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حرکت پرشتاب خودروسازی ايران پس از برجام؛

ترس سرمايهگذاران خارجي ريخت

دولت يازدهم در حالي توانس��ت بهواسطه
توافق هستهاي و برجام ،قفل ورود خارجيها
به خودروس��ازي كش��ور را باز كن��د كه اين
اتف��اق عمال دومي��ن صنعت ب��زرگ ايران را
در مس��ير «جهان��ي ش��دن» و تبديل به يك
«خودروس��از واقعي» قرار داده اس��ت .جدا از
اينكه برجام سبب شد همكاريهاي مشترك
ميان خودروسازان ايراني و خارجي از سر گرفته
ش��ود ،مقدمات «خودروساز شدن» كشور نيز
بهواسطه مش��اركت با شركتهاي بزرگ دنيا
در حوزه طراحي نيز فراهم آمد.
بهعب��ارت بهتر طي چهار س��ال گذش��ته،
خودروس��ازي كش��ور با عبور از مش��كالت و
چالشهاي��ي مانند افت توليد و تورم ش��ديد
قيم��ت ،دوباره ب��ا خارجيها آش��تي كرد تا
عالوهبر از س��رگيري همكاريهاي مش��ترك
با خودروس��ازان دنيا ،وارد فاز طراحي پلتفرم
و محصول ش��ود .از مجموعه اي��ن اتفاقات با
عنوان «ورود ايران به مس��ير خودروساز شدن
و جهاني شدن» ياد ميشود ،چه آنكه صنعت
خودرو توانس��ت با عب��ور از دي��وار تحريمها
بهواس��طه پل برج��ام به ش��ركتهاي معتبر
خارجي متصل شود.
خودروسازان كشور پس از توافق هستهاي و
برجام اقدام به عقد چند قرارداد و تفاهمنامه با
همتايان خارجي خود كردند تا از اين راه ضمن
جبران عقبماندگيهاي چند س��ال گذشته،
روند رشد و توسعه را سريعتر طي كنند .قرارداد
ايرانخودرو با پژو ،تفاهمنامه سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران با رنو و تفاهمنامه سايپا
با س��يتروئن از جمله رخدادهاي مهم صنعت
خودرو ايران در پسابرجام بهشمار ميروند كه
به اعتقاد كارشناسان ،مجموعه آنها ميتواند به
توسعه صنعت خودرو ايران كمك كند .هرچند
انتقادهايي نيز در مورد اين مدل مشاركت ميان
خودروس��ازان ايراني و خارجي مطرح شده و
ميشود با اين حال صنعت خودرو كشور يگ
گام فرات��ر نيز رفت و حاال قصد دارد پلتفرم و
محص��ول اختصاصي نيز طراحي و توليد كند.
بهعبارت بهتر ،صنعت خودرو كش��ور در اين
مسير قرار گرفته كه در راستاي رشد و توسعه
و تبديل شدن به يك خودروساز واقعي در كنار
مشاركت با شركتهاي خودروساز جهاني سراغ
طراحان و تامينكنندگان درجه يك دنيا برود.
در واقع خودروس��ازي ايران قصد دارد ضمن
ش��راكت با خودروس��ازان در پروسه «توليد و
مونت��اژ ص��ادرات محور» ،دان��ش و فناوري و
تكنولوژي روز دنيا را از ناحيه نزديك شدن به
شركتهاي طراحي ،مهندسي و تامينكنندگان
خارجي نيز كسب كند.
در يك كالم ميتوان اينطور نتيجه گرفت
كه خودروسازي كشور طي چهار سال گذشته
عمال تغيير روي��ه داده تا جايي كه ميخواهد
از س��طح يك صنعت بهاصطالح «مونتاژكار»،
به توليدكنندهاي طراح در سطح بينالمللي و
داراي محصوالت صادراتمحور تبديل شود .اين
در ش��رايطي است كه تا قبل از اجرايي شدن
برج��ام و لغو تحريمها ،راه دسترس��ي صنعت
خودرو ايران به دنياي خودروسازي بسته شده
بود و امكان همكاري و مشاركت حتي در سطح
مونتاژ نيز وجود نداشت .در آن دوران ،جداي از
افت ش��ديد توليد و افزايش بيش از دو برابري
قيمت خودروها ،دومين صنعت بزرگ كش��ور
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دوستان و شركايش را از دست داد و طبعا اگر
توافق هس��تهاي و برجام نبود ،خودروس��ازان
داخلي حاال بايد همچنان در پيله تنهايي خود
روزگار ميگذراندن��د .هرچن��د البته نقدهايي
به قرارداده��ا و تفاهمنامههاي پس��ابرجامي
صنعت خودرو وارد است و اين موضوع ،مساله
عجيبي بهشمار نميرود با اين حال اصل اتصال
خودروسازي كشور به دنيا از طريق پل برجام و
شكستن ديوار تحريم ،اين صنعت را در مسير
جهاني شدن قرار داده است.
چندي پيش بود كه خودروس��ازي كشور
در س��ايه توافق هستهاي برجام ،اولين قرارداد
طراح��ي و توس��عه پلتفرم خ��ود را با بزرگان
حوزه طراحي امضا كرد و اين در حالي اس��ت
كه ش��ركتهاي موردنظر تا پي��ش از برجام
توجهي به درخواست همكاري با خودروسازان
و قطعهسازان داخلي نميكردند .بهعبارت بهتر،
جداي از اينكه قرارداد موردنظر و امثال آن تا
چه حد ميتوانند به رشد و توسعه خودروسازي
ايران كمك كرده و آن را در مسير جهاني شدن
قرار دهند (كه البته كمك زيادي خواهند كرد)،
نكته مهم ديگر اينجاست كه برجام زمينهساز
ش��كلگيري چنين رخداد مهمي در دومين
صنعت بزرگ كشور شده است.
صنع��ت خودرو اي��ران تا پي��ش از توافق
هس��تهاي و برجام و در دوراني كه با تش��ديد
تحريمهاي بينالمللي مواجه بود ،ارتباطش با
دنياي خودروسازي عمال قطع شد و در نتيجه
از قافل��ه تكنولوژي و فن��اوري روز جهان جا
ماند .اين موضوع سبب شد اين صنعت بزرگ
و اش��تغالزا نهتنها از مس��ير رشد و توسعه باز
بماند؛ بلكه گرفتار افت شديد توليد و كاهش
كيفيت و افزايش قيمت نيز بشود و در نتيجه،
ديگر وقت و انرژي و تواني براي حتي فكر كردن

در دول��ت يازده��م ،ظرفي��ت س��يمان كش��ور به
82/5ميليون تن رس��يد .براس��اس آماره��اي انجمن
صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ۷۱ ،كارخانه سيمان
در كشور فعاليت دارند.
ايران در سال ۹۳با ظرفيت  ۷۵ميليون تن به عنوان
چهارمين توليدكننده سيمان جهان معرفي شد .اين در
حالي است كه ايران سومين توليدكننده آسيا و نخستين
توليدكننده سيمان در خاورميانه محسوب ميشود .البته
در دولت يازدهم با توليد  ۱۰تا ۱۵ميليون تن سيمان
م��ازاد روب��هرو بوديم كه با تدابير دول��ت و با همكاري
وزارتخانههاي راه ،مسكن و شهرسازي با صنعت ،معدن
و تجارت گامهاي مهمي براي مصرف اين ميزان سيمان
برداشته شده است.
دول��ت يازدهم در زمينه مصرف س��يمان در داخل
و همچنين ب��راي يافتن بازارهاي جديد براي صادرات
سيمان گامهاي مهمي برداشته است .در اينباره حسن
صباغيانبيدگل ،كارش��ناس حوزه سيمان عنوان كرد:
باوجود مازاد سيمان در چند سال گذشته ،دولت با ارائه
طرحهايي و با همكاري وزارتخانهها سعي كرده سيمان
بيشتري را به مصرف داخل برساند.
صباغيانبيدگل با اش��اره به اقدامه��اي دولت درباره
استفاده بيشتر از سيمان عنوان كرد :در زمينه استفاده از
مازاد سيمان مصوبهاي در وزارت راه ،مسكن و شهرسازي
به تصويب رسيد تا با اين مصوبه ،وزارتخانه تناژ بااليي از
سيمان را خريداري كند و در دستور كار خود براي مصرف
قرار دهد .اين عملكرد وزارت راه ،مس��كن و شهرس��ازي
ميتواند اوضاع سيماني را تا اندازهاي بهبود ببخشد و از ميزان
دپوي آنها بكاهد .وي در ادامه خاطرنشان كرد :براساس اين
مصوبه وزارتخانه با خريداري سيمان بايد آن را در راهسازي
و ساختمانسازي مورد استفاده قرار دهد .از اينرو دولت
يازدهم ،وزارت راه ،مس��كن و شهرس��ازي را موظف كرد

به توسعه نيز نداشته باشد .اين در حالي است
كه پس از توافق هس��تهاي و برجام ،مقدمات
حضور ش��ركتهاي خارجي در خودروسازي
اي��ران فراهم آمد و در ابتدا خودروس��ازاني از
فرانسه و كره و آلمان راهي «جاده مخصوص»
شدند و حاال نيز طراحان بزرگ دنيا به شراكت
با خودروسازان داخلي پاس��خ مثبت دادهاند.
بدون ش��ك اگر توافق هستهاي و برجام نبود،
حاال هيچكدام از شركتهاي معتبر و مشهوري
كه هماكنون در خودروس��ازي و قطعهسازي
ايران حضور پيدا كردهاند در اين صنايع بزرگ
و حياتي داخلي به چشم نميآمدند.
به اعتقاد بس��ياري از كارشناس��ان ،اتفاق
بزرگي كه طي دولت يازدهم در خودروسازي
كشور رخ داد ،نش��ان دادن تصويري مناسب
از خودروس��ازي و ب��ازار اي��ران و همچني��ن
سياستهاي اقتصادي به شركتهاي خارجي
ب��ود .بهعبارت بهت��ر ،تصويري ك��ه دولت از
ايران در س��ايه برجام ب��ه خارجيها ارائه كرد
و تفك��ري را ك��ه در حوزهه��اي اقتصادي و
سياسي به جهانيان نش��ان داد ،تمايل آنها را
براي س��رمايهگذاري در خودروس��ازي كشور
برانگيخت و سبب ش��د عالوهبر خودروسازان
خارجي ،پاي طراحان و قطعهسازان بزرگ نيز
به اين صنعت پراهميت باز شود .از همين رو،
پيشبيني ميشود كه در صورت تداوم دولت
يازدهم در چهار سال آينده ،بذر مشاركتهاي
خارجي خودروس��ازي كشور جوانه زده ،رشد
ك��رده و مي��وه دهد .اين به آن معناس��ت كه
پروسه خودروساز ش��دن ايران (پروسهاي كه
در دولت يازدهم آغاز شد) در چهار سال آينده
نهايي ش��ده و كش��ور به معناي واقعي كلمه
«خودروس��از» خواهد شد .اين در حالي است
كه اگر دولت بعد بخواهد تصوير ارائه ش��ده به

دنيا در چهار سال گذشته را مخدوش كرده و
تفكري جديد را در حوزه سياس��ت و اقتصاد
ارائه دهد ،هيچ بعيد نيست پروسه خودروساز
ش��دن ايران به معناي واقع��ي كلمه ،عقيم و
ناتمام بماند .بدون ترديد خارجيها حساسيت
زيادي ب��ه پيامهاي سياس��ي و اقتصادي كه
از ناحيه دولت ايران ارس��ال ميش��ود ،داشته
و بنابراي��ن اگر احس��اس كنند تفكرات دولت
جديد تغيير كرده ،اين موضوع تاثيري بس��يار
منفي بر مشاركت آنها با شركتهاي خودروساز
و قطعهساز داخلي خواهد داشت.
 راه ميانبر به س�مت خودروساز شدن
واقعي
حسن سنجري ،كارش��ناس خودرو گفت:
همكاري مش��ترك ب��ا خارجيه��ا راه ميانبر
به س��مت «خودروساز ش��دن» است .در واقع
دول��ت يازدهم س��عي كرد تصوي��ر و تفكري
مناسب را به سرمايهگذاران خارجي (در حوزه
صنع��ت خودرو) داده و برخي از آنها را به اين
اطمينان برساند كه «ايران» محل امني براي
ورود سرمايه اس��ت .گزاف نيست اگر بگوييم
دولت يازدهم بهخوبي درك كرد كه در دنياي
امروز« ،مشاركتهاي خودرويي» فرامرزي شده
و نميتوان با ديوار كش��يدن دور خود ،صنعت
خودرويي قوي داشت.
وي تصريح كرد :از همين رو بالفاصله پس از
توافق هستهاي و برجام ،دولت پيامهاي خوب
و اميدواركنندهاي به س��رمايهگذاران خارجي
ارس��ال كرد و نتيجه آن ،حضور ش��ركتهاي
مشهور خودروساز و قطعهساز و طراح دنيا در
ايران شد .وي افزود :اين اتفاق در واقع ريخته
ش��دن ترس سرمايهگذاران خارجي از شرايط
ايران بود و ميتواند مقدمهاي باشد براي قرار
گرفتن خودروسازي كشور در زنجيره جهاني
تجارت خودرو.
به گفته وي ،اين به آن معناست كه ما چه
وارد فاز مونتاژ صادراتمحور ش��ويم و چه در
قالب طراحي پلتفرم و محصول پيش رويم در
زنجي��ره تجارت جهاني خ��ودرو قرار خواهيم
گرفت و اين موض��وع از ثمرات غيرقابل انكار
برجام بهشمار ميرود .حال اگر در اين شرايط،
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دولت نگذاشت سيمان زمين بخورد

تا آنجا كه مقدور اس��ت مازاد سيمان را خريداري كند تا
دپوي واحدهاي توليدي سيماني خالي شود و نقدينگي
در اين واحدها به جريان درآيد .اين كارشناس سيمان در
ادامه همچنين به موضوع صادرات نيز اشاره كرد و گفت:
از سوي ديگر در زمينه صادرات بيشتر سيمان نيز دولت
برنامههايي را جزو اهداف خود قرار داده است.
صباغيانبيدگل با اشاره به بازار صادراتي عراق عنوان كرد:
هرچند در مدت يك سال و نيم گذشته ما بازار صادراتي خود
را در عراق از دست دادهايم اما دولت براي صادرات بيشتر با
فكر ارتباط با كشورهاي ديگر رايزنيهايي انجام داده است.
بنابراين با توجه به شرايط موجود دولت در جستوجوي
بازارهاي صادراتي در حوزه كشورهاي خليجفارس است و
در اين زمينه صادرات به عمان را نيز آغاز كرده است .براي
نمونه ش��ركتهايي چون سيمان غرب يا سامان غرب يا
پارس و خوزستان ارتباطاتي را برقرار و محصوالتشان را

صادر ميكنند .در كل گسترش بازارهاي صادراتي دومين
رويكرد دولت يازدهم در حوزه سيمان بهشمار ميرود .وي
با ديد كلي نس��بت به حوزه ساختوساز در كشور عنوان
كرد :دولت تصميم دارد وضعيت ساختمانسازي و پروژهها
را نيز از حالت ركود خارج كند .زماني كه ساختمانسازي
در بخش مسكن انجام شود بهطور يقين مصرف سيمان
نيز افزايش پيدا ميكند.
اين كارشناس سيمان در ادامه تاكيد كرد :دولت يازدهم
در اين دوره تالش كرد فرهنگ استفاده از رويههاي بتني
را جايگزين رويههاي آسفالتي كند تا سيمان بيشتري به
مصرف برس��د .در اين رابطه نيز به ش��ركتهاي مختلف
طرحهايي ارائه كرده و سمينارها و كنفرانسهايي نيز در
اين زمينه برگزار شده است.

 تالش براي جايگزيني رويههاي بتني

به گزارش مايننيوز ،مركز تحقيقات راهوشهرسازي در

دولت بعد بخواهد پيامهاي مثبت را قطع كرده
ي��ا تضعيف كند ،اين احتم��ال وجود دارد كه
خارجيها از ادامه حضور در ايران منصرف شده
و سرمايهگذاريشان بهاصطالح عقيم بماند.
 ميتوانيم جشن «خودروساز شدن»
بگيريم
سعيد مدني ،مديرعامل پيشين سايپا گفت
كه اتفاق مهمي كه طي چهار سال گذشته در
خودروسازي كشور رخ داده ،تغيير رويكرد به
سمت «خودروساز شدن» و در نتيجه ،حركت
به سمت يافتن حلقههاي مفقوده در اين صنعت
است .در واقع خودروسازي ما به اين باور رسيد
كه نميتواند صفر تا صد يك محصول را خودش
طراحي كند و بسازد بنابراين دوباره به سمت
همكاريهاي مشترك رفت و اين اتفاق مهم در
سايه برجام رخ داد .بدون شك اگر برجام نبود،
اصال امكان همكاري با ش��ركتهاي خارجي
وجود نداشت و اين موضوع را بنده و امثال بنده
كه دوران تحريم را به چش��م ديديم بهخوبي
درك ميكنيم .در دوره تحريم ،ش��ركتهاي
زيادي از ايران رفتند و خودروسازي با مشكالت
فراواني مواجه شد بنابراين قدرنشناسي است
اگر بگوييم برجام تاثيري نداشته است.
وي گفت :در سايه برجام است كه هم اكنون
خودروسازي ايران مشاركت با خارجيها را آغاز
كرده و به سمت طراحي پلتفرم و محصوالت
جديد نيز رفته اس��ت و اگر برجام نباشد ،اين
پروسه ادامه نخواهد يافت .به اعتقاد بنده ،تداوم
دولت يازدهم و تفكرش در دولت بعد ،تضميني
اس��ت براي ادامه يافتن برجام و به س��رانجام
رسيدن پروژههايي كه در خودروسازي كشور
آغاز كردهايم .بدون ش��ك اگر تفكر اين دولت
مبني بر مشاركتهاي خارجي ادامه پيدا كند،
ميتوانيم چهار س��ال ديگ��ر و در پايان دولت
دوازدهم جشن «خودروس��از شدن» ايران را
برپا كنيم.
 اميدواري به تكامل صنعت خودرو
در عين حال شهرام آزادي ،مدرس دانشگاه
هم گفت :براي تكامل صنعت خودرو كش��ور
يا همان «خودروس��از شدن» دو استراتژي را
ميتوان در نظر گرفت؛ يكي تعامل مستقيم با
برندهاي خارجي و توليد تحت ليسانس آنها و
ديگري توليد تحت برند داخلي .استراتژي اول
بيش��ك بدون كمك و مشاركت شركتهاي
خارجي امكانپذير نيست زيرا توسعه صنعت
خودرو از ناحيه اين مدل اس��تراتژي بهواسطه
عقد قرارداده��اي جوينتونچر (با خارجيها)
حاص��ل خواهد ش��د .البته اي��ن نكته مهم را
نبايد فراموش كنيم قراردادهاي جوينتونچر
در صنع��ت خ��ودرو حتما بايد ت��وام با انتقال
تكنولوژي به خودروس��ازي كش��ور باش��د نه
اينكه صرفا محصوالت خودروس��ازان ديگر را
مونتاژ كنيم.
وي اف��زود :به اعتقاد بن��ده ميتوان گفت
خودروس��ازي كشور بهواس��طه حصول توافق
هس��تهاي و اجرايي ش��دن برج��ام در دولت
يازدهم ،توانس��ت به خارجيها وصل ش��ده و
همكاريهايي مش��ترك را با آنها آغاز كند .به
عبارت بهتر ،برجام توانس��ت يكي از بالهاي
تكامل صنعت خودرو كش��ور را باز كند و اگر
شوكي به اين صنعت وارد نشود ،ميتوانيم به
خودروس��از شدن ايران طي چهار تا پنج سال
آينده اميدوار باشيم .فراموش نكنيم در پايان
دولت دهم ،خودروسازي به مرز ورشكستگي
رسيده بود و حتي در پرداخت حقوق كاركنان
خ��ود نيز دچار مش��كل بود ام��ا حاال ضمن
حل مش��كالت آن دوران از قبيل افت توليد،
ميتوانيم جاي پاي خود را در خودروس��ازي
جهان طي چند سال آينده سفت كنيم.
گزارش 2

وزارت راه ،مس��كن و شهرس��ازي در دولت يازدهم توجه
درخور توجهي را به رويههاي بتني معطوف كرده اس��ت.
در اينباره محمد شكرچيزاده ،معاون وزير راه ،مسكن و
شهرسازي عنوان كرد :در دولت يازدهم به رويههاي بتني
توجه ويژه ش��ده اس��ت .وزارت راه ،مسكن و شهرسازي
استفاده از رويههاي بتني را در اولويت كار خود قرار داده
اس��ت .باند  ۲۹فرودگاه مهرآباد به ش��كل مناسب انجام
و بهطور آزمايش��ي راهاندازي ش��ده اس��ت .وي در ادامه
يادآور شد :همچنين طرح آزادراه اصفهان -شيراز را آغاز
كردهايم .بخش��ي از آزادراه ش��مال -تهران نيز در دستور
كار قرار دارد.
شكرچيزاده درباره تالش دولت يازدهم براي استفاده
مازاد سيمان عنوان كرد :موضوع ديگر همكاري وزارت
راه ،مس��كن و شهرسازي با كارخانههاي سيمان كشور
اس��ت كه در اين زمينه با انجم��ن كارفرمايان صنفي
س��يمان مذاكره داشتهايم تا براي اين امر فرهنگسازي
الزم در دس��تور كار قرار گي��رد و آموزشهاي ضروري
نيز انجام شود و خود كارخانهها نيز در اجراي پروژهها
كمك كرده و در اين زمينه س��رمايهگذاري الزم انجام
ش��ود .وي در ادامه خاطرنش��ان كرد :البته براي ورود
دس��تگاهها و فناوري اين امر بايد تس��هيالتي قائل بود
چراكه دس��تگاههاي آن گران هستند .بنابراين با ارائه
تس��هيالت كارفرماها تمايل به سرمايهگذاري خواهند
داش��ت و ريسك كمتري احساس خواهند كرد .وي در
پايان خبر داد :ش��ورايعالي فن��ي مركز تحقيقات راه،
مس��كن و شهرسازي در حال تهيه شيوهنامه رويههاي
بتني اس��ت .دوستان در مركز بتن به ما كمك كردهاند
تا بتوانيم اين ش��يوهنامه را تا قبل از پايان امسال تهيه
كنيم .اگر اين شيوهنامه طراحي و اجرا شود ،جزو مصوبه
شورايعالي فني قرار ميگيرد.

خبر

طي  ۵سال پرداخت شد؛

 ۷۰۰هزار ميليارد تومان تسهيالت
براي صنعت ،معدن و تجارت
ايسنا -از سال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۵مجموع  699/7هزار ميليارد تومان
تس��هيالت بانكي ب��ه بخش صنعت ،معدن و تجارت كش��ور پرداخت
شده است.
طي سالهاي  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۵به ترتيب اعتبارات مختلفي بهعنوان
تس��هيالت بانكي در اختيار بخش صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفته
كه به ترتيب هر ساله با رشد همراه بوده است هرچند ميزان اين رشد
در ساليان مختلف رقم متفاوتي را شامل ميشود.
در سالهاي  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۵به ترتيب ميزان تسهيالت بانكي پرداخت
شده به بخش صنعت و معدن به ترتيب برابر  61/9هزار ميليارد تومان،
 70/6ه��زار ميليارد تومان 106/4 ،هزار ميلي��ارد تومان 121/9 ،هزار
ميليارد تومان و  160/9هزار ميليارد تومان بوده است.
اين در حالي است كه از سال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۵نيز به ترتيب ميزان
تسهيالت پرداخت ش��ده به بخش بازرگاني (تجارت) معادل  ۲۴هزار
ميليارد تومان ۲۳ ،هزار ميليارد تومان ۳۱ ،هزار ميليارد تومان ۴۳ ،هزار
ميليارد تومان و  ۵۷هزار ميليارد تومان بوده است.
پرداخت تسهيالت بانكي به بخش صنعت ،معدن و تجارت به عنوان
نقدينگي در مسير توليد و تامين الزامات تلقي شده و بخش عمده حوزه
بازرگاني بهعنوان زنجيره بخش توليد به حساب ميآيد.
عالوه بر اين حجم پرداخت تسهيالت براي بخش توليد بيانگر روند
تقريبا مناسبي در حوزه توليد بوده هرچند مقدار متناسب با نياز اين
بخش محسوب نميشود و بايد با توجه بيشتر جهت رونق توليد كشور
گام برداشت.

فعالشدن ۴۰درصدبنگاههايمتوسطوكوچك
ايس�نا -نماينده شهربابك و عضو كميس��يون صنايع و معادن در
مجلس شواري اسالمي گفت :دولت يازدهم در بخش صنايع و معادن
در مسير خوبي قرار گرفته است.
علي اسديكرم در تشريح وضعيت عملكرد دولت يازدهم در حوزه
صنايع و معادن كشور گفت :برجام بسياري از مسايل اقتصادي كشور
را تحتالشعاع قرار ميدهد و اكنون به يمن برجام به فروش نزديك به
سه ميليون بشكه نفت در روز رسيدهايم.
وي با اش��اره به اينكه مس��ايل اقتصادي كشور مسايلي نيست كه
يكشبه حل شود ،گفت :متاسفانه ما شتابزده وارد ميشويم و همين
است كه بعضي وقتها اشتباهات بزرگي كرده و هزينه زيادي پرداخت
ميكنيم.
نماينده شهربابك در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد :اكنون در
كش��ور تورم تكرقمي شده و آرامش در محيط اقتصادي كشور ايجاد
شده است.
وي با بيان اينكه در نخستين گام بايد از امكانات داخلي بهره ببريم،
افزود :اكنون به گونهاي است كه اگر بخواهيم توسعه پيدا كنيم ،بايد از
سرمايهگذار خارجي استفاده شود تا رشد اقتصادي صورت گيرد ضمن
آنكه س��رمايهگذار خارجي نيز نياز به ثبات و آرامش اقتصادي دارد و
از طرفي بايد تكنولوژي روز وارد كشور شود و سپس صادرات را مورد
توجه قرار داد.
اسدي با اشاره به اينكه در جهان بايد بازار فروش پيدا شود تا توليدات
داخلي را صادر كنيم ،افزود :اكنون هر كسي كه در داخل كشور توليد دارد
بايد به دنبال كيفيت و قيمت مناسب و هدف در بازار جهاني باشد.
اين نماينده اصالحطلب مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه دولت
يازدهم در بخش صنايع و معادن در مسير خوبي قرار گرفته است ،ابراز
كرد :اين دولت در موسس��ات و توليديهاي كوچك خوب كار كرده و
نزديك به  ۴۰درصد بنگاههاي متوسط و كوچك فعال شدهاند.

احداث بزرگترين شهر آزمايش
خودروهاي خودران
خبرخودرو -شركتهاي خودروسازي كيا و هيونداي و همچنين
شركتهاي ارائه فناوري همچون سامسونگ تصميم دارند در كنار يكديگر
با احداث تاسيساتي جديد به مساحتي حدود  50برابر يك زمين فوتبال
به توسعه و توليد خودروهاي خودران بپردازند.
اب��ن ش��هر در زميني ب��ه مس��احت  3/9ميليون فوتمرب��ع و با
سرمايهگذاري دولت كرهجنوبي براي تسهيل فرآيند توسعه خودروهاي
خودران ساخته ميشود.
گفته ميشود اين شهر با كنار زدن  MCiteدر ميشيگان بزرگترين
در جهان خواهد بود .قرار است از ماه اكتبر خودروهاي خودراني كه در
حال حاضر در جادهها آزمايش ميشوند به اين شهرك آورده شوند.
اين تاسيس��ات جدي��د داراي محيطهاي كنترلش��ده براي انجام
آزمايش��ات مشابه با دفعات تكرار باالست بنابراين ميتوان سناريوهاي
متفاوت��ي ب��ه ويژه ش��رايط خطرناك را ب��راي خودروه��اي گوناگون
شبيهسازي كند.
كيا و هيونداي در حال حاضر جزو پشتيبانان اين پروژه هستند و گفته
ميشود قرار است ديگر شركتهاي كرهاي فعال در حوزه خودروهاي
خودران نيز به آن كمك و به توس��عه اين دس��ت محصوالت در سطح
جامعه مساعدت كنند.

اوپل طيف گستردهاي از خودروهاي ويژه را
توليدميكند
خبرخ�ودرو -اوپل در نظر دارد همپ��اي فيات  500حركت كند
و با توليد نس��خه محدود محصوالتش از لحاظ طراحي ظاهري با آن
رقابت كند.
نس��خههاي مح��دود Adam Rocks، Adam Rock S،
Adam Unlimited، Adam Black and White ، Adam
 Rocks Unlimitedو جديدت��ر از هم��ه Adam Black Jack
همگي جزو طيف گسترده محصوالت بازطراحي شده اوپل با طراحي
جذاب هستند.
البته ميتوان اين محصوالت را جزو مدلهاي يادآور نيز كه تالش
دارند فروش اوپل را افزايش دهند ،دانست .اوپل Adam Black Jack
جديدترين عضو اين خانواده محصوالت اس��ت كه به طراحي جديدي
مجهز ش��ده و داراي تفاوتهايي در قسمتهاي سقف ،آينه كناري و
كاپوت است .اين اولين باري است كه اوپل خودرويي را توليد ميكند
كه رنگ كاپوتش با رنگ اصلي بدنه آن تفاوت دارد.
عموما خودروهايي مثل نسخههاي ويژه  Adam، Mini، DS3و
 500داراي طيف گستردهاي از امكانات و آپشنها هستند كه بايد هنگام
خريد توجه ويژهاي به آن كرد .آدام از سال  2013در بازار حضور دارد
قرار است تا پايان دهه بازنشسته شود .بنابراين توليد چنين نسخههاي
ويژهاي بيشتر با هدف جذب مشتريان بيشتر و حفظ عالقهمندان فعلي
عرضه ميشوند.

