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نخست

ایجاد بسترهاي الزم براي حضور سرمايهگذار
خارجي در صنعت خودرو
عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي گفت:
جذب س��رمايهگذار خارجي در صنعت خودرو و انعقاد قرارداد با ش��رکتهاي
خارجي نيازمند تغيير رويه توليد در اين صنعت است.
عزتاهلل يوس��فيانمال اظهار داش��ت :جريان توليد خودرو در کشور بايد از
چارچوب منافع شخصي خارج شود و مسووالن بهجاي بخشي نگري به پيشرفت

مصاحبه با بيش از  ۴۰کس��بوکار
خ��رد در ته��ران از س��وي مرک��ز
پژوهشهاي مجلس نش��ان ميدهد
 ۶۰درصد مصاحبه شوندگان باال بودن
ميزان اجارهها ۵۰ ،درصد رکود بازار و
 ۳۸درصد ناعادالنه بودن مالياتها را به
عنوان مانع کار خود ميدانند.
فض��اي کس��بوکار آن ه��م براي
واحدهاي توليدکننده کوچک و متوسط
همواره نکتهاي مهم و حائز اهميت به
ش��مار ميرفته و آنها حتي بر اين باور
بودهاند که اگر اين محيط براي کاسبي
آنها فراهم باشد ،نياز به حمايت دولتيها
هم ندارند و شايد مراجعاتشان هم به
بانکها براي درياف��ت وام ،به حداقل
برس��د چراک��ه محيط اي��ن زمينه را
براي کس��ب درآمد بيش��تر براي آنها
فراهم ميکند.
 مصاحبه با  ۴۰کسبوکار خرد
در تهران
حال بازوي پژوهشي مجلس شوراي
اسالميمطالعهايراانجامدادهکهبراساس
مصاحبه با  ۴۰کسبوکار خرد در تهران
نتايج متعددي به دست داده است .اين
در حالي است که دفتر مطالعات اقتصادي
اين مرکز با اعالم اين مطلب که در ادبيات
علمي کارآفريني در سالهاي اخير تمرکز
زيادي روي نقش کسبوکارهاي خرد،
کوچک و متوسط به دليل تحريک رشد
اقتصادي کشورها از طريق خالقيت باال
و نوآوري سازماني درون آنها شده است،
ه��دف اين گزارش را پرداختن به موانع
محيطي تاسيس و رشد کسبوکارهاي
خرد در تهران اعالم ميکند.

اين صنعت توجه کنند.
وي با اش��اره ب��ه فضاي موجود ب��راي حضور س��رمايهگذاران خارجي در
صنع��ت خ��ودرو تصريح کرد :جلوگي��ري از ورود س��رمايهگذاران خارجي به
عرصه خودروسازي کشور منجر به سرکوب استعدادهاي توليدي و مانع ورود
تکنولوژيهاي نوين در اين زمينه خواهد شد.
يوسفيانمال افزود :انعقاد قرارداد با سرمايهگذاران خارجي نياز به بهبود شرايط
و همکاري نظام بانکي دارد در حالي که متاسفانه در اين زمينه بانکها توجه
چنداني به منافع ملي نداشته و نگاهي صرفا اقتصادي به قراردادها دارند.

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي به خبرخودرو خاطرنشان کرد:
امروز توليد و عرضه خودروهاي باکيفيت و ايمن در کشور نيازمند انتقال دانش و
استفاده از تجهيزات مدرن است که مسلما از طريق انعقاد قرارداد با سرمايهگذاران
خارجي محقق خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي در پايان اذعان داشت:
خودروسازان و مسووالن ذيربط بايد به تغيير روند توليد خودرو در کشور بپردازند
همچنين نسبت به وظايف کاري خود متعهد و همچون خودروسازان بزرگ جهاني
به ارزشهاي صنعت خودروسازي پايبند باشند.

گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس از موانع رشد کسبوکار خرد در تهران؛

از اجاره باال تا ناعادالنه بودن مالياتها

 مس�ايل توليدکنندگان خرد
پايتخت نمونهاي از مس�ايل ساير
توليدکنندگان کشور
از آنجا که مسايل توليدکنندگان خرد
در پايتخت ميتواند نمونهاي از مسايل
مبتال به ساير توليدکنندگان خرد در
ديگر نقاط کشور باشد ،توجه به نتايج
اين گزارش ميتواند در تحقق راهبرد
«تولد و رشد بنگاههاي خرد» حداقل
در کالنش��هرهاي کشور موثر باشد .بر
همين اس��اس مطالع��ات تطبيقي در
رابطه با تاسيس و رشد کسبوکارهاي
خرد در س��اير کشورها نشان ميدهد
مواردي چون کاه��ش تقاضا در بازار،
عدم توانايي در دستيابي به نقدينگي
مورد نياز ،سيستمهاي مالياتي پيچيده
و شرايط ناپايدار اقتصادي ،موانع توليد و
توسعه کسبوکارهاي خرد هستند.
 اجاره باال ،رکود بازار و ناعادالنه
بودن مالياتها
ب��ه گ��زارش مهربر اس��اس انجام
مطالع��ه ميداني با مصاحب��ه بيش از
 ۴۰کس��بوکار خرد در ته��ران۶۰ ،
درصد مصاحبهش��وندگان ب��اال بودن
ميزان اجارهه��ا ۵۰ ،درصد رکود بازار
و  ۳۸درصد ناعادالنه بودن مالياتها را
به عنوان مانعي مهم در برابر تاس��يس

 پيشي گرفتن مرس�دسبنز از بيامو به عنوان
بزرگترين خودروساز لوکس جهان
انتظار ميرود مرسدسبنز از بيامو سبقت گيرد و چهار
سال زودتر از هدفش به عنوان بزرگترين خودروساز لوکس
جهان دست پيدا کند.
معرفي طراحي شيک و جذاب و شناخته شدن به عنوان
پيش��گام در فناوريهاي جديد مانند رانندگي اتوماتيک،
کمک کرد برند مرسدسبنز احيا شود .تحليلگران ميگويند
اين روند کمک خواهد کرد مرسدسبنز در ميان رقبايش
پيشتاز باشد.
اين دستاورد موفقيت چش��مگيري براي ديتر زتچه،
مديرعامل دايملر اس��ت که بهدنب��ال جدايي پرهياهو از
برند بازار انبوه کرايس��لر در سال  ،۲۰۰۷به سختي براي
احياي شرکت تالش کرد .کمتر از چهار سال قبل زتچه با
سهامداران بيقراري روبهرو بود که نگران عقب ماندن اين
خودروساز از رقبايي مانند بيامو و آئودي بودند.
زتچ��ه در مصاحبهاي که اواخر س��ال  ۲۰۱۶با رويترز
انجام داد ،گفت :کمبودها و مشکالتي در کيفيت و هزينه
داش��تهايم و با وجود کرايسلر ،ديگر يک خودروساز کامال
لوکس نبوديم.
اما اکنون دايملر اعالم کرده است  2/08ميليون خودروي
برند مرسدسبنز در سال  ۲۰۱۶فروخته است که احتماال
باالتر از آمار فروش بيامو خواهد بود که از س��ال ۲۰۰۵
عنوان خودروساز لوکس شماره يک را داشته است.
به گزارش ايس��نا ،با لحاظ کردن آمار فروش اسمارت،
دايملر  2/23ميليون خودروي س��واري در سال گذشته
فروخته است.
زتچه رنسانس طراحي و فناوري خودروهاي مرسدسبنز
را هدايت کرده و تمرکز اين شرکت را بر اولويت فناوري
به جاي اهداف فروش کوتاهمدت قرار داده اس��ت .دايملر
همچنين آماده دوران جديدي ميش��ود که در آن ،مدل
کسبوکار فراتر از توليد و فروش خودرو خواهد بود.
زتچه تبديل مرسدس بنز به پرفروشترين خودروساز
لوکس تا س��ال  ۲۰۲۰را در سالگرد  ۱۲۵سالگي دايملر
در س��ال  ۲۰۱۱به عنوان هدف تعيين کرده بود .در اين
سال فروش آئودي از مرسدس پيشي گرفت و برند لوکس
دايملر را به رتبه سوم تنزل داد.
بر اساس گزارش رويترز ،سنتگراهاي دايملر از هدف
فروش ش��وکه شده و نگران اين هستند که فروش تعداد

و رش��د کس��بوکارهاي خرد عنوان
کردهاند .س��اماندهي اجاره واحدهاي
اقتصادي يا فراه��م کردن مکانهايي

زيادي خودرو ،به ويژگي انحصاري خودروهايشان لطمه زند
و جذابيت برند مرسدس در بلندمدت را کاهش دهد .اما
شرکتهاي الکترونيکي مصرفي مانند اپل پيش از اين ثابت
کردهاند برندشان از افزايش حجم فروش لطمه نميبيند.
 رونمايي سيستم خودران جديد گوگل
گوگل جديدترين سيس��تم خودران خود در مينيون
کرايسلر پاسيفيکا را در آستانه نمايشگاه خودروي ديترويت
رونمايي کرد.
توجوي ش��راکت براي
واحد وايمو گوگل در جس�� 
طراح��ي و نصب فناوري خودران گوگل در خودروهاي
واقعي اس��ت و تاکنون تنها با فيات کرايس��لر اتومبيل
پيمان همکاري بسته و توافق با هوندا موتور در انتظار
نهايي شدن است.
جان کرافسيک ،مدير واحد وايموي گوگل در کنفرانس
پيش نمايش اين سيستم اظهار کرد :جديدترين سختافزار
و نرمافزارهاي خودران ،مجموعه جديدي از حسگرها را در
خود جاي دادهاند که شامل سيستم ديد بهبود يافته ،رادار
بهبود يافته و ليزر مبتني بر ليدار است که همگي به صورت
داخلي تعبيه شدهاند.
ب��ه گفت��ه وي ،وايمو هزين��ه يک واحد لي��دار را ۹۰
درصد کاهش داده و به حدود  ۷۵۰۰دالر رس��انده است.
شرکتهاي ولودين ليدار و کوانرژي سيستمز که از جمله
بزرگتري��ن تامينکنندگان اين فناوري هس��تند ،اعالم
کردهاند دستگاههاي ليدار کوچکتري طراحي ميکنند
که  ۲۰۰دالر يا کمتر هزينه خواهند داشت.
ناوگان خودروهاي خودران آزمايش��ي وايمو که شامل
لکس��وس  RX۴۵۰و نمونههاي اولي��ه فايرفالي گوگل
هستند ،حدود  2/5ميليون مايل در کمتر از هشت سال
پيمودهاند و مسير طي شده عمدتا در خيابانهاي شهري
بوده است.
به گفته مدير واحد وايمو ،قرار است نخستين پاسيفيکاي
خودران ماه جاري در جادههاي عمومي کاليفرنيا و آريزونا
آزمايش شود.
به گزارش ايسنا ،شرکتهاي دلفي اتوموتيو و موبايل
اي اع�لام کردهاند در زمينه سيس��تم خودران همکاري
ميکنند که ممکن اس��ت فروش آن به خودروسازان در
سال  ۲۰۱۹آغاز شود.
براس��اس گزارش رويترز ،فورد موتور ،جنرال موتورز و
بامو اعالم کردهاند قصد دارند خودروهاي خودران را در

افزايش قيمت فوالد و سنگآهن در چين
ش��مالي چين در معامالت شاهد رشد
تقاضا و قيمت فوالد و سنگآهن هستيم.
قيمت ميلگرد نيز در ش��مال چين سه
دالر افزايش يافت و گزارش شد که تقاضا
بسيار قوي شده است .همزمان در ناحيه
تانگشان(قلبفوالدچين)شاهدبرگشت
به توليد واحدهاي آگلومره و گندله سازي
هستيموتقاضايسنگآهنروبهافزايش
است .ديروز قيمت فيوچرز داليان 4/8دالر
پرواز کرد و به  82/6دالر در هر تن رسيد.
بخش عمدهاي از رش��د قيم��ت در ۱۵
دقيقه آخر معامالت بورس اتفاق افتاد .به
گزارش ايلنا ،معاملهگران در همين زمينه
ميگوين��د :انتظار داري��م روند صعودي

خبر

قرارداد ايدرو و رنو تا پايان امسال امضا ميشود؛

توليد 3محصول رنو در ايران

فارس-رييسسازمانگسترشونوسازيصنايعايرانازتغييرزمانتوليد
مشترک خودرو با رنو فرانسه خبر داد و گفت :قرارداد ايدرو و رنو به زودي و
طي سالجاري امضا ميشود.
منصور معظمي در پاسخ به اين سوال که تفاهمنامه توليد مشترک با
شرکت رنو چه زماني به قرارداد تبديل ميشود؟ اظهار داشت :مشارکت با رنو
در مرحله اتمام مذاکرات است و اميدواريم تفاهمنامه موجود در آينده بسيار
نزديک به قرارداد منجر شود.
وي تصريح کرد :قرارداد سازمان گسترش با شرکت رنو تا پايان امسال
منعقدميشودکهبراساسآنسهمحصولشاملسيمبل،نيوداستروکوئيد
در کشور به توليد خواهد رسيد .معظمي ادامه داد :اولين خودروي مشترک در
سال  2017به توليد خواهد رسيد .وي در عين حال با بيان اينکه نخستين
خودرو توليدي با رنو مشخص شده است ،در پاسخ به اين سوال که توليد
کوئيد براي چه زماني پيشبيني شده است؟ گفت :ما بر اساس نياز بازار عمل
ميکنيموباتوجهبهاينکهبازاربهدنبالخودرويارزا نقيمتاست،برايتوليد
چنينمحصولياقدامخواهيمکرد.رييسسازمانگسترشتاکيدکرد:يکياز
ن قيمت است.
اهداف ما در مشارکت با رنو ،توليد خودروهاي ارزا 

الزام کارفرمايان ،کارگران و کارآموزان
به آموزش ايمني

معامالت فيوچرز شانگهاي و داليان رونق گرفت؛

قيمت فوالد ديروز در بورس جهاني
شانگهاي با رشد بيش از پنج درصدي به
سقف مجاز افزايش قيمت روزانه نزديک
ش��د ،اين در شرايطي است که شاخص
قيمت س��نگآهن نيز بي��ش از هفت
درصد جهش را طي اين روز تجربه کرد.
با کاهش آلودگي شهرهاي چين تقاضا
براي محصوالت فوالدي و س��نگآهن
در حال افزايش بوده و معامالت فيوچرز
ش��انگهاي و داليان نيز به خوبي به اين
موضوع عکسالعمل نشان داده است به
طوري که بيش از يک ماه است که شاهد
چنين پروازي در قيمتهاي زنجيره فوالد
نبودهايم بنابراين با بهبود هواي شهرهاي
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تقاضاي معامالت ديروز ،امروز نيز ادامه
داشته باشد و روز خوبي پيش روي فعاالن
بازار باشد .ازسوي ديگر دولت استراليا هم
پيشبيني کرد قيمت هر تن سنگآهن
تا سال  ۲۰۱۸به  46/70دالر ميرسد که
تقريبا نصف قيمت کنوني ۸۰دالر است.
قيمتکنونيسنگآهنباافزايشتقاضااز
سوي چين مورد حمايت قرار گرفته است
اما وزارت صنعت ،نوآوري و علوم استراليا
اعالم کرد بعيد است روند رشد تقاضا در
سالهاي آينده ادامه پيدا کند .به گزارش
ايسنا ،اين وزارتخانه همچنين پيشبيني
خود از صادرات سنگآهن را به ميزان دو
درص��د کاهش داد و  832/2ميليون تن

براي عرضه تولي��دات ايراني با هزينه
کم توس��ط دولت و شهرداري ،تالش
در جه��ت عادالنه ب��ودن مالياتها به

ويژه با اجراي صحيح قانون ماليات بر
ارزش افزوده و ايجاد رونق اقتصادي و
گسترش صادرات و صنعت گردشگري

سال  ۲۰۲۱معرفي کنند.
 جگوار لندروور رکورد زد
جگوار لندروور که بزرگترين خودروساز انگليس است،
با ادامه توسعه سريع خود ،سال گذشته  ۵۸۳هزار و ۳۱۲
دستگاه خودرو فروخت.
اين خودروس��از انگليسي اعالم کرد :فروش  ۲۰درصد
نسبت به سال  ۲۰۱۵رشد کرده است با اين همه ميزان
فروش در دس��امبر بر مبناي سال به سال ،به  ۱۲درصد
کاهش يافت .جگوار لندروور پيش از اينکه در سال ۲۰۰۸
توسط تاتا موتورز هند خريداري شود ،سالها در تنگنا بود.
اين خودروساز اکنون سرمايهگذاري سنگيني در مدلهاي
جديد و توسعه توليد در کارخانههايش در چين و برزيل
و همچنين س��اخت پايگاه جديد در اسلوواکي انجام داده
اس��ت .فروش مدلهاي لوکس جگوار  ۷۷درصد در سال
 ۲۰۱۶رش��د کرد و به  ۱۴۸هزار و  ۷۳۰دس��تگاه رسید
ک��ه به دلیل تقاضای زياد برای محصوالت جدیدی مانند
 F-PACEبود.
اروپا بزرگترین بازار جگوار لندروور به شمار ميرود و
يک چهارم از کل تقاضا براي خودروهاي اين ش��رکت را
تش��کيل ميدهد .به گزارش ايسنا ،اين خودروساز اعالم
کرده مدلهاي جديد گس��ترش خواهند يافت اما درباره
تاثير منفي هرگونه تعرفه واردات در راستاي روند خروج
انگليس از اتحاديه اروپا و قطع دسترسي آزاد به بازار اين
منطقه هشدار داده است.
دو منبع آگاه به رويترز گفتهاند اگر انگليس براي تجارت
با اروپا به مقررات س��ازمان جهاني تجارت بپيوندد ،سود
س��االنه جگوار لندروور به ميزان يک ميليارد پوند (1/23
ميليارد دالر) کاهش خواهد يافت.
 عرضه نيس�ان قش�قايي در آمريکا با نام روگ
اسپورت
نيس��ان روگ اس��پورت مدل  2017ي��ک خودروي
فوقالعاده براي مديران نيسان محسوب ميشود.
اين مدل که در اکثر بازارهاي خودرويي با نام قشقايي
فروخته ميشود ،اکنون چند روز مانده به آغاز نمايشگاه
خودروي ديترويت رونمايي شده و قرار است به خانواده
روگ که در آمريکا محبوبيت بااليي دارد بپيوندد .نيسان
روگ عنوان محبوبترين مدل نيسان را در سال 2016
از م��دل آلتيما ربود و ب��دون در نظر گرفتن تراکهاي
پيکاپ ماه دس��امبر گذش��ته پرفروشترين خودرو در

با هدف ايجاد تقاضا از موارد پيشنهادي
واحدهاي خرد مصاحبهشونده براي رفع
موانع يادشده است.
دنياي خودرو

آمريکا بود .اين مدل که تقريبا هيچ تفاوتي با قشقايي
ندارد ،در ژاپن توليد شده و با يک موتور دو ليتري چهار
سيلندر  140اسب بخاري و يک گيربکس  CVTفقط
در بازار آمريکا ارائه ميش��ود .مدلهاي استاندارد اين
خودرو ديفرانس��يل جلو بوده و آپش��ن دو ديفرانسيل
نيز ب��راي آن وجود دارد .تيونينگ سيس��تم تعليق به
طور خاص براي بازار آمريکا انجام شده و همچنين در
طراحي کنس��ول مرکزي آن نيز از مدل بزرگتر روگ
الهام گرفته شده است.
به گزارش خبرخودرو ،روگ اس��پرت از ژاپن وارد بازار
آمريکا شده و در اروپا نيز مدل قشقايي که در بريتانيا توليد
ميشود به بازار عرضه خواهد شد .اين خودرو در کانادا نيز
با نام قشقايي به فروش خواهد رسيد.
اين خودرو تقريبا مش��ابه مدلهاي به روزرساني شده
روگ  2017است ،هرچند موتور هيبريدي در مدل اسپرت
قرار نيست ارائه شود .با در نظر گرفتن اين خودرو ،نيسان
بدون شک يک برگ برنده ديگر در دست دارد .بايد منتظر
ماند و ديد آيا اين مدل جديد خواهد توانست موفقيتهاي
مدل روگ را تکرار کند يا نه!
 فولکس واگن تيگوان  2018به س�واحل آمريکا
رسيد
پس از انتشار تصاوير فولکس واگن تيگوان  2018در
لباس چين��ي ،اين خودرو چند روز مانده به ش��روع کار
نمايشگاه ديترويت در آمريکا رونمايي شد.
درس��ت مانند آخرين نسل اين خودرو ،مدل با فاصله
بين دو محور باال اين خودرو بر پايه پلتفرم  MQBکمپاني
ساخته شده است .با فاصله بين دو محور  2794ميليمتري،
اين نسخه جديد  111ميليمتر از مدل فعلي تيگوان فاصله
بين دو محور بيشتري داشته و به همين خاطر آپشن رديف
صندلي سوم نيز براي آن ارائه شده است.
به گزارش خبرخودرو ،در مقايسه با تيگوان فعلي موجود
در آمريکا ،اين خودرو عالوه بر فاصله بين دو محور زياد،
تغييرات زيادي نيز در طراحي ظاهري داشته است.
در داخل کابين آپش��ن کاک پيت ديجيتال فولکس
واگن عرضه ش��ده و شامل سيستم اطالعات سرگرمي
 Car-Netاين کمپاني و سيستم نويگيشني که از اپل
کارپلي ،آندرويد اتو و ميرور لينک پش��تيباني ميکند،
نيز هست.

مهر-مديرکلبازرسيکاروزارتکارگفت:کارفرمايانومسووالنمکلفند
پيش از به کار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارائه آموزشهاي ايمني
متناسب با نوع کار به آنان اقدام کنند.
محمد اصابتي گفت :يکي از مسايل مهم در مديريت ايمني و بهداشت
تعيين مسوول و نحوه واگذاری مسوولیتها به افراد است؛ مسوولیت انجام هر
کاری باید به طور کامال مشخص به عهده فرد واگذار شود و او در مقابل اعمال
خود جوابگو باشد .وی ادامه داد :این یکی از بهترین شیوههاست که به وسیله
آن میتوان تعداد زیادی از کارکنان را در برنامههای ایمنی و بهداشت شریک
و سهیم کرد و به آنها یادآور شد هر کارگری مسوول ایمنی و بهداشت کار خود
است .در این ارتباط ،نباید استعداد و عالقه افراد نادیده گرفته شود و مدیران
نیزمیتوانند از مکانیسمهای تشویقیبرای ایجاد رغبتو عالقهمندیبیشتر
در افراد بهره گیرند .مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزود :این برنامهها زمانی موثرتر خواهد بود که همراه با ارزیابی فعالیتها باشد
و همواره تالش شود افراد مسوولیتهای محوله را بهتر انجام دهند.
اصابتی تصریح کرد :الزام دورههای آموزش ایمنی به موجب آيیننامه
مصوب شورایعالی حفاظت فنی و پیش بینی آن در شناسنامه شغلی طرح
طبقهبندی مشاغل ،یکی از برنامههای موثر آموزش مقررات ایمنی است که
باید به شیوهای مناسب به کارفرمایان ،کارگران و کارآموزان آموزش داده شود به
طوری که کامال به وظایف خود آشنا شوند .وی اظهار داشت :برای این منظور
میتوان از روشهای مختلف آموزشی مانند کارگاه آموزشی یا آموزش چهره
به چهره و ضمن خدمت استفاده کرد .مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورایعالی حفاظت فنی گفت :در راستای اجرای
مواد «»۱۹۳« ،»۹۱« ،»۸۵و « »۱۹۶قانون کار باید دورههای آموزش��ی در
شناسنامه شغلی کارگران درج شود .عدم آموزشهای الزم و مرتبط با ایمنی
کار و آشنا نبودن افراد با خطرهای موجود در محیط کار ،منجر به حادثه و
خسارتهایجبرانناپذیرمیشود .اصابتیبابیاناینکهکارفرمایانومسووالن
مکلفند پیش از به کار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارائه آموزشهای
ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجع ذیصالح اقدام کنند ،بر
توانمندسازی مسووالن ایمنی مستقر در کارگاهها نیز تاکید کردند.

اصالح و ساماندهی  ۸شهرک صنعتی خصوصی
در تهران
ایسنا-مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیتهرانازاصالحشهرسازی
وساماندهیهشتشهرکصنعتیخصوصیدراستانتهرانخبردادواظهار
کرد :این شهرکها بدون طراحی و یک شبه در دولت قبل مصوب شدند.
محمدرضاقاهریبدربااشارهبهاینکهدرتهران ۲۸شهرکصنعتیدولتیو
هشتشهرکصنعتیخصوصیوجوددارد،بیانکرد:هشتشهرکصنعتی
خصوصی در دولت قبل در حالی که لکه بودند به صورت یک شبه و بدون
طراحی مصوب شدند.
ویادامهداد:براساسابالغمعاونعمرانیاستاندارتهرانطیدستورالعملی
قرار بر این شده نقشههای اجرایی این هشت شهرک تهیه شود تا اصالح آنها
در بخشهای شبکهبندی ،معابر ،فاضالب و  ...توسط معاونت برنامه و بودجه
مدنظر قرار گیرد .بنابراین ساماندهی این هشت شهرک کلید خورده و در
تشهرکهایصنعتی
انتظاراصالحیهمهندسمشاوراست.مدیرعاملشرک 
تهران همچنین در مورد انتقال صنوف آالینده گفت :انتقال صنوف آالینده
به  ۱۰ناحیه صنعتی تهران مدنظر قرار گرفته و با همکاری کارگروه مربوطه
و سازمان حفاظت محیطزیست این  ۱۰ناحیه صنعتی برای انتقال صنوف
آالینده با شرایطی که در محدودههای شهری قرار گیرند ،مشخص شده و این
جانمایی به صورتي است که به نقاط مسکونی هم ضربه وارد نشود.
قاهریبدر ادامه داد :طرح انتقال صنوف آالینده از تهران نهایی شده و سال
آینده در چهار ناحیه اجرا خواهد شد .وی با بیان اینکه هر آالیندهای برای
صنعت یک موضوع است ،خاطرنشان کرد :صنعت نهتنها نباید آالینده باشد
بلکهبایدبهکمکآالیندههانیزبیایدوبازتولیدمدنظرقرارگیردبنابراینحتی
اگر فاضالب هم به درستی بهرهبرداری شود ،میتوان در مصارف دیگری از آن
ت شهرکهای صنعتی تهران با اشاره به دستور
استفاده کرد .مدیرعامل شرک 
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در زمینه ساماندهی صنایع مزاحم تاکید کرد:
به دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ساماندهی صنایع مزاحم در دستور کار
قرار گرفته و در این راستا عالوه بر اینکه باید ارتقاي تکنولوژی مدنظر قرار گیرد
تاآالیندههابهغیرآالیندههاتغییرکنندبلکهساماندهیکالبدیصنایعمزاحم
در شهرکهای صنعتی نیز مساله دیگری است که باید به آن توجه شود.

بازار فلزات

برايسالمالي ۲۰۱۶– ۲۰۱۷پيشبيني
کرد .اس��تراليا ،بزرگترين صادرکننده
سنگآهن جهان اس��ت و ارزش سهام
شرکتهاي معدني بزرگ اين کشور به
دنبال انتشار اين پيشبيني کاهش پيدا
کرد .ش��رکت فورتسکيو متالز که ارزش
سهامش بيش از سه درصد کاهش يافت،
شديدترينضرررامتحملشدوغولهاي
معدنيبياچپيبيليتونوريوتينتوشاهد
کاهش قيمت سهامشان بودند .براساس
گزارشبيبيسي،وزارتصنعت،نوآوريو
علوماسترالياسالگذشتهپيشبينيکرده
بودقيمتهرتنسنگآهنبه 44/10دالر
کاهش خواهد يافت ،اما افزايش تقاضا از
سوي چين کمک کرد قيمت اين کاال به
باالي  ۸۰دالر صعود کند.
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ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ راى ﺷﻤﺎره /٢٦٤١ب/٢ه/م ﻣﻮرخ  ٩٥/٨/٢٥ﻫﻴﺎت ﺑﺪوى
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى )ﺷﻤﺎره  (٢ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺧﺮاج از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪهاﻳﺪ .ﻟﺬا در ﺻﻮرت
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راى ﺻﺎدره ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻇﺮف ﻳ�ﻤﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ درج اﻳﻦ آﮔﻬﻰ  ،اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت �ﺘﺒﻰ ﺑﻪ اداره
�ﺎرﮔﺰﻳﻨﻰ اﻳﻦ اداره �ﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  :ﺗﻬﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﳒﺎت اﻟﻬﻰ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮى  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﻴﺪ
اﻟﻬﻰ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳕﺎﺋﻴﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﻓﺮﺟﻪ ﻣﻘﺮر  ،راى ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﻰ و ﻻزم
اﻻﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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