفه کاهش یابد بلکه شاهد افزایش ۵درصدی این تعرفه 

از سال ۹۲ هستیم. 
عملک��رد دولت همواره نش��ان داده به ج��ای مدیریت 
واردات به دنبال محدود کردن واردات اس��ت در حالی که 
اعتقاد به باز بودن ش��رایط رقابت از موارد ضروری اس��ت 
زیرا در صورت رقابتی تر شدن واردات شاهد خروج صنعت 

خودرو از رخوت و نوسازی این صنعت خواهیم بود. 
حال با چنین ش��رایطی دولت باید آگاه باشد که کاهش 
واردات خودرو نه سودی برای این صنعت و نه زیانی برای 
آن دارد ام��ا درآمد دولت ناش��ی از درآمد س��ی کی دی ها 
از موضوع��ات مهمی اس��ت ک��ه به آن بی توجهی ش��ده 
زی��را در صورت افزایش نیافتن آن، تمایل به س��مت فول 
س��ی کی دی ها افزایش خواهد یافت و دول��ت نیز به طور 
 کل��ی درآم��د خ��ود را از واردات خودرو از دس��ت خواهد 

داد.

تولید و عرضه ۲۵۰۰ دستگاه 
بنز در ایران 

مدیرعامل ش��رکت ستاره ایران، 
نماینده رس��می مرس��دس بنز در 
ایران برنامه تولیدی این شرکت را 
۲۵۰۰ دس��تگاه بنز در سال اعالم 
کرد و گف��ت: چنانچه صادرات در 
دستور کار قرار گیرد برای توسعه 
تولی��د خ��ود س��رمایه گذاری های 

جدی��د انجام می دهی��م. غالمرض��ا رزازی در گفت و گو با 
پرش��ین خودرو گفت: برنامه شرکت ستاره ایران، تولید و 
صادرات محص��والت روز بنز در ایران اس��ت اما همه این 
اتفاقات به ش��رایط جدید اعالم ش��ده از سوی دولت برای 

واردات و تولید بستگی خواهد داشت. 
وی افزود: چنانچه تعرفه واردات خودرو افزایش یابد در 
کوتاه مدت بر بازار اثر خواهد گذاشت اما ستاره ایران از این 
منظر نگرانی ندارد زیرا امکان تولید بنز را در کشور فراهم 

کردیم و نگران واردات و تعرفه آن نیستیم. 
رزازی ادامه داد: درحال حاضر در واردات مشکلی نداریم 
و ب��رای نمونه قطعه و لوازم یدکی محص��والت خود را تا 
ج��ای ممکن انب��ار کرده ایم و تمام ای��ن قطعات نیز اصل 

هستند. 
مدیرعامل ش��رکت س��تاره ایران درباره نگرانی از وجود 
قطع��ات نامرغوب بن��ز در ب��ازار و نمایندگی ها گفت: این 
اطمینان را می دهم که قطعاتی که ازس��وی این ش��رکت 
عرض��ه می ش��ود اصل و از خود ش��رکت م��ادر خریداری 
می ش��ود و حت��ی مجوز تامی��ن قطعه از مراج��ع دیگر را 

نداریم. 
وی افزود: مشتریان باید بدانند برای شرکت ستاره ایران 
بهترین خرید که س��ودآور هم خواهد بود، خرید از دایملر 
است زیرا شرکت مادر به این شرکت تا ۲۰ درصد تخفیف 
اضافی برای خرید می دهد و صرف نمی کند از محلی دیگر 

این نیاز را تامین کنیم. 
رزازی درب��اره برنام��ه صادرات بع��د از تولید گفت: اگر 
بتوانیم تولید را در تمام مدل های موجود انجام دهیم این 
امکان را خواهیم داش��ت که به کشورهای منطقه صادرات 

داشته باشیم. 

سیدمهدی مقدسی

حسن کریمی سنجری

یادداشت
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مواد اولیه با عبور از فرآیند ساخت، تغییر شکل 
داده و به محصول نهایی تبدیل می ش��ود. در این 
زمان به اصطالح تولید اتفاق می افتد اما عواملی در 
نرخ تمام شده کاال در بازار جهانی تاثیرگذار است 
که ش��امل نرخ مواد اولیه، دستمزدها و هزینه های 
س��ربار می ش��ود. البته باید به این عوامل عمومی 
مولفه های خاص کشور مانند تورم، بهره های بانکی 
و نوس��انات نرخ ارز را افزود. تمام این موارد باعث 
شده تا به نوعی تولیدکنندگان گالیه مند باشند. در 
این گزارش »گس��ترش صنعت« وضعیت تولید را 
از سوی دو تولیدکننده پیگیری کرده که در ادامه 

می خوانید.
سد�قاچاق�و�ایجاد�خطوط�جدید��

محمدحسین س��لیمانی، یکی از تولیدکنندگان 
باتری در کش��ور درباره وضعی��ت تولید این قطعه 
در کش��ور گفت: در بازار داخل ۳ تا ۴ تولیدکننده 

اصلی در تولید باتری فعالیت دارند. 
او ادامه داد: تفاوت باتری های خودروهای سبک 
و س��نگین مربوط به آمپر آنهاست. باتری ها تا ۷۴ 
آمپر مرب��وط به خودروهای س��بک، تا ۱۰۰ آمپر 
ب��رای کامیونت ها و خودروهای نیمه س��نگین و از 
این عدد ب��ه باالتر برای کش��نده ها و خودروهای 

سنگین است.
ای��ن صنعتگر درب��اره آمار تولید این نش��ان نیز 
گفت: ساالنه یک میلیون دس��تگاه باتری از سوی 
این ش��رکت برای خودروهای س��بک و س��نگین 

تولید و تامین می شود.
وی درباره بازار صادراتی این نش��ان داخلی نیز 
به کش��ورهای عراق، س��وریه و افغانس��تان اشاره 
کرد و گفت: امس��ال شرایط صادرات به کشورهای 
همسایه نسبت به سال های گذشته مناسب تر بود 
و در این ب��اره موفقیت ه��ای خوبی نصیب کش��ور 
ش��د و تنها نوس��انات نرخ ارز باعث  مشکالتی در 
بحث تولید و صادرات ش��د که ضرورت دارد به آن 

رسیدگی شود. 

برهم�زننده�قانون�عرضه�و�تقاضا��
س��لیمانی ب��ه باتری ه��ای واردات��ی و چال��ش  
تولیدکنن��دگان پرداخ��ت و گف��ت: درحالی ک��ه 
ظرفیت داخل پاس��خگوی نیازهای کش��ور است 
واردات بات��ری از س��وی برخی ش��رکت ها به بازار 
داخل آس��یب جدی زده اس��ت. اگر ب��ا تدابیری 
بتوان مانع قاچاق کاالها به کشور شد تولیدکننده 
توانایی پاس��خگویی ب��ه نیازهای داخ��ل را دارد. 
برای نمونه امس��ال وضعیت رس��یدگی به واردات 
با برنامه های بیش��تری دنبال ش��د و این ش��رکت 
توانس��ت خط تولید جدیدی را ب��ه ظرفیت قبلی 

خود اضافه کند.
او گف��ت: بنابراین اگر واردات با جدیت بیش��تر 
دنبال ش��ود توس��عه صنعت قطعه و اش��تغالزایی 

بیشتری را شاهد خواهیم بود.
این فع��ال صنعت قطع��ه ادام��ه داد: حتی اگر 
فکر کنیم تولید داخل پاس��خگوی نیازهای داخل 
نیست بهتر است محصوالت از مبادی رسمی وارد 
ش��ود. قاچاق قانون عرضه و تقاضای بازار را برهم 
می ریزد. با ورود رسمی قطعات تعرفه ها به گونه ای 
اس��ت که ام��کان رقابت را ب��ه تولیدکننده داخل 

می دهد.
بانک�ها،�بنگاه�اقتصادی�سودخواه��

سلیمانی در پاسخ به این پرسش که این شرکت 
ب��ا چند درص��د از ظرفیت خود در ح��ال فعالیت 
اس��ت، گفت: ظرفیت بدون استفاده زیادی وجود 
دارد و می ت��وان خط��وط جدید ب��ه ظرفیت قبلی 
اضاف��ه کرد به ش��رط اینک��ه از نظر مال��ی تامین 
باش��یم. حتی این توانایی وج��ود دارد که ظرفیت 

تولید خود را تا ۲ برابر افزایش دهیم.
ای��ن تولیدکننده درباره مش��کالت خاص تولید 
بات��ری در کش��ور ب��ه نرخ فل��زات اش��اره کرد و 
گفت: ۷۰ تا ۸۰درصد باتری س��رب اس��ت و نرخ 
آن به عن��وان یکی از فلزات تحت تاثی��ر نرخ ارز و 

بازارهای جهانی خواهد بود.
در بحث بازار جهانی، ب��ورس فلزات لندن یکی 
از قدیمی ترین بورس های کاالیی در دنیاس��ت که 
فل��زات غیرآهنی )آلومینیوم، مس، س��رب، نیکل، 
قل��ع و روی( و... در آن معامل��ه می ش��ود. گفتنی 

اس��ت در ای��ن ب��ورس عالوه بر کاالهای یادش��ده 
شاخص نرخ بورس فلزات لندن که شاخصی از نرخ 
۶ فلز اصلی )آلومینیوم، مس، س��رب، نیکل، قلع و 
روی( اس��ت نیز قابل معامله خواهد بود. سلیمانی 
در ادامه سخنان خود گفت: سرب موردنیاز کشور 
وارد می ش��ود و امس��ال در بازار جهان��ی ال ام ای 
جهش نرخ داش��ته و این ام��ر نرخ آن را در داخل 

تحت تاثیر قرار داده است.
وی به س��ایر مشکالت مانند نوس��انات نرخ ارز 
و بهره ه��ای بانکی اش��اره کرد که بارها از س��وی 
س��ایر تولیدکنن��دگان عنوان ش��ده اس��ت. او در 
این باره گفت: امس��ال ن��رخ ارز حداقل ۱۰درصد 
افزایش داشت و بهره های بانکی که اعالم می شود 
۱۸درصد اس��ت درنهایت ۲۴درصد برای صنعتگر 
تمام می ش��ود.او در ادامه به تامین مالی تولید در 
دنیا اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه در دنیا از دو 
طریق انجام می ش��ود؛ نظام بانکی و بازار سرمایه. 
در کش��ور بازار س��رمایه برای همه قابل دسترس 
نیس��ت ب��رای نمونه برخی ش��رکت ها ب��ه عنوان 
نخس��تین ش��رکت فعال در صنعت باتری در بازار 
فرابورس پذیرفته شده اند اما این مسئله هنوز برای 

تمام واحدهای صنعتی محقق نشده است.
این فعال صنعت باتری در بحث نظام بانکی نیز 
به حاش��یه سودها اش��اره کرد و گفت: نظام بانکی 
کش��ور به تس��هیالت نگاه اقتص��ادی دارد و برای 

حاشیه سود خود شیره جان تولید را می مکد.
وی ادامه داد: وقتی صنعتگر س��ود فعالیت خود 
را محاس��به می کند س��ود عملیات��ی او ۲۰درصد 
اس��ت اما با پرداخت بدهی های بانکی و تسهیالت 
این عدد به ۲درصد می رس��د و ۱۸درصد اس��می 
بهره های بانکی، تولید را دچار چالش اساسی کرده 

است.
افزایش�تولید�به�شرط�تقاضا��

عباس بختیار، یکی دیگر از فعاالن صنعت قطعه 
اس��ت که س��یبک تولید می کن��د. او درباره تولید 
س��االنه این ش��رکت گفت: به طور متوسط ساالنه 
یکصد هزار قطعه س��یبک، میل فرم��ان و... برای 
خط تولید خودروسازان و بازار لوازم یدکی تامین 

می شود.

وی درب��اره ب��ازار صادرات��ی خود نی��ز گفت: با 
قیمت های تمام ش��ده داخل امکان رقابت با سایر 
قطعه سازان حاضر در بازارهای جهانی وجود ندارد 
درنتیجه باید نخس��ت بخشی از سیاست ها اصالح 

شود و سپس به بازارهای جهانی امید داشت.
ای��ن فعال صنعت قطعه در ادامه یادآور ش��د: با 
وجود تمام مش��کالت، این نشان ساالنه ۳۰درصد 
افزایش تولید داشته و ظرفیت افزایش تولید خود 
را تا ۵۰۰ برابر دارد به شرط آنکه بازار تقاضا وجود 

داشته باشد. 
وی درب��اره واردات س��یبک نیز گفت: س��یبک 
از کش��ورهای ترکیه و چین با ن��رخ ارزان تر وارد 
می ش��ود اما نوع چینی به لحاظ کیفیت در سطح 
پایینی قرار دارد برای نمونه س��یبک داخل تحت 
اس��تاندارد ۳۳۹۱ تولید می شود و به لحاظ کیفیت 
قاب��ل رقابت با نوع آلمانی خود بوده اما از نظر نرخ 
از سیبکی که از ترکیه وارد می شود گران تر است.

او درباره پوش��ش بازار داخل نیز گفت: ۵درصد 
تولیدات این نشان برای خط تولید و ۹۵درصد نیز 

برای بازار لوازم یدکی به کار می رود.
قطعات�منفصله�واردات�ی�به��نام�تولید���

داخل
بختیار در ادامه به قطعات منفصله وارداتی اشاره 
کرد و گفت: این قطعات با مونتاژ در داخل از سوی 
برخی صنعتگران به عنوان قطعات س��اخت داخل 
وارد بازار می شوند؛ قطعات بی کیفیتی که به تولید 
و اعتبار تولیدکنندگان واقعی آس��یب جدی وارد 

می کند.
او تاکید کرد: باید به این مش��کالت رس��یدگی 
ش��ود زیرا این نوع فعالیت ه��ا در نهایت به حذف 
تولیدکننده داخلی می انجامد و زمانی که می توان 
اش��تغالزایی داش��ت افراد زیادی به حجم بیکاران 

افزوده می شود.
بختیار به الگوگیری از سایر کشورهای موفق در 
امر تولید پرداخت و گفت: یکی از مشکالت داخل 
ثبات نداشتن هزینه ها در بخش های مختلف است 
ک��ه ب��ا تحلیل و مطالع��ه وضعیت صنعتی س��ایر 
کش��ورها می توان به یک الگوی مناسب و کارآمد 

دست یافت.

صنعت قطعه

تسهیالتشیرهجانتولیدرامیمکد

بستر رقابت برای صنعتگر ایرانی 
فراهم است 

فعالی��ت در صنع��ت قطع��ه  
تنه��ا با داش��تن تجرب��ه کافی 
نبوده زیرا س��اخت ه��ر قطعه 
علم خ��اص خ��ود را می طلبد 
که در کن��ار تجرب��ه می تواند 
در  را  خوب��ی  دس��تاوردهای 
صنعت قطعه کش��ور به همراه 

داشته باشد.
بس��یاری از تولیدکنن��دگان 
قطعات موتورس��یکلت کش��ور 
به نسبت قطعه سازان چینی در 

س��طح باالتری قرار دارند ضمن آنکه دانش و تجربه را کنار هم 
دارند. به این لحاظ ای��ران جلوتر از چین حرکت می کند و تنها 
به دلیل بعضی مسائل مانند هزینه های جانبی و... نمی تواند وارد 
میدان رقابت با قطعه س��ازان چینی شود. می توان مدعی شد به 
لحاظ کیفیت محصوالت ایرانی حداقل در بخش موتورس��یکلت 
در وضعیت خوبی قرار دارند و از این قطعات اس��تقبال می شود 
برای نمونه اگر فرد آگاه نباشد برخی قطعات تولیدی با محصول 
ژاپنی یکسان دیده می شود بنابراین اگر از صنعت موتورسیکلت 
حمایت ش��ود، می توان به دس��تاوردهای خوبی رسید. بسیاری 
از فعاالن این صنعت با تحصیالت دانش��گاهی وارد آن ش��ده و 
مش��غول تولید هس��تند )البته ممکن است رشته مورد تحصیل 
مرتبط نباش��د( اما تحوالت برای ارتق��ای درونی این صنعت در 
حال اتفاق اس��ت. در بح��ث قطعات موتورس��یکلت تا توجه به 
تغییرات مدلی که در حال رخ دادن اس��ت می توان با به دس��ت 
آوردن دانش فنی و نوسازی خط تولید به سمت بومی سازی آن 
قطعات نیز حرکت کرد. باید برای تدوین و اجرای شیوه نامه ها از 
سوی مدیران دولتی از کارشناسان آن صنعت نظرخواهی کرد و 
کسانی که تجربه های بسیاری در این عرصه دارند می توانند ما را 

به نتایج مطلوب تری برسانند. 

افزایش ۶ درصدی نرخ تعرفه 
واردات لنت قطعی شد

تاثی��ر واردات بی روی��ه بر تولیدات 
داخلی موضوعی اس��ت ک��ه همواره 
ب��رای  را  زی��ادی  نگرانی ه��ای 
داخل��ی  کااله��ای  تولیدکنن��دگان 
ایجاد کرده و این در حالی اس��ت که 
بس��یاری از تولیدکنندگان لنت ترمز 
این مس��ئله را ناش��ی از ن��رخ پایین 

تعرفه واردات و از س��ویی س��ودهای باالی بانکی می دانند 
که باعث می شود رقابت درستی بین بازار محصوالت داخل 
و کااله��ای خارجی به وجود نیامده و موج��ب رکود بازار و 

تضعیف تولیدکنندگان داخلی شود. 
رییس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ در گفت وگو 
ب��ا خبرخودرو با اش��اره به ادامه اوضاع نامناس��ب بازار لنت 
ترمز می گوید: این احتمال می رود که با موافقت کمیسیون 
ماده یک و افزایش ۶ درصدی نرخ تعرفه، بازار لنت ترمز در 
آینده شرایط بهتری را تجربه کند.  حسین الجوردی اظهار 
کرد: البته درخواس��ت افزایش ۶ درصدی نرخ تعرفه واردات 
لن��ت مورد موافق��ت هیات وزیران قرار نگرف��ت و به دنبال 
اعتراض انجمن لنت ترم��ز، خبرها حاکی از موافقت معاون 
اول رییس جمهوری با درخواس��ت افزایش تعرفه لنت است.  
ب��ه گفته وی، با موافقت هیات وزی��ران، افزایش ۶ درصدی 

نرخ تعرفه واردات لنت ترمز قطعی شد. 
 وی با اش��اره به تعرف��ه ۲۰ درص��دی واردات لنت ترمز 
گفت: با این میزان افزایش، تعرفه واردات لنت به ۲۶ درصد 
می رس��د. الجوردی اظهار کرد: پیش بینی می شود افزایش 
ن��رخ تعرفه لنت تا حدودی بر فعالیت تولیدکنندگان و بازار 
تاثیر جزئی بگذارد چرا که در راستای افزایش تعرفه، شاهد 
افزای��ش ۶ ت��ا ۱۰ درصد قیمت لنت ه��ای وارداتی در بازار 
خواهی��م بود و این موضوع ب��ازار داخلی ها را قدرت خواهد 
داد.  وی همچنی��ن به ناهماهنگی عرض��ه و تقاضا در بازار 
لنت ترمز اش��اره و تصریح ک��رد: افزای��ش بی رویه واردات 
باعث ش��ده همه افرادی که کاال وارد کردند به س��مت بازار 
داخ��ل هجوم آورده تا کاالی خ��ود را به بازار مصرف عرضه 
کنند. این وضعیت باعث ش��ده که کارخانه های داخلی یکی 
بعد از دیگری ضعیف ش��وند چنانچه در این جریان بیش��تر 
کارخانجات تولیدی لنت ترمز نیروهای شاغل را به کمتر از 
نص��ف تقلیل دادند.  ریی��س انجمن صنایع تولید لنت ترمز 
و کالچ خاطرنشان کرد: البته انجمن لنت ترمز مکاتباتی را 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راس��تا داشته است 
تا نس��بت به وضعیت پیش آم��ده در این زمینه تصمیماتی 

اتخاذ شود.
  الجوردی با اش��اره به تاثیر نرخ بهره های باالی بانکی بر 
وضعیت تولید در کش��ور، تصریح کرد: نرخ باالی بهره های 
بانکی باعث می ش��ود قیمت تمام ش��ده تولیدات داخلی از 
تولیدات خارجی بیشتر شود و همین مسئله موجب از دست 

رفتن بازار تولیدات داخلی شود. 
 وی افزود: در ش��رایطی ک��ه تولیدکنندگان لنت ترمز در 
داخل تضعیف می ش��وند روند توسعه نیز از آنها گرفته شده 
و همزمان باافزایش قیمت، امکان رقابت با کاالهای خارجی 
را نیز نخواهند داشت و این جریان به طور قطع تولیدکننده 

داخلی را از چرخه تولید خارج خواهد کرد.

محمدحسین سلیمانی

عباس بختیار

خبر

یادداشت
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قیمت بازار )تومان(قیمت نمایندگی )تومان(نام خودرو

۳۹/۵۰۳/۰۰۰۴۱/۵۰۰/۰۰۰سمند سورن ای ال ایکس توربو. کد۵۸۲۰۲
۴۸/۵۰۰/۰۰۰۵۲/۴۰۰/۰۰۰دنا پالس

۳۱/۴۷۳/۰۰۰۳۱/۸۰۰/۰۰۰پژو ۴۰۵ اس ال ایکس.کد۲۲۰۰۹
۴۵/۳۳۱/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰پژو پارس اتوماتیک.زداف

۴۷/۷۰۰/۹۰۰۵۳/۵۰۰/۰۰۰پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۳۹/۱۴۲/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰پژو ۲۰۶ صندوقدار وی۸.کد۲۷۴۳۰
۱۲۱/۹۰۰/۰۰۰۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی
۱۴۷/۰۷۴/۰۰۰۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کالس۱۰
۹۵/۰۷۴/۰۰۰۹۱/۰۰۰/۰۰۰هایما اس۷ توربو کامل اتوماتیک

۲۱/۳۸۵/۰۰۰۲۱/۹۰۰/۰۰۰سایپا ۱۵۱ اس ای
۲۸/۸۷۶/۰۰۰۲۹/۰۰۰/۰۰۰تیبا۲-رینگ آلومینیومی )تنوع رنگ(
۶۹/۰۵۷/۰۰۰۶۹/۹۰۰/۰۰۰چانگان سی اس۳۵ )مونتاي(-اتوماتیک
۱۰۴/۱۵۸/۰۰۰۱۰۲/۵۰۰/۰۰۰کیا سراتو ۲۰۰۰-اتوماتیک )آپشنال(

۵۶/۳۰۰/۰۰۰۵۷/۳۰۰/۰۰۰برلیانس اچ۳۳۰ -اتوماتیک+مولتی مدیا
۵۵/۷۰۰/۰۰۰۶۰/۳۰۰/۰۰۰رنو ساندرو استپ وی-اتوماتیک

قیمت بازار )تومان(قیمت نمایندگی )تومان(نام خودرو

Blue-۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰وارداتیهیوندای اکسنت۲۰۱۷ کامل
۱۴۷/۲۲۶/۰۰۰۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰هیوندای النترا ۲.۰ کامل۲۰۱۷

۱۶۲/۹۰۰/۰۰۰۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس
۲۳۴/۱۴۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰هیوندای توسان ۲۰۱۷ -کامل نیوفیس+اتوپارک

۲۶۲/۸۹۲/۰۰۰۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰هیوندای سانتافه. کامل نیوفیس.اتوپارک۲۰۱۷
۹۳/۶۶۵/۰۰۰۹۳/۰۰۰/۰۰۰کیا پیکانتو ۲۰۱۷

۱۰۹/۸۵۰/۰۰۰۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۷
۱۰۹/۸۵۰/۰۰۰۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰کیا ریو هاچ بک - کامل ۲۰۱۷

ناموجود۲۱۳/۱۸۸/۰۰۰کیا اسپرتیج کامل ۲۰۱۷ نیوفیس کیو ال
۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰وارداتیکیا اپتیما جی اف کامل جی تی+رادار

۲۷۴/۲۶۱/۰۰۰۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰کیا سورنتو اتاق جدید ۲.۴ کامل جی تی
۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰تویوتا پریوس ۲۰۱۷ کامل

......۱۷۸/۰۰۰/۰۰۰تویوتا پریوس ۲۰۱۷+سانروف
۳۹۸/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰لکسوس تی۲۰۰ ان ایکس هفت کلید-اف اسپرت ۲۰۱۷

۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰لکسوس اچ ۳۰۰ ان ایکس هفت کلید ۲۰۱۷

قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی 

محمدخادم منصوری
رییس اتحادیه فروشندگان 

موتورسیکلت و دوچرخه



در هوای توفانی فالشر نزنیدتاکسی  های خاطره انگیز لندن نونوار شدند
س��اعت ب��زرگ لن��دن، ملک��ه، گارد ملک��ه، 
اتوبوس ه��ای دو طبقه، باجه ه��ای تلفن عمومی 
قرمز رنگ و پل لندن، همه از ویژگی های بریتانیا 
هس��تند که در کنار آنها باید تاکسی لندن را نیز 
اضافه کرد. حدود نیم قرن است که تاکسی های 
انگلیس، دارای اتاق های منحصربه فردی هستند 
که به یک نماد در این کش��ور تبدیل شده است. 
به گزارش پرش��ین خودرو با اینکه این خودروها 
بس��یار قابل اعتماد بودند، چندان هم در جهان 
مط��رح نبودند. درحال حاضر ش��رکت س��ازنده 
تاکس��ی لندن، به چینی ها تعلق دارد و امس��ال 
تغییراتی را در این خودروها به وجود آورده است. 
اسم این خودرو جدید، »ال ای وی سی تی ایکس« 
)LEVC TX( اس��ت اما مردم به آن تاکس��ی 

لندن جدید می گویند.
 البت��ه به ای��ن موض��وع باید اش��اره کرد که 
این تنها مدل این خودرو نیس��ت، بلکه تاکس��ی 
لندن مدل دیگری دارد که براس��اس ون نیسان 
»ان ای NV۲۰۰( »۲۰۰( س��اخته ش��ده است. 
درحال حاضر ش��رکت خودروسازی جیلی چین،  
مال��ک تاکس��ی لندن اس��ت که ع��اوه بر این 
شرکت، ولوو س��وئد را نیز خریداری کرده است. 

این شرکت از تمام رانندگان تاکسی لندن، آنچه 
را که به آن نیاز داش��تند پرسید و به این نتیجه 
دست یافت که این تاکسی باید شباهت بیشتری 
به خودروهای معمولی داش��ته و از صندلی های 
راحت تری نس��بت ب��ه مدل پیش��ین برخوردار 
باش��د. همچنین به دلیل عایق بندی بهتر کابین، 
نف��وذ صدای بیرون به داخل کابین کمتر ش��ده 
است. با داشتن کابینی آرام تر، این خودرو از یک 
پیش��رانه ۱/۵ لیتری هیبریدی برخوردار اس��ت 
که در حالت تمام برقی می تواند مس��افت ۱۱۵ 

کیلومتری را بپیماید. 
خودروهای جدید س��اخت جیلی برای سامانه 
تاکس��ی رانی لندن به دلیل اس��تفاده از پیشرانه  
هیبریدی، صدای کمتری را نس��بت به پیشرانه 
دیزل��ی تولید می کنند و ص��دای کمتری هم به 

داخل کابین نفوذ می کند. داشبورد این خودرو، 
با قطعات ولوو س��اخته شده است. سامانه ترمز، 
ش��یفتر تعویض دنده، فرمان و برخی از قطعات 
دیگ��ر ای��ن خ��ودرو، از ولوو »ایکس س��ی۹۰« 
)XC۹۰( قرض گرفته شده است. کابین راننده 
ش��باهت زیادی به نسل پیشین دارد، اما در این 
مدل، برای راننده یک جالیوانی تعبیه ش��ده که 
ب��ه جذابیت این کابین افزوده اس��ت. به گزارش 
خودرونویس، برای مس��افران، این خودرو دارای 
یک کابین راحت و بزرگ است و به دلیل دارا بود 
س��انروف پانورامیک، حس یک خودرو لوکس را 

به سرنشین القا می کند. 
کنترل دیجیتال س��امانه تهویه، س��وکت برق 
۲۲۰ ول��ت و پورت یواس ب��ی از جمله امکاناتی 
هس��تند که در دسترس سرنش��ین این تاکسی 
جدید ق��رار دارند. این نکات مثبت به این معنی 
نیس��ت که این خودرو هیچ نقصی ن��دارد، زیرا 
ترمز ه��ای این خودرو، کمی ضع��ف دارند و این 
برای خودرویی که برچس��ب ن��رخ باالیی دارد، 
کمی تعجب آور اس��ت. به هرحال آنچه مشخص 
است اینکه تاکس��ی های لندن از این پس شکل 
و شمایل و حتی کارکرد تازه ای خواهند داشت. 

هنگامی که توفان ش��روع می ش��ود، برخی رانندگان فاشرهای 
خودرو را روش��ن می کنند که این کاری بسیار غلط است و جالب 
است بدانید که در برخی شهرهای جهان استفاده بی دلیل از فاشر 
ممنوع است. به گزارش خودروکار، هنگام شروع توفان بهترین راه 
توقف در حاش��یه جاده و حرکت کردن پس از تمام ش��دن توفان 
است اما اگر نمی توانید توقف کنید، بهترین کار حرکت با احتیاط 
و رعایت نکات ایمنی اس��ت. یکی از بدترین کارهایی که می توان 
در این ش��رایط انجام داد روش��ن کردن فاش��ر است. این یکی از 
کارهایی اس��ت که به نظر درست می آید اما در عمل کاری اشتباه 
اس��ت. فاشر موارد اس��تفاده خاص خود را دارد و مفاهیم ویژه ای 

را منتقل می کند. 
به ط��ور معم��ول هنگام خرابی خ��ودرو، به ویژه در مس��یرهایی 
مانند اتوبان یا توقف ناگهانی خودروها در اتوبان از فاشر استفاده 
می ش��ود تا توجه خودروهای اطراف و پش��ت سر به خودرو جلب 
شود. هنگامی که هوا توفانی است، تمامی راننده ها شرایط را درک 
می کنند و اس��تفاده از فاش��ر کمکی نمی کند. بهترین راه روشن 

کردن چراغ های جلو و مه شکن است.
 دیگر اینکه فاشر یعنی »به من توجه کنید«. حال اگر رانندگان 
در ش��رایط بد جوی مانند برف و باران از فاش��ر اس��تفاده کنند، 
ممکن است موجب حواس پرتی سایر رانندگان و بروز تصادف شود. 
استفاده بی دلیل از فاشر در برخی از شهر های جهان ممنوع و در 

صورت دیده شدن از سوی پلیس جریمه به همراه دارد.

نش��ان تجاری جدید چین در صنعت خودرو یعنی 
»لینک ان��د  کو« )Lynk & Co( مش��تریان نس��ل 
جوان را هدف گرفته است. این نشان تجاری تازه وارد 
در واقع تاش��ی دیگر از س��وی چین برای رقابت با 
رقیبان سرس��ختی است که در خارج از مرزهای این 

کشور به سختی تاش می کنند. 
این نش��ان تجاری جدید به تازگی توانسته در بازار 
چین برای خود نامی دست و پا کرده و شناخته شود. 
»لینک «  قرار اس��ت با تولید وس��ایل نقلیه هم تراز با 
خودروس��ازان بزرگ جهان، نماد تاش خودروسازان 
چین��ی برای نش��ان دادن توانایی هایش��ان در تولید 

خودروهایی در کاس جهانی باشد. 
خودروس��ازی لین��ک مش��تریان ج��وان را هدف 
گرفته و به آنها وس��ایل نقلیه نسل آینده را پیشنهاد 
می کن��د. خودروهای��ی ک��ه در آنها امکانات��ی مانند 
اینترنت بی سیم و خدمات به اشتراک گذاری خودرو 
وج��ود دارد. این تاش در واقع آین��ه تمام نمای قد 
کش��یدن درخت آرزوهای خودروسازان چینی است؛ 
خودروس��ازانی که حاال از س��اخت خودروهای ارزان 
برای مش��تریان داخلی فاصله گرفت��ه  و به مرزهای 

جهانی نزدیک تر شده اند. 
بی تردید بازار داخلی تنها هدف نشان تجاری مانند 
لینک نیست و این شرکت خودروسازی در نظر دارد 
ابت��دا در اروپا و س��پس در امریکا حض��ور یابد. این 
درست همان راهی است که شرکت مادر لینک یعنی 
»هلدینگ ژجیانگ جیلی« آن را پیموده اس��ت. این 
هلدینگ بزرگ همان ش��رکتی است که خودروهایی 

با نشان تجاری جیلی تولید می کند. 
آن کانگوئی، رییس جیلی در آغاز یک برنامه برای 

فروش خودروهای ت��ازه گفت: »چین در حال تغییر 
دادن صنعت جهانی خودرو در باالترین سطح است.«

مدیران جیلی ادعا می کنند شرکت لینک به همان 
اندازه که یک نش��ان تجاری فعال در خودروس��ازی 
است، یک ش��رکت فعال در حوزه فناوری نیز است، 
زی��را همپوش��انی دنی��ای اینترنت و خودروس��ازی 
روزبه روز بیشتر می شود. این نشان تجاری جایگاهی 
بین خودروهای ممتاز ساخت شرکت همکار ولوو در 
چی��ن و خودروهای تولید انب��وه جیلی دارد. به گفته 
یال ژانگ، مدیر شرکت مشاوره خودرویی »اتوموتیور 
فورسایت« )Automotive Foresight( لینکی ها 
برای ورود به بازاره��ای جهانی نگران رقیبانی مانند 
ف��ورد ی��ا ش��ورولت و جنرال موتورز هس��تند که در 
کش��مکش ب��ازار خ��ودرو از بزرگترین ه��ا به ش��مار 
می آیند؛ آنهم در ش��رایطی که ف��روش خودروهای 

مسافری امسال تنها ۲ درصد رشد داشته است. 
ژانگ در ادامه صحبت های خود گفت: »خودروهای 
داخلی )چین( اکنون در دسته ای هستند که به واقع 
ارزش��ی برابر پولی که برایشان داده می شود را دارند. 
این خودروها در آینده امکاناتی مانند اینترنت را نیز 

با کمترین هزینه ممکن خواهند داشت.«
جیلی ک��ه دفتر مرکزی آن در ش��هر هانگژو قرار 
دارد توانست امسال یک تکان اساسی به بازار کم رمق 
چین بدهد و فروش این نشان تجاری در ۹ ماه سال 
میادی ج��اری )ابتدای دی ۱۳۹۵ ت��ا ابتدای مهر 

۱۳۹۶(، ۸۰ درصد افزایش را ثبت کرد.
به گفت��ه لئوه��و، یک��ی از تحلیلگ��ران موسس��ه 
اعتبارس��نجی جهانی »اس  اند پ��ی« )S&P( وقتی 
خودروهای ممتاز چینی رشد بیشتری نسبت به کل 
بازار از خود نش��ان داده اند، راهبرد داشتن یک نشان 
تجاری جدید، درست و بجا است. فروش خودروهای 
ممتاز براس��اس اعام موسس��ه اس اند پی امسال تا 

نزدیک یک پنجم افزایش پیدا کرده است.

خودرو »لینک۰۱« محصول ش��رکت لینک است 
ک��ه به تازگی به بازار عرضه ش��ده اس��ت؛ خودرویی 
بنزینی و اس��پرت که طراحی جوان پسندانه ای دارد. 
به گفته ماتس فاگرهاگ، نایب رییس ش��رکت جیلی، 
این خودرو با امکانات یک خودرو هوش��مند از جمله 
س��امانه پخش موسیقی که سرنشین می تواند تنها با 
صحبت کردن با دستگاه آن را کنترل کند و طراحی 
اسپرت از ۹۰ درصد فناوری هایی که ولووهای تولید 

چین دارند، بهره مند است. 
خودروه��ای برقی لینک۰۱ و س��ایر مدل های در 
دستور کار این خودروساز تازه کار چینی نیز به زودی 
راهی بازار خواهند ش��د. ش��رکت لین��ک در ابتدای 
نوامبر )آبان( ۶ هزار خودرو را برای فروش آناین در 
یک س��ایت قرار داد تا میزان تقاضا را بس��نجد. همه 
این خودروها در مدت تنها ۲ دقیقه فروخته شدند. 

جیلی نخستین ش��رکت خودروساز چینی نیست 
که تاش کرده فعالیت خود را برای جذب مش��تری 
گس��ترده تر کند. سال گذشته ش��رکت »گریت وال 
موتورز«، تولیدکننده پرفروش ترین شاس��ی بلندهای 
چینی، نشان تجاری »وی« )Wey( را معرفی کرده 

که اکنون از پرطرفدارترین خودروها در چین است.
شرکت سیاک موتور، بزرگترین تولیدکننده خودرو 
 Roewe در چی��ن نیز به تازگ��ی  موفقیت هایی ب��ا
داش��ته اس��ت. مدل آرایکس۵ این خودرو از سامانه 
اتص��ال به اینترنت برخوردار اس��ت ک��ه با همکاری 
ش��رکت علی بابا و فناوری تیتان این ش��رکت توسعه 
پیدا کرده و مش��ابه فناوری است که لینک قول داده 

از آن در خودروهایش استفاده کند. 
در نوامب��ر )آبان( ش��رکت خودروس��ازی »زوتی« 
)Zotye( ک��ه ق��رار اس��ت در یک س��رمایه گذاری 
مشترک با همکاری شرکت فورد، خودرو برقی بسازد، 
یک نش��ان تجاری تازه به نام »تروم« )Traum( را 

معرفی کرده است. 

ژان��گ می گوی��د اینکه حاال نزدی��ک ۲۵هزار دالر 
ب��رای خرید محصوالت نش��ان های تج��اری چینی 
 پرداخ��ت می ش��ود، موضوعی اس��ت که ۱۰ س��ال 
پیش خودروس��ازان چینی هرگز حتی فکر آن را هم 

نمی کردند. 
در ای��ن می��ان پت��ر هرب��وری، نایب رییس بخش 
طراح��ی جیلی اذع��ان ک��رد کیفیت رو ب��ه بهبود 
خودروه��ای چینی باعث ش��ده کار ش��رکت لینک 
مشکل تر ش��ود. او گفت: »شکاف میان جیلی و ولوو 
در حال کمتر شدن است و سرعت زیادی نیز در این 

روند وجود دارد.«
لئوه��و، تحلیلگر اس اند پی در ادامه صحبت هایش 
اظهار کرد: »چرخش به سمت تولید خودروهای نیمه 
ممتاز در چین باعث می شود خودروسازان این کشور 
به جاده اصلی که خودروسازان بزرگ در آنها حرکت 

می کنند، وارد شوند.«
 به گفته او، ممکن اس��ت نیاز باش��د نش��ان های 
تجاری غیرچینی نگاه��ی دوباره به راهبرد های خود 

بیندازند.
به هر حال با ای��ن نگاهی که چین به کل اقتصاد، 
به ویژه بخش خودروس��ازی دارد هیچ بعید نیس��ت 
که در آینده جایگاه بس��یار بهتری کس��ب کند. این 
را پیش بینی ها برای بازار س��ال آینده چین نیز تایید 
می کند. براساس این پیش بینی ها فروش خودروهای 
سواری در بازار این کش��ور نزدیک ۴ درصد افزایش 
خواهد یافت. تس��هیل قوانین دولتی و سیاست های 
توس��عه اقتصادی از جمله عوامل رشد بازار چین در 

سال آینده میادی است.
در سال جاری میادی بیش از ۲۱ میلیون و ۴۰۰ 
هزار خودرو سواری در چین به فروش رسیده که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۶ 

درصدی دارد.
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خودروسازی چین؛ از کپی کاری دیروز تا ایده پردازی امروز
رقابت خودروسازان پرجمعیت ترین کشور جهان با رقیبان سرسخت شتاب گرفت

شاسی بلندهای کوچک
 محبوب قلب اروپایی ها

اس��تقبال خریداران از خودروهای شاسی بلند کوچک، 
موجب افزایش فروش خودرو در بازارهای اروپایی ش��ده 

است.
بررس��ی آمارهای فروش ۹ ماه امس��ال میادی نش��ان 
می دهد محبوبیت خودروهای شاسی بلند کوچک موجب 
افزایش ۲۵ درصدی فروش خودروهای نو در اروپا ش��ده 

است.
ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، در این م��دت مهم ترین 
عرضه کنن��دگان شاس��ی بلندهای کوچ��ک ش��رکت های 

فولکس واگن، پژو و  سئات بوده اند. 
نیس��ان قش��قایی باوجود رقابت س��ختی که با تیگوان 
فولکس واگن دارد، هنوز در این بخش بازار پیشتازی خود 
را حفظ کرده اس��ت. نسخه بروزشده فورد کوگا هم مورد 

توجه خریداران اروپایی قرار گرفته است.
پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میادی بیش از 
۸/ ۱ میلیون خودرو شاسی بلند کوچک در اروپا به فروش 

برسد که رکورد تازه ای برای این مدل ها خواهد بود. 
خودروس��ازان پیش بین��ی می کنند روند رش��د فروش 
می��ادی   ۲۰۲۰ س��ال  ت��ا  کوچ��ک  شاس��ی بلندهای 
)۹۹-۱۳۹۸خورشیدی( ادامه یابد؛ به طوری که این مدل ها 
در سال ۲۰۲۱ میادی)۱۴۰۰-۱۳۹۹خورشیدی( بیش 
از یک س��وم کل فروش خودرو در قاره س��بز را تش��کیل 

دهند.

تراشه هوش مصنوعی تسال 
برای خودروهای خودران

الون ماس��ک، مدیرعامل تس��ا می گوید این ش��رکت 
س��ازنده خودروهای برقی، در حال طراحی تراش��ه هوش 
مصنوع��ی خاصی اس��ت که در نس��ل ت��ازه خودروهای 

خودران به کار گرفته می شود. 
وی می گوید تس��ا در زمینه تولید خودروهای خودران 
پیش��رفته جدی اس��ت و به دنب��ال ارتق��ای نرم افزاری و 
سخت افزاری گسترده آنهاست، به همین منظور تراشه های 

سخت افزاری خاص خود را طراحی خواهد کرد. 
البت��ه الون ماس��ک جزئیات بیش��تری را در این زمینه 
اعام نکرده اما منابع مطلع می گویند تسا برای پیشبرد 
اه��داف خود در این زمینه با تعدادی از مهندس��ان طراح 
تراشه که پیش از این در شرکت های ای ام دی و اپل کار 

می کردند، همکاری خواهد کرد. 
به گزارش فارس، ماس��ک پیش از این تصریح کرده بود 
هوش مصنوعی در ۷ تا ۸ س��ال آینده به طور گس��ترده 
در خودروها مورد اس��تفاده قرار می گیرد و بخش زیادی 
از فعالیت ه��ای حرفه ای انجام ش��ده از س��وی انس��ان ها 
 درحال حاض��ر، ب��ه گ��ردن ربات ه��ای پیش��رفته خواهد 

افتاد. 
مدیرعامل تسا درباره خطرهای ناشی از چنین تحولی 
نیز هش��دار داد و گفت همه گیرش��دن ه��وش مصنوعی 
می تواند خطرهایی نیز برای امنیت و سامت انسان ها به 
همراه داشته باش��د و ما باید درباره شیوه استفاده از این 

فناوری دقت داشته باشیم. 

اسکوتر هیبریدی با سامانه 
گرمایشی و کمربند ایمنی

یک شرکت خودروسازی از اسکوتری هیبریدی و ۴چرخ 
رونمایی کرده که سامانه گرمایشی و کمربند ایمنی دارد. 
این وس��یله نقلیه برای تردد در شهر و اتوبان های عریض 

مناسب است.
شرکت خودروس��ازی پژو به تازگی اس��کوتری ۴ چرخ 
و هیبریدی س��اخته که می تواند با س��رعت در بزرگراه ها 

حرکت کند.
طراحی و س��اخت اس��کوتر الکتریکی هیبریدی بخشی 
از ط��رح »وس��یله نقلیه س��بک ش��هری« اس��ت که به 
کنسرس��یومی اروپایی تعلق دارد. در این کنسرسیوم ۱۲ 

شرکت از ۶ کشور حضور دارند. 
هدف کنسرس��یوم یادش��ده ایجاد اس��تانداردی برای 
طراحی، توس��عه و تولید وس��ایل نقلیه الکتریکی »گروه 
ال« اس��ت. این گروه ش��امل موتورس��یکلت، ۳ چرخه و 

۴ چرخه است.
به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، به هرحال اس��کوتر 
یادشده نیروی محرک خود را از ۲ موتور الکتریکی که در 
چرخ های آن قرار دارد و یک موتور احتراق داخلی، تامین 
می کند. ع��اوه بر آن یک باتری وی۴۸ سامس��ونگ نیز 
در این وس��یله نقلیه تعبیه شده که با یک بار شارژ ۳۰۰ 

کیلومتر طی می کند.
 موتورهای الکتریکی برای تردد در شهر مناسب هستند 
و حداکثر س��رعت آنها ۷۰ کیلومتر بر ساعت است، اما در 
اتوبان های عریض موتور تک س��یلندر بنزینی اس��کوتر با 
قدرت ۳۱ کیل��ووات با حداکثر س��رعت ۱۳۰کیلومتر بر 

ساعت کارآمدتر خواهد بود.
ابعاد اس��کوتر ۴ چرخ ۲/۴ در ۰/۸۵ متر اس��ت. داخل 
کابین اس��کوتر نیز س��امانه گرمایش��ی، کمربند ایمنی و 

ایربگ وجود دارد.
 درهای آن نیز در راس��تای بدنه می چرخند، به همین 
دلیل پارک آن در فضاهای باریک و کوچک آسان است.

خبر

سارا گلچین
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آخرین نشس��ت به هم رس��انی بنگاه های کوچک و 
متوس��ط ایران و کره جنوبی با امضای ۲۲ تفاهمنامه 
در زمین��ه  تولی��د عایق ه��ای حرارت��ی و برودت��ی، 
صفحه های خورش��یدی و انرژی های نو، باتری های 
لیتیوم��ی و موتورهای برقی بی��ن ۸ بنگاه خارجی و 

۵۵ بنگاه داخلی همراه شد.
در راس��تای انتقال فناوری در امس��ال یکش��نبه 
ش��ب هفته جاری آیین امضای تفاهمنامه با حضور 
نمایندگان ۸ شرکت کره جنوبی در برج میالد تهران 

برگزار شد.
 این ش��رکت های ک��ره ای در زمینه های مختلف 
تولید موتورسیکلت برقی، پوشاک و نساجی، بازرسی 
غیر تخریب پذی��ر، قطعات عمومی خ��ودرو و قطعات 
الکتریکی خودرو فعالیت دارن��د و با نمایندگان ۵۵ 
شرکت ایرانی در نشست های B2B شرکت کردند تا 

به انتقال فناوری و دانش مورد نیاز بپردازند.
ای��ن چهارمین نشس��ت از سلس��له نشس��ت های 
امض��ای تفاهمنامه انتقال فن��اوری مورد نیاز صنایع 
کوچک و متوسط ایران با کره جنوبی است. براساس 
توافق قبلی، هر س��ال میالدی ۴ نشس��ت مشترک 
بی��ن ایران و کره جنوبی برگزار می ش��ود. این برنامه 
طوالنی م��دت تا زمان رس��یدن به ت��وازن در انتقال 
دانش فنی و فناوری صنایع کوچک و متوسط ادامه 
دارد. مس��ئوالن تاکید دارند هدف از این نشس��ت ها 
خرید ماش��ین آالت نب��وده و فقط انتق��ال دانش و 

فناوری مورد نظر است.
ج��وآک جینگ ه��وآن، رایزن اقتصادی س��فارت 
کره جنوبی در ایران در حاشیه امضای ۲۲ تفاهمنامه 
فناورانه محور بین بخش خصوصی ایران و کره جنوبی 
به پیش��ینه ۵۵ ساله روابط اقتصادی دو کشور اشاره 
و تاکید کرد: اکنون ش��رایط برای توسعه این روابط 

بیش از گذشته فراهم است.
پیون�د�صنای�ع�ب�زرگ�و�کوچ�ک�در���

اولویت
صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران نیز در این آیین اظهار کرد: راه اندازی 
مراک��ز مبادله ای بین کش��ورهای مختلف تجربه ای 
بس��یار خوب و انتخاب کره جنوبی نیز هوش��مندانه 

بوده است.
نجف��ی ب��ه بازدی��د خ��ود از ی��ک واح��د صنعتی 
ب��زرگ در کره جنوب��ی اش��اره ک��رد که اکن��ون به 
ش��هرت رس��یده اس��ت و ادامه داد: امروز کره جنوبی 
ب��ا کم��ک بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط ب��ه یکی 
 از ۲0 اقتص��اد ب��زرگ جه��ان تبدیل ش��ده اس��ت.

مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ایران اضافه ک��رد: بنگاه ه��ای ایرانی باید از 
تجرب��ه بنگاه های ک��ره ای نهایت اس��تفاده را ببرند؛ 
 در ای��ن می��ان، وظیف��ه دولت بسترس��ازی اس��ت.

نجفی اولوی��ت خود را پیون��د دادن صنایع داخلی با 
بنگاه های متوس��ط و ب��زرگ و بازاره��ای خارجی و 
همچنین ارتقای فناوری و بهره وری این صنایع دانست 
و ادامه داد: باید ایران را از اقتصاد تک محصولی نجات 
 داد که راهکار آن توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ای��ران گفت: باید از تجرب��ه همکاری بخش 
خصوصی ایران و کره جنوبی برای توسعه تبادل تجربه 
با سایر کشورهای هدف صادراتی مانند هند، ژاپن و... 

استفاده کرد.
خرید�ماشین�آالت�هدف�نیست��

غالمرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران نیز در این آیین اظهار کرد: 
مرک��ز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی در راس��تای 
تفاهمنامه ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با وزارت صنایع کره جنوبی ایجاد ش��ده 
اس��ت که این ام��ر در جریان س��فر رییس جمهوری 

کره جنوب��ی به ایران تحقق یاف��ت و اجرای موارد آن 
ادام��ه دارد به ط��وری که تاکن��ون ۵۲ تفاهمنامه به 
امضا رسیده و ۱0 مورد آن اجرا شده است. وی ادامه 
داد: ساالنه ۴ نشست فناورانه محور در راستای اجرای 
تفاهمنامه بین ایران و کره جنوبی برگزار می ش��ود و 
هدف از این نشست ها خرید ماشین آالت نیست بلکه 
انتقال دانش و فناوری و سرمایه گذاری مشترک بین 
صنایع کوچک و متوس��ط است تا بتوانیم تولید را در 

عرصه جهانی رقابت پذیر کنیم.
سلیمانی اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک در کنار 
وزارت صنایع کره جنوب��ی حامی بخش خصوصی دو 
کش��ور برای اجرای این تفاهمنامه و تحقق اهداف آن 
است.  معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران با اش��اره ب��ه امض��ای ۲۲ تفاهمنامه 
فناورانه مح��ور بین ایران و کره جنوب��ی در چهارمین 
نشس��ت مش��ترک در امس��ال میالدی، تصریح کرد: 
رواب��ط فرهنگی و اقتصادی دو کش��ور نی��ز می تواند 
آس��ان کننده تعام��ل بی��ن بخش خصوص��ی ایران و 
کره جنوبی باشد. سلیمانی ادامه داد: سال ۹۴ همزمان 
با س��فر رییس جمهوری وقت کره جنوبی به ایران یک 
تفاهمنامه همکاری مش��ترک به امضا رسید. به گفته 
وی، مرک��ز انتقال فناوری ب��ا همکاری کره جنوبی در 
ساختمان دانشگاه چرم ایران با هدف فعالیت مشترک 
در خاورمیانه و شمال افریقا گشایش یافت و گروه های 
مشاوره ای نیز در این زمینه آموزش دیدند. این مرکز 
قرار است پایگاه انتقال فناوری در منطقه خاورمیانه با 
مرکزیت تهران باشد. معاون سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد: با اجرایی شدن 
توافق برجام و بعد از س��فر رییس جمهوری پیش��ین 
کره جنوب��ی به ایران، اهداف مش��خصی ب��رای روابط 
ای��ران و کره تعیین ش��د که مهم تری��ن آنها افزایش 
حجم مبادالت تجاری دو کش��ور تا سقف ۱۷میلیارد 
دالر است. در مجموع انتقال فناوری ها بین بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط ای��ران و کره جنوب��ی در بخش 
صادرات می تواند به بهب��ود کیفی تولیدات و افزایش 

صادرات محصوالت گوناگون بین دو کشور بینجامد.
قراردادهای�پیشین��

به گزارش »گسترش صنعت« فروردین امسال ۱۶ 
تفاهمنامه همکاری های مش��ترک انتقال فناوری بین 
ش��رکت های بخش خصوصی ۲ کشور در سئول امضا 
شده بود. شهریور گذشته نیز در دومین نشست انتقال 
فناوری ایران و کره جنوب��ی، ۱0 تفاهمنامه همکاری 
مشترک با حضور ۴0 بنگاه صنعتی کوچک و متوسط 
از ایران و ۹ بنگاه از کره جنوبی در زمینه قطعه سازی، 
ش��یالت و محیط زیست دریایی، زنبورداری، کودهای 
 بیولوژی��ک، ریخته گری، نف��ت و گاز و... امضا ش��د.

مب��ادالت مالی و تج��اری جمهوری اس��المی ایران 
و کره جنوب��ی از ش��هریور س��ال گذش��ته ب��ا س��فر 
رییس جمه��وری پیش��ین ای��ن کش��ور ب��ه ته��ران 
وارد مرحل��ه تازه ای ش��د و ۲ کش��ور تواف��ق کردند 
 مبادالت تج��اری خود را ب��ا ارز یورو تس��ویه کنند.

همزمان با رایزنی های هیات کره جنوبی در تهران که 
پ��س از برجام ب��ود، این کش��ور از آمادگی بانک های 
خود ب��رای اختصاص خط��وط اعتب��اری و فاینانس 
ب��رای طرح ه��ای ایرانی خب��ر داد. کره جنوبی هم در 
زمینه صادرات و هم در زمینه واردات جزو ۵ کش��ور 
 نخس��تی اس��ت که با ایران مبادالت تج��اری دارند. 

مطاب��ق آمار گمرک در س��ال ۱۳۹۵ کره جنوبی با ۲ 
میلیارد و ۸۷۶ میلیون دالر، پس از کشورهای چین، 
 امارات، عراق و ترکیه، پنجمین مقصد صادرات ایران بود.  
سال گذش��ته، این کش��ور ۳ میلیارد و ۴۶0 میلیون 
دالر ص��ادرات ب��ه ایران داش��ت تا بین کش��ورهای 
 صادرکنن��ده ب��ه ایران در جایگاه س��وم ق��رار گیرد. 

کره جنوب��ی پنجمین کش��ور عمده ط��رف معامله با 
ایران در زمینه صادرات غیرنفتی نیز به شمار می رود. 
ح��دود ۶/۵ درصد از کل ص��ادرات غیرنفتی ایران به 
مقص��د کره جنوبی بارگیری می ش��ود و این کش��ور 
 پ��س از چین، ام��ارات، عراق و ترکیه ق��رار می گیرد. 

کره جنوبی در دوره تحریم علیه ایران نیز همواره یکی 
از طرف های اصلی مبادالت تجاری با کشور ما بود.

ساالنه ۴ نشست 
فناورانه محور در 
راستای اجرای 

تفاهمنامه بین ایران 
و کره جنوبی برگزار 
می شود و هدف از 

این نشست ها خرید 
ماشین آالت نیست بلکه 
انتقال دانش و فناوری 

و سرمایه گذاری 
مشترک بین صنایع 

کوچک و متوسط است 
تا بتوانیم تولید 

را در عرصه جهانی 
رقابت پذیر کنیم

امضای ۲۲ تفاهمنامه فناورانه صنایع کوچک و متوسط
همزمان�با�برگزاری�چهارمین�نشست�انتقال�دانش�و�فناوری�ایران�و�کره�جنوبی�انجام�شد

توسعه�خوشه�های�صنعتی�سنگ�و�جاجیم�لرستان�رفع�مشکل�صدور�سند�مالکیت�صنایع�در�شهرک�کاسپین۲
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
قزوین گفت: مش��کل سند مالکیت سرمایه گذاران 
و واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین۲ 
) آبیک ( با همکاری فرمانداری، مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک و دس��تگاه قضایی تا ی��ک ماه آینده رفع 

خواهد شد. 
به گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، 
حمیدرضا خانپور در نشس��ت صمیمی با صاحبان 
صنای��ع اظهار کرد: ب��ا توجه به اینک��ه واحدهای 
صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی برای 
انجام معامالت رس��می و جذب س��رمایه گذاری و 
ش��ریکان اقتصادی و تسهیالت ارزی نیاز مبرم به 
س��ند تفکیکی مالکیت دارند که تا یک ماه آینده 
انتقال سند بیش از ۹0 درصد از واحدهای صنعتی 
مس��تقر در ش��هرک صنعتی کاس��پین ۲ ) آبیک( 
انجام و عملیات واگذاری اجرا می شود. امید هست 

مشکل ۱0 ساله این شهرک برطرف خواهد شد. 
خانپور با اشاره به مشکالت پیش آمده و طوالنی 
ش��دن فرآیند انتقال س��ند مالکیت شهرک گفت: 

مهم تری��ن دلیل مش��خص نب��ودن تعیین حدود 
زیاران و ش��هر آبیک بود که با برگزاری جلسه های 
بس��یار و هم��کاری نهاده��ای ذی رب��ط این مهم 

برطرف شده است. 
رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان قزوین تصریح کرد: تاکن��ون ۱۳0 قرارداد 
با متقاضیان س��رمایه گذاری در ش��هرک صنعتی 
کاس��پین ۲ )آبیک( منعقد ش��ده که از این تعداد 
۲۱ واح��د تولی��دی با اش��تغال ۵00 نف��ر پروانه 
بهره ب��رداری دریافت کرده ان��د و در حال فعالیت 
هستند که تا پایان امسال ۱0 واحد تولیدی دیگر 
با اش��تغالزایی افزون بر ۱۵0 نفر پروانه بهره برداری 
خواهند گرفت. در این نشست جمعی از واحدهای 
صنعتی مهم ترین مسائل و مشکالت از قبیل سند 
مالکیت، ایجاد شبکه روشنایی در جاده دسترسی 
به ش��هرک، نصب تابلو راهنم��ا در اتوبان، ارتقای 
حفاظت فیزیکی ش��هرک، س��اخت تصفیه رخانه 
فاضالب، مس��دود کردن راه های فرعی به ورودی 
ش��هرک، ایس��تگاه پمپ��اژ آب و تس��ریع در روند 

ساخت واحدهای کارگاهی و تجاری عنوان شد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان لرستان از توسعه خوش��ه های صنعتی 
س��نگ و جاجی��م در کارگاه ه��ای آموزش��ی منطقه ای 
کارآفرینی، صنعت جنوب غرب کش��ور که در لرس��تان 
برگزار ش��د، خب��ر داد. به گزارش »گس��ترش صنعت« 
به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
لرستان، در این دوره ۱۱ کارگاه آموزشی برگزار شد که 
هدف عارضه یابی، تقویت و توس��عه شرکت های صنعتی 
و کارآفرین��ی و معرفی ظرفیت ه��ای منطقه ای بود که 
یکی از این دوره ها کارگاه آموزش��ی خوشه های صنعتی 
بود که از س��وی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی لرستان ارائه شد. رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان 
اظهار کرد: کارگاه های آموزش��ی منطقه ای کارآفرینی، 
صنعت جنوب غرب کش��ور سازمان بس��یج مهندسین 
صنعتی به مدت ۲ روز در خرم آباد با حضور اس��تان های 
همدان، خوزس��تان، ایالم، کرمانش��اه و لرس��تان برگزار 
شد. بختیار رازانی افزود: در کارگاه آموزشی خوشه های 
صنعتی ابتدا کلیاتی درباره وظایف ش��رکت شهرک های 
صنعتی و همچنین آماری از تعداد شهرک های صنعتی 

اس��تان و امکانات زیرساختی شهرک ها و سپس مطالبی 
از قبیل تعریف خوشه صنعتی، شرایط پیدایش و توسعه 
خوش��ه، چگونگی شکل گیری خوش��ه ها، مشخصه های 
یک خوش��ه صنعت��ی و ذی نفعان و بازیگران خوش��ه و 
زیرمجموعه های خوش��ه ارائه ش��د. وی گفت: در استان 
لرس��تان حدود ۱۵ خوش��ه صنعتی شناسایی شده که 
ش��امل س��نگ، گلیم و جاجیم، تولید و فرآوری عسل، 
گیاه��ان داروی��ی، پالس��تیک، صنای��ع دس��تی، فرش 
دس��تباف، پ��ودر میکرونی��زه، آرد، محص��والت بتنی، 
آب معدنی، ش��یالت، نخود و حبوبات، ش��ن و ماس��ه، 
گردشگری است.  رازانی اضافه کرد: از این تعداد خوشه 
صنعتی ۲ خوشه صنعتی سنگ و جاجیم و گلیم در حال 
توسعه هس��تند. رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان لرستان به مزایا و صرفه های 
ناش��ی از خوشه ها اشاره کرد و گفت: جذب شرکت های 
خدمات��ی، جذب حمایت نهادهای دولت، ایجاد جذابیت 
برای مش��تریان، تامین کنندگان و نیروی کار، بازاریابی 
مشترک، برگزاری نمایش��گاه، مبارزه با محدودیت های 
قانونی ملی و بین المللی و خدمات فناوری مش��ترک از 

مزایای ایجاد خوشه صنعتی است.

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

افزایش تولید 
و  ورود به بازارهای جهانی

توسعه خوشه های صنعتی 
زمینه رسیدن به مقیاس باال 
از جمله در تولید محصوالت 
و خدمات ده��ی و دس��تیابی 
را  جهان��ی  بازاره��ای  ب��ه 
فراهم می س��ازد. در ساختار 
از  مجموع��ه ای  خوش��ه ای، 
شرکت ها در یک مسیر و در 
جهت رفع موانع و مشکالت 
مش��ترک پیرام��ون خ��ود با 
می کنند  هم��کاری  یکدیگر 

و در ای��ن مس��یر از حمایت دولت برخ��وردار خواهند بود. 
ابتدا نیاز است تعریف مشخصی از طرح توسعه خوشه های 
کسب و کار و صنعتی بیان شود که معروف ترین آن تعریف 
مجموع��ه ای از واحدهای کس���ب و کار اس��ت که در یک 
منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز ش��ده و 
با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر، به تولید و عرضه 
تعدادی کاال و خدمات پردازند که از چالش ها و فرصت های 

مشترک برخوردارند.
 این طرح در راستای توسعه بازار، ارتقای کیفیت و تنوع 
محصول، اطالع از دانش روز و رفع نیازهای مشترک فعاالن 
در یک رش��ته- صنعت اجرا می شود. اجرای این طرح ۳ تا 
۵ س��ال ادامه دارد و در نهایت س��بب ایجاد ش��رکت های 

مشترک صادراتی و کنسرسیوم ها می شود. 
بنابرای��ن در جهت ایجاد خوش���ه ها بای��د راهکارهایی 
مناسب برای ارتباط موثر بین ذی نفعان خوشه ها و عامالن 

آنها داده شود.
ریش��ه ای  و  عمی��ق  مطالع��ه  می ت��وان  رو،  ای��ن  از   
در زمین��ه راهکاره��ای توس��عه خوش��ه های صنعت��ی و 
برداش��تن اطالعات ش��فاف، جامع و دقی��ق از واحدهای 
ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی و خ��ارج از آنه��ا را ب��ه 
 عن��وان مهم تری��ن راهکاره��ا در ای��ن زمین��ه برش��مرد. 
اجرای خوشه های صنعتی ضمن ساماندهی مشاغل خانگی 
و صنای��ع کوچک، بهره گیری این واحدها از تس��هیالت و 
حمایت های دولتی را افزایش داده و به افزایش توان رقابتی 
در بازارهای هدف در مقایس��ه با محصوالت سایر کشورها 

منجر می شود. 
اس��تان البرز از ظرفیت های ویژه ای برای ایجاد و توسعه 
خوش��ه های صنعتی برخوردار اس��ت و الزمه موفقیت در 
این امر نیز وجود اطالعات و آمارهای ش����فاف و همکاری 

تمامی نهادهای دست اندرکار است.

احیای واحدهای صنعتی تعطیل 
در اولویت استان ایالم 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ایالم 
اظهار کرد: احیا و بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی 
اس��تان با توجه به تاکید رهبر معظم انقالب، سیاست های 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سال 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اش��تغال« و نگاه ویژه اس��تاندار 

ایالم در اولویت برنامه های این ستاد در استان است. 
به گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی اس��تان ایالم، مرتضی دارایی 
در بیست و شش��مین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
با اش��اره به اینک��ه صنایع کوچک و متوس��ط ایجاد کننده 
اش��تغال و ارزش اف��زوده هس��تند، اظهار ک��رد: در تالش 
هستیم تا با استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع تولید 
واحدهای صنعتی نیمه فعال یا غیرفعال که بر اثر مشکالت 
اقتصادی نتوانسته اند اقساط وام های خود را پرداخت کنند، 

احیا کنیم و به چرخه تولید بازگردانیم. 
دارایی ادامه داد: برای فعال س��ازی دوباره این واحدهای 
صنعتی اس��تان برنامه ریزی الزم انجام ش��ده که به همین 
منظور چند س��الی اس��ت کمیته ای در زیرمجموعه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع 
تولید در استان ها به ریاست استاندار استان دایر شده است.

وی اظهار کرد: نگاه ها در دولت تدبیر و امید برای کمک 
به پویایی بخش صنعت و رونق کس��ب وکار در مقایس��ه با 
گذشته متفاوت شده و مدیران ارشد استان توجه و تمرکز 
خود را بر رفع موانع و مش��کالت پیش روی تولید معطوف 

داشته اند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم اظهار 
امیدواری کرد که مدیران ارش��د اس��تان به منظور تحقق 
رویکرده��ا و جهت گیری ه��ای اقتصادی دول��ت دوازدهم، 
شتاب بخشی و توسعه صنعتی و کمک به تحرک و پویایی 
واحدهای تولی��دی و برای اش��تغالزایی جوانان همکاری، 

تعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند.

جهانگیر شاهمرادی
 مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی البرز

یادداشت

خبر

زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com
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رییس س��ازمان برنامه و بودجه در نشس��ت روز گذشته ضمن 
اعالم اینکه حدود٤٠ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی 
ش��ده که البته پرداخت نمی کنند و طبق قانون معاف هس��تند و 
باید س��ال آین��ده روی پرداخت مالیات آنها متمرکز ش��ویم، به 
»گس��ترش صنعت« گفت: از مجموع ۱۱۳ هزار میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی، ۶٠ هزار میلیارد تومان از طریق دولت، ۱۶ هزار و 
۹۳۳ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی، ۶ هزار و ۱۹۳ 
میلیارد تومان بخش خصوصی و۳٠ هزار میلیارد تومان از محل 
جذب سرمایه خارجی تامین خواهد شد که دولت متعهد به این 
ارقام است چراکه در پایان سال به عنوان کارنامه دولت خواهند 
بود. از این رو، پاسخگوی مردم خواهیم بود و تالش خواهیم کرد 

رقم های غیردولتی برای پروژه های عمرانی محقق شود. 
محمدباقر نوبخت طبق روال هر س��ال، یک روز بعد از تقدیم 
الیحه بودجه ۱۳۹٧ از س��وی رییس جمهوری به مجلس ضمن 
تشریح جزئیات آن به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. او در ابتدای 
سخنان خود تاکید کرد: ٧۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود 
دارد که ۶۶ هزار مورد آن استانی و ۶ هزار مورد آن ملی است که 
دولت برای تس��هیل در اجرای پروژه های ملی مس��ئولیت آنها را 
به هر استان واگذار کرده است. از طرف دیگر، برای تامین اعتبار 
آنها راهبردی تدوین کرده که عالوه بر اینکه ۳٠ درصد اعتبارات 
را مستقیم به اس��تان ها می دهد، پروژه هایی که امکان واگذاری 
ب��ه بخش خصوصی دارند را از این طریق تعیین تکلیف می کند؛ 
ب��ه همین دلیل در بودجه ۹٧، درآمدی ۶ هزار میلیاردی از این 
بخش درنظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنین بخش دیگری از این 
پروژه ه��ا را که امکان اجرای آن با مش��ارکت بخش خصوصی و 
جذب س��رمایه خارجی وجود دارد از این روش اجرا می کند؛ در 
الیحه بودجه ۹٧ در این بخش س��هم بخش خصوصی ۶ هزار و 
۱۹۳ میلیارد تومان و س��هم س��رمایه خارجی ۳٠ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده است البته ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 
دولتی به طور مستقیم برای پروژه های مشارکتی اختصاص یافته 

که با اعتبار ۱۶ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومانی که از طریق صندوق 
توس��عه ملی تامین می ش��ود در مجموع ۶۸ هزار و ۱۲۶ میلیارد 
تومان باید در بخش مش��ارکتی پروژه های عمرانی هزینه ش��ود. 
٤۵ هزار میلیارد تومان نیز دولت در پروژه های عمرانی که قابلیت 
واگذاری به بخش خصوصی یا اجرای مش��ارکتی ندارند، هزینه 

خواهد کرد. 
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال خبرنگار 
»گس��ترش صنع��ت« که با توج��ه به اینکه بی��ش از ۵٠ درصد 
اعتبارات عمرانی سال ۹۵ در اسفند همان سال پرداخت شد و در 
۶ ماه آغاز سال ۹۶ عملکرد دولت برای تخصیص اعتبارات نقدی 
عمران��ی ضعیف بوده، آیا باید به ج��ذب ۳۶ هزار میلیارد تومان 
اعتبار از طریق سرمایه بخش خصوصی و خارجی در بودجه ۹٧ 
امیدوار بود، گفت: نخس��ت باید بگویم بیش از ۳٠ هزار میلیارد 
تومان اوراق برای طرح های عمرانی در ۶ ماه نخست ۹۶ منتشر 
شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن نیز در ادامه منتشر خواهد شد. 
به بیانی دیگر، برای پروژه های عمرانی از اوراق استفاده کرده ایم 
به همین دلیل بخشی از اعتبارات سال ۹۵ نیز در همان روزهای 
پایانی اسفند تا ساعت ۱۲ شب پرداخت شد که قانون نیز اجازه 
آن را به ما داده است و از آنجا که اعتبارات سال ۹۵ در ۶ ماه ۹۶ 
به کار رفت اعتبارات عمرانی س��ال ۹۶ با تاخیر واریز ش��د و این 

نوعی تعادل برای تخصیص اعتبارات بود. 
نوبخت در پاس��خ به س��وال دیگر »گسترش صنعت« مبنی بر 
اینک��ه  دولت تضمینی به منظور ج��ذب ۳۶ هزار میلیارد تومان 
اعتب��ار ب��رای پروژه های عمرانی از بخش ه��ای غیردولتی دارد، 
افزود: به منظور اس��تفاده بهین��ه از منابع محدود برای پرداخت 
بودجه ه��ای عمران��ی از روش جدیدی که ب��ا عنوانP ۳ در دنیا 
مش��هور اس��ت، اس��تفاده کرده که بر پایه حضور گسترده بخش 

خصوصی قرار دارد.
 از آنجا که موفقیت دولت با ش��اخص هایی در رش��د اقتصادی 
و اش��تغال خود را نشان می دهد دولت بیش از هر بخش دیگری 
ت��الش می کند ت��ا برنامه های خود را اجرا کند و در قبال اعداد و 
ارقامی که به مردم داده است، پاسخگو باشد. از این رو، این گفته 
برای ما تعهد ایجاد می کند و مهم تر این است که به درستی آن 

را اجرا کنیم. 

معافیت�مالیاتی�باید�حذف�شود��
رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه در توضی��ح بخش درآمدی 
بودجه سال آینده به اهمیت بخش مالیاتی اشاره کرد و با اعالم 
رش��د بی��ش از ۶ درصدی در این بخ��ش و افزایش آن به حدود 
۱۳٠ هزار میلیارد تومان گفت: باید درآمدهای مالیاتی را افزایش 
داد اما نه از طریق افرادی که اکنون پرداخت دارند بلکه کسانی 
که خارج از دور پرداخت مالیات قرار دارند. درحال حاضر افراد و 
بخش هایی که طبق قانون، معاف از پرداخت مالیات هس��تند را 
مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد که حدود ٤٠ هزار میلیارد 
توم��ان از این طریق پرداخت نمی ش��ود. با وج��ود این، در حال 
بررسی هایی هستیم تا بتوانیم بخشی از آنها را مشمول پرداخت 
کنیم. به عبارتی، اکنون فعالیت هایی به طور خاکس��تری و کدر 
وجود دارد که هنوز شناسایی نشده و مالیات پرداخت نمی کنند، 
در حالی که باید زیر نظر سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و با ابزار 

و مکانیزم هایی شناسایی شوند. 
هن�وز�نحوه�و�تعداد�ح�ذف�یارانه�بگیران�قطعی���

نیست
در حال��ی مبل��غ قابل پرداخ��ت برای یارانه نق��دی در الیحه 
بودجه س��ال آینده حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده 

ک��ه اکنون ب��رای حدود ٧٧ میلیون نفر در س��ال نزدیک به ٤۲ 
ه��زار میلیارد تومان پرداخت انجام می ش��ود. بنابراین با کاهش 
منابع باید تعداد گس��ترده ای از یارانه بگیران حذف ش��وند. این 
تعداد حدود ۳٠ میلیون نفر برآورد می شود؛ موضوعی که نوبخت 
تاکید دارد با وجود پیش بینی هایی که در زمینه غربالگری داریم، 
هنوز نهایی نش��ده و باید درباره س��ازوکار آن با مجلس به توافق 
برس��یم پس تعداد یارانه و برنامه آن قطعی نش��ده است. نوبخت 
با اش��اره به اینکه برنامه دول��ت بیش از آنکه حذف یارانه بگیران 
باش��د، شناسایی و پرداخت به نیازمندان است، گفت: اغلب آنها 
را اکن��ون می شناس��یم و می توانم به صراح��ت اعالم کنم که در 
س��ال آینده هیچ نیازمندی یارانه خود را از دس��ت نخواهد داد 
و هم��ه نیازمندان با توجه به بررس��ی هایی که می ش��ود، یارانه 

خواهند گرفت. 
وضعیت�دالر�در�سال���۹۷

در حالی در بودجه س��ال آینده ن��رخ تبدیل درآمدهای ارزی 
برای دالر به ریال ۳ هزار و ۵٠٠ تومان تعیین ش��ده که نوبخت 
درب��اره چرای��ی تعیین این نرخ با توجه ب��ه اینکه اکنون دالر در 
مرک��ز مب��ادالت ارزی ۳ ه��زار و ۵٤٠ و در بازار آزاد تا بیش از ٤ 
هزار و ۲٠٠ تومان اس��ت، توضی��ح داد و درباره ادامه روند فعلی 

بازار و رکوردشکنی های نرخ دالر گفت: اکنون دالر حدود ٤ هزار 
و ۲٠٠ تومان اس��ت در حالی که در س��ال گذشته هم در همین 
مواقع نرخ دالر افزایشی شد و تا ٤ هزار تومان پیش رفت ولی در 
ادامه این روند متوقف ش��د. بر این اساس، هم با توجه به اعالمی 
که از سوی بانک مرکزی وجود دارد، امید هست که نرخ دالر در 
ماه های آینده ارزان تر شود. نرخ ۳ هزار و ۵٠٠ تومانی در بودجه 
بر مبن��ای دالر دولت��ی بوده و اصال دولت قیمت ه��ای بازار را به 
رسمیت نمی شناسد و این صرافان و بازاریان هستند که باید خود 
را با واقعیت منطبق و قیمت ها را بر اساس آن تنظیم و اعالم کنند. 
وی با اشاره به اینکه افزایش نامعقول نرخ ارز برای ما سودی به 
همراه ندارد، گفت: شاید در این بین به نفع صادرکنندگان باشد 
و پول بیش��تری به  دست آورند اما ما معتقدیم که می توان برای 
تقویت صادرات از راه های دیگری اس��تفاده کرد چراکه افزایش 
نرخ دالر ش��اید به س��ود  صادرکنندگان باشد ولی موجب لطمه 

زدن به سایر اقشار جامع و اقتصاد خواهد شد. 
ماجرای�افزایش�عوارض�خروج�از�کشور��

یک��ی از اخباری که همزمان با ارائ��ه الیحه بودجه به مجلس 
منتش��ر ش��د و بازتاب گس��ترده ای در فضای مجازی داشت به 
افزایش عوارض خروج از کشور برمی گردد. بر این اساس، تعیین 
ش��ده بود که برای خروج هر نف��ر، مبلغی که حداکثر ۱٠٠ هزار 
توم��ان ب��ود به ۲۲٠ هزار تومان افزایش یابد و افراد برای بار دوم 
باید ۵٠ درصد و برای بار سوم و بیشتر در هنگام خروج از کشور 

تا ۱٠٠ درصد عوارض پرداخت کنند. 
دیروز نوبخت در نشست خبری هم در این باره توضیحاتی داد 
و گفت:  برخی عنوان می کنند که این به معنای جریمه سفرهای 
خارجی است در حالی که دولت این گونه برداشت ندارد. این در 
حالی است که به طور عمده سفرهایی که انجام می شود سیاحتی 
و در م��واردی هم زیارتی اس��ت و اگر هم افزایش��ی وجود دارد، 
اف��راد قدرت پرداخت آن را خواهند داش��ت. اگر عوارض خروج 
کشور ۳ برابر شده مهم این است که در سویی دیگر برای توسعه 
بخش گردش��گری مبلغی از این بخ��ش اختصاص پیدا می کند 
ک��ه س��هم آن را تا ٤ برابر افزای��ش داده بنابراین فزونی عوارض 
خروج کش��ور موجب افزایش میزان مشارکت مسافران خارجی 

در توسعه کشور خواهد شد. 

در�نشست�رییس�سازمان�برنامه�و�بودجه�در�پاسخ�به�»گسترش�صنعت«�مطرح�شد

سهم ۳۰ درصدی اعتبارات غیردولتی در بودجه عمرانی

اینفوگرافی

منبع: ایرنا

حامد شایگان
industry@sanatnewspaper.com

سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه های 
عمران��ی در کش��ور ۶٠٠ هزار میلی��ارد تومان 
اعتبار الزم است، گفت: منابع دولتی کفاف این 
می��زان پروژه را نمی دهد؛ دول��ت باید با منابع 
بخش خصوصی تکمی��ل پروژه های عمرانی را 

ممکن کند. 
صدیف ب��دری در گفت وگو ب��ا خانه ملت با 
اش��اره به الیح��ه بودجه ۹٧ کل کش��ور گفت: 
وضعیت تخصیص اعتب��ارات عمرانی در الیحه 
پیش��نهادی دول��ت برای س��ال آین��ده مانند 
س��ال های گذش��ته مناس��ب نب��وده و باز هم 
نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه ها رقم خواهد 

خورد. 
سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی با تاکید ب��ر اینکه تخصی��ص بودجه 
کف��اف اتم��ام پروژه های عمران��ی را نمی دهد، 
افزود: برای اتمام پروژه ه��ای نیمه کاره موجود 
در کش��ور افزون ب��ر ۶٠٠ هزار میلی��ارد تومان 
اعتبار نیاز است که این میزان منابع با اعتبارات 

دولتی تامین نخواهد شد. 

نماینده م��ردم اردبیل، نمین و س��رعین در 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه محدود 
بودن منابع دولتی و ضرورت تکمیل پروژه های 
عمران��ی نیازمند پیدا کردن منبع درآمدی غیر 
از اعتب��ارات متصل ب��ه دولت اس��ت، تصریح 
ک��رد: اگ��ر پروژه های عمرانی ب��ه امید تکمیل 
ب��ا بودجه های س��نواتی باش��ند، خواهیم دید 
ک��ه وضعیت فعلی سال هاس��ت تکرار ش��ده و 

بهره برداری از آنها میسر نخواهد شد. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه اگ��ر بخواهیم فقط 
پروژه ه��ای عمرانی موج��ود را تکمیل و پروژه 
جدید آغاز نکنیم، باز هم ۱٠ س��ال زمان برای 
بهره ب��رداری از این پروژه ها الزم اس��ت، گفت: 
مطاب��ق قانون که در برنامه شش��م توس��عه و 
همچنی��ن قان��ون بودجه ۹۶ نیز به آن اش��اره 
ش��ده پروژه ها بای��د اطالع رس��انی و طرح های 
توجیهی برای آنها تعریف شود تا به این ترتیب 
طرح هایی که توجیه اقتصادی دارند از س��وی 

بخش خصوصی برعهده گرفته شوند. 
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با تاکید 
ب��ر اینکه برای حضور بخش خصوصی در حوزه 

تکمیل پروژه های نیمه کاره عمرانی کشور باید 
مشوق های الزم درنظر گرفته شود، افزود: دولت 
باید با اختصاص مش��وق هایی تسهیل گر اتمام 
پروژه های عمرانی باش��د، مجل��س نیز در این 
 ب��اره در صورت لزوم قوانی��ن موجود را مصوب 

می کند. 
 وی ادام��ه داد: ورود بخ��ش خصوص��ی ب��ه 
حوزه تکمیل پروژه ه��ای عمرانی دارای توجیه 
اقتص��ادی باید تقویت ش��ود تا ب��ه این ترتیب 

کشور از عواید آن بهره مند شود. 
ب��دری با بیان اینکه پروژه ه��ای عمرانی باید 
تا ۵ س��ال آین��ده به اتم��ام برس��د و وارد فاز 
بهره برداری ش��ود، گفت: وقتی عملیات ساخت 
پروژه ای طوالنی ش��ود، هزینه های آن باال رفته 
و مس��تهلک شدن س��ازه در فاز اجرایی از بین 
م��ی رود، از ای��ن رو هزینه ه��ای دولت افزایش 
می یابد.  س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: با طوالنی شدن زمان 
تکمی��ل پروژه های عمرانی صرف��ه اقتصادی و 
ارزش اف��زوده ای که پس از بهره برداری خواهد 

داشت، بسیار کاهش خواهد یافت. 
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مدیرمسئول:  ناصر بزرگمهر

حباب نرخ بیت کوین از مرز ۱۸۰۰۰ 
دالر عبور کرد

ش��یفتگی پول دیجیتال وارد فصل جدیدی شد؛ با آغاز ارائه اوراق 
سهام بیت کوین، ارزش این اوراق یک پنجم رشد کرد. سهام آسیایی 
هم با خوش بینی نس��بت به رشد جهانی، تقویت شد.  به گزارش مهر 
به نقل از رویترز، شیفتگی پول دیجیتال وارد فصل جدیدی شد؛ آغاز 
ارائه اوراق سهام بیت کوین که همگان به دقت اخبار آن را مورد توجه 
قرار داده اند، ارزش این اوراق را یک پنجم افزایش داد. سهام آسیایی 
هم با خوش بینی نس��بت به رش��د جهانی، تقویت ش��د.  قراردادهای 
اوراق بیت کوین که از عصر یکش��نبه در بورس سیبوئه در نیویورک با 
نرخ اولیه ۱۵ هزار و ٤۶٠ دالر ارائه شد، بیشترین معامالت روز را به 
خود اختصاص داد و نرخ این اوراق در چند ساعت به ۱۸ هزار و ٧٠٠ 
دالر رس��ید که رشدی ۲۱ درصدی است. این اوراق در نهایت در نرخ 
۱٧ هزار و ۵۵٠ دالر بسته شد که بیش از ۱۶٠٠ دالر نسبت به بورس 
دیجیت��ال ژمینی گران تر بود.  این اوراق، قراردادهایی برپایه پول نقد 
هس��تند که نرخ آنها براساس نرخ مزایده بیت کوین در بورس آنالین 
دیجیتال ژمینی به دالر امریکا تعیین می شود. مالکیت و مدیریت این 
بورس بر عهده پیش��گامان ارز دیجیتال،  کامرون و تایلر وینکل ووس 
است.  ارز دیجیتال امسال قانون جاذبه را نقض کرده و با رشدی ۱۵ 
برابری توجه س��ازمان ها و موسسه های مالی و هزاران عالمت سوال را 
به س��وی خود جلب کرده است.  رییس بانک مرکزی نیوزلند، گرنت 
اسپنسر، یکشنبه گفت: به نظر می رسد بیت کوین یک مورد کالسیک 
از حباب باشد.  او به تلویزیون نیوزلند گفت: شما هرگز نمی دانید که 

یک حباب قبل از اینکه بترکد چقدر رشد خواهد کرد. 

کارتون  روز بین الملل

امسال چالش سیب داریم

بیا باال، امسال نوبت بخور بخور ماست!

طرح: هادی اشرفی، »گسترش صنعت«
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