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شماره 3703

ربيعي خبر داد؛

نخست

افزايش سهم تعاون در اقتصاد ملي از  4به  ۶درصد
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي از افزايش سهم تعاون در اقتصاد ملي از
چهار به شش درصد طي چهار سال گذشته خبر داد.
علي ربيعي در حاشــيه هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان در جمع
خبرنــگاران پيرامون انتقاداتي كه درباره عدم تحقق ســهم  ۲۵درصدي
تعاون از اقتصاد ملي مطرح ميشــود ،گفت :در اقتصادي كه طي سالهاي
گذشته روزبهروز كوچكتر شده ،نميتوان انتظار داشت تا سهم يك بخش
را افزايش داد.
وي اظهار كرد :با اين وجود طي چهار ســال گذشته سهم بخش تعاون

شــيدا ملكي -تجارت جهاني گلوگاه
پيشرفت هر كشوري است .تصور ايزوله شدن
و دوري از رابطــه صنعتي و تجاري با ديگر
كشــورها در جهان امروز امري دشوار است.
اين در حالي اســت كه در شرايط پسابرجام
تصور عميق شدن روابط تجاري و اقتصادي
با جهانيان قوت گرفت.
امــا برجام با همــه بندهايي كه در حال
اجراست ،نتوانست مويرگهاي صنعت ايران
را زنــده كند .صنعت روند گذشــته خود را
طي ميكنــد و موانع همچــون قبل ادامه
دارد .اين رويداد اما به نظر نميرســد ريشه
در حفرهها يا كاســتيهاي صنعت برجام به
عنوان يك معاهده بينالمللي داشــته باشد.
مرز جدايــي و عقبماندگي صنعت ايران با
كشورهاي توسعهيافته را كجا بايد جستوجو
كرد؟ صنايع ما از الگوي كســبوكار جهاني
جا ماندهاند .بنگاههاي ايراني در دســتيابي
بــه معيارهاي توليد جهانــي كمي ناموفق
هستند .صنايع ايران در مقايسه با كشورهاي
صنعتي يا حتي كشــورهاي ديرصنعتي در
اين مسير دچار عقبماندگي هستند كه بايد
جبران شود.
  روابط بانكي با اروپا هنوز معلق است
ادوارد انجرقلــي ،صنعتگــر و مشــاور
مديرعامل شركت بوركهارد كامپرشن تهران
درباره مشكالت حوزه صنعت در گفتوگو با
«جهانصنعت» در اين زمينه گفت :صنعت
كشــور به دليل مبادالت مالي مشــكالت
بســياري دارد .هرچند تصور اين بود كه بعد
از برجام بسياري از مشكالت اقتصادي كشور
حل خواهد شد .بزرگترين مشكلي كه پيش
از برجــام هم با آن درگير بودهايم ،مشــكل
بانكهاي جهاني بود كه در حال حاضر هنوز
اين مشكل حل نشده است.
به گفته وي ،بانكهاي اروپايي حاضر به
معامله با ايران نيستند .همين موضوع باعث
ميشود به لحاظ مالي شركتهاي ايراني قفل
شوند .اين نكته بسيار مهم و قابل تامل است
كه پول براي يك شــركت صنعتي و بنگاه
اقتصادي به اندازه آب و هوا براي زندگي يك
انسان اهميت دارد .اين صنعتگر با اشاره به
اينكه از طريــق صرافي نميتوان پروژههاي
مهم مالي و اقتصــادي  600-700ميليارد
دالري را اجرا كرد ،تاكيد كرد :در گذشته به
دليل تحريمي كه از سوي بانكهاي اروپايي
عليه ايران اجرا ميشــد ،پول با واســطه به
صرافيها در ايران انتقال پيدا ميكرد .درباره
كارهــاي صنعتي كالن امــا نميتوان روند
اقتصادي را اينگونه ادامه داد.
 دانش تعامل با تاجــران جهاني را
نداريم
انجرقلي با اشــاره به اينكه يكي ديگر از
مشــكالتي كه مانع گسترش صنعت ايران و
ارتباط با كشورهاي صنعتي است ،نپذيرفتن
فرهنگ و دانش تعامالت صنعتي با كشورهاي
خارجي اســت ،گفت :اولين مشكلي كه بعد
از شــروع به كار شركت بوركهارد تهران در
ايران با آن مواجه شــدهايم ،ندادن حق امضا
به اعضاي هياتمديره خارجي است.
وي اظهــار كــرد :پيگيريهــا تاكنون
بينتيجه باقي مانده است در حالي كه اين
گره بزرگ شركتهاي سرمايهگذار خارجي
را بايــد بانك مركزي حــل كند .حق امضا
يا اجازه كار مشــكل بزرگ و اساســي در
صنعت و تجارت نيست اما همين گرههاي
كوچك موجب شده روند پيشرفت صنعتي
و تجاري ايران بســيار كنــد پيش رود.اين
صنعتگر درباره تاثير جابهجايي دولتها بر
صنعت كشــور معتقد است :با شروع به كار
هــر دولت همه برنامههــاي قبلي فراموش
ميشــود .مديران برنامههاي جديد را آغاز
ميكنند و شــروع به كار هر مدير جديد به
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از چهار به شــش درصد رسيده اســت كه بايد اين سهم افزايش يابد.وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه بخش ساختمان در سالهاي
 ٩٦و  ٩٧رونق مييابد ،گفت :صنعت ســاختمان آنجا كه متكي بر صنايع
داخلي اســت ،زيباست و جايي كه متكي بر واردات است نازيباست.وي با
بيان اينكه ميتوان با افزايش توليد داخلي صنعت ســاختمان رقابت ايجاد
كرد ،اظهار كرد :با رونق تقاضاي مســكن صنعت ساختمان در كشور رونق
ميگيرد.ربيعي درباره تعاونيهاي مسكن مهر نيز گفت :پروژههاي مسكن
مهر جايي كه به بخش تعاون مربوط است پيشرفت خوبي داشته و توانسته
بيش از يك ميليون مسكن مهر را آماده و تحويل صاحبان آن دهد.
به گزارش مهر اين مقام مسوول با اشاره به كيفيت برخي توليدات داخلي
در صنعت ساختمان گفت :در برخي از غرفهها كاالهايي توليدي را مشاهده

كردم كه بهراحتي ميتوانند با كاالي مشابه خارجي رقابت كنند.
وي گفت :متاسفانه در برخي غرفهها پيچهايي ديده ميشد كه از چين
وارد ميكردند در حالي كه در پزشــكي ما پيچهايي توليد ميكنيم كه از
فناوريهاي باالتري هم برخوردار هستند.
ربيعــي با بيان اينكه در حال حاضر حــدود  ۱۲۰هزار تعاوني فعال در
كشور داريم ،گفت :در سه سال گذشته يك اقدام كلينيكي در بخش تعاون
شروع كرديم و بخشي از تعاونيهاي غيرفعال را احيا كرديم ضمن اينكه از
تعطيلي تعاونيها جلوگيري شد.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي همچنين گفت :ســرآغاز هر فعاليت و
ســازندگي در كشور با ساختوساز اســت و اين بخش اگر رونق پيدا كند
بخشهاي مختلف اقتصاد ،توليد و ساير صنايع نيز رونق مييابد.

بررسی عقبماندگي صنايع ايراني از الگوي كسبوكار جهاني در گفتوگو با كارشناسان؛

از مونتاژ تا رسیدن به تولید ملی

  صنعت ايران هنوز به ساخت وارد نشده است و ما براي توليد كوچكترين
محصول همه موارد را بايد وارد كشور كنيم .آنچه در صنعت ايران در حال انجام
است ،مونتاژ و مهندسي معكوس است .در حالي كه بخش مهم هزينههاي صنعت
بايد صرف تحقيق و توسعه شود

مثابــه تجربههاي تكراري در روندي جديد
است .از همين رو است كه اشخاص كليدي
در وزارتخانههــا نبايد تغيير كنند .بدنه هر
وزارتخانه بهتر است با توجه به روند قبلي و
سوابق كاري آن ثابت بماند .اين روش موجب
ميشــود در نهايت تجربههــا در وزارتخانه
ثابت بماند.
 بوروكراسي حاكم بر صنعت خطرناك
است
انجرقلي با تاكيد بر اهميت پول و سرمايه
در تجارت جهاني افزود :سرمايه مثل آب است
و اگر رها شــود ،نميتوان به نتيجه مثبت و
قابل قبولي دســت يافت .سرمايهگذاري در
صنعت كشور گرههاي بسيار پيچيدهاي هم
با نرخ ارز خورده است .ثابت نبودن نرخ ارز نيز
در نهايت صنعت را دچار مشكل خواهد كرد.
در شرايطي كه صنعتگران و سرمايهگذاران هر
روز نگران جابهجايي نرخ ارز هستند ،نميتوان
برنامهريزي دقيق و ريشــهداري در راستاي
بهبود شرايط صنعتي كشور كرد.
اين صنعتگر با انتقاد شديد از بوروكراسي
حاكم بر صنعت كشــور گفت :بيش از چهار
ماه اســت كه مجموعهاي از ماشــينآالت
صنعتي بزرگ را به كشور وارد كردهايم .اين
ماشينآالت اما هنوز به دليل پيچهاي اداري
در گمرك باقي مانده است .اين در حالي است
كه اگر چهار ماه قبل اين ماشينآالت ترخيص
ميشد ،نهتنها سرمايه بلكه برنامهريزيها و
منابع انساني كمتر دچار مشكل ميشدند.
 صنعت ايران به شيوه ديوانساالري
اداره ميشود
همچنيــن دکتر غالمحســين كيامهر،
كارشناس مسايل اقتصادي نيز در گفتوگو
بــا «جهانصنعت» درباره علل عقبماندگي

مدير دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران
با اشــاره به وظايف ذاتي اين دفتر براي نظارت در حسن
انجــام مقــررات و آييننامهها گفت :ايــن مهم به كمك
بازرســان مجموعه انجام ميشود و نقش بازرسي هم در
حسن عملكرد همه ارگانها مشخص است .علي خنداني
اظهار كرد :اگر بازرســي به شكل دقيق ،ظريف و به موقع
باشــد در اجراي مقررات و نظــم دادن به زيرمجموعهها
تاثير بسزايي دارد.
عضو كميته تثبيت مالكيت خودرو گفت :همواره سعي
كردهايم طبق ماده « »66قانون دفاتر اسناد رسمي عمل
كنيم .وي افزود :بازرسي كانون در طول فعاليت سازمانهاي
بازرسي كل كشور و ثبت و وزارت دارايي به شكل موردي
و كلي انجام ميشود.

ايران از كشورهاي صنعتي و تازهصنعتيشده،
گفت :صنعت خودرو از سال  65توسط برادران
خيامي در ايران پايهگذاري شد .سال 1356
اوليــن محصول اين كارخانه بــه بازار آمد.
همچنين در آن دوره مهندسان كرهاي براي
كارآموزي در كارخانه پيكان حضور داشتند.
وي افــزود :با فاصلــه گرفتن از آنچه در
تاريخ صنعــت خودروي كشــور رخ داد و
نگاه به شــرايط صنعتي جهان امروز ،شاهد
تحوالت بسياري هســتيم .كرهجنوبي كه
بعد از ايران وارد صنعت خودرو شــد ،امروز
بازارهاي خودروي جهاني را در اختيار دارد.
اين در حالي است كه صنعت خودروي ايران
در نهايت به ســاخت چنــد مدل خودروي
محدود آن هم داخل كشــور دســت پيدا
كرده است.
 جلب سرمايه خارجي ،راهكاري در
پيشبرد صنعت كشورهاست
از سويي ديگر به اعتقاد اين تحليلگر مسايل
صنعتي بخشخصوصــي كرهجنوبي با جلب
ســرمايه خارجي وارد مقولــه صنعت خودرو
شــد .همين موضوع موجب گسترش صنعت
خودروسازي و موفقيت اين كشور شد .اين در
حالي است كه در ايران تا امروز شرايط مساعد
براي سرمايهگذاري كشورهاي صنعتي فراهم
نشده است.
دکتر كيامهر همچنين افزود :سالها شاهد
آن هستيم كه فضاي اقتصاد و صنعت كشور به
شكل ديوانساالري اداره شده است .هرچند در
سالهاي گذشته هميشه بحث خصوصيسازي
و اصل « »44را داشتهاي م اما با گذشت سالها
 70درصد اقتصاد كشور دولتي اداره ميشود.
به گفته وي ،اين در حالي اســت كه ما شاهد
عملكرد كشورهايي مثل مالزي و تركيه هستيم.

اين كشورها هرگز سرمايهاي به اندازه نفت ايران
نداشتهاند اما امروز بسيار موفق هستند .اين اتفاق
در كشــوري مثل تركيه از زماني آغاز شد كه
درهاي تجارت تركيه به روي كشورهاي ديگر
براي سرمايهگذاري باز شد.
 صنعتدار بودن و صنعتساز شدن
مقولههايي متفاوت هستند
اما چرا صنعت ايــران با همه تالشها و
جريانهايي كه براي بهبود شــرايط صنعتي
كشور بود تاكنون نتوانسته جايگاهي جهاني
پيدا كند؟ صنعتگران ايران هر روز براي بهبود
شرايط تالش ميكنند و از سويي ديگر شاهد
بهبود روند سياست خارجي در تجارت جهاني
هســتيم .مذاكرات در جهت گشايش روابط
تجاري است و از سويي ديگر توقفي در گلوگاه
تجارت ايران رخ داده است.
دکتر كيامهــر در توضيــح اين موضوع
با تاكيد بــر اينكه بين صنعــتدار بودن و
صنعتساز شــدن فاصله زياد است ،گفت:
صنعت ايران هنوز به ســاخت وارد نشــده
است و ما براي توليد كوچكترين محصول
همه موارد را بايد وارد كشور كنيم .آنچه در
صنعت ايران در حال انجام اســت ،مونتاژ و
مهندسي معكوس است .در حالي كه بخش
مهم هزينههاي صنعت بايد صرف تحقيق و
توسعه شود.
به گفته وي ،اقتصاد ما به شــدت ارز محور
است .همين موضوع ضربهاي جدي به صنعت
كشــور است .افزايش هر يكهزار ريال قيمت
دالر به معني افزايش قيمت محصول نهايي و
در پي آن كاهش قدرت خريد ميشود .به واقع
اقتصاد كشور دچار سرگيجه صنعتي شده است.
اين موضوع حاصل نداشتن استراتژي صنعتي
است .وزير صنعت دولت دوازدهم هم اگر برنامه
و استراتژي مشخصي نداشته باشد در ادامه به
هيچ نتيجهاي نخواهيم رسيد.
اين تحليلگر افزود :همه جاي دنيا در شرايط
ركود معافيت مالياتي شامل حال صنعتگران
ميشود .اين در حالي است كه در ايران دقيقا
برعكس اين موضوع اتفاق ميافتد .نظام مالياتي،
نظام تامين اجتماعي و سيستم گمرك كشور

مدير دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران خبر داد؛

سهم  15درصدي هزينه ثبت سند خودرو براي سردفتران

وي درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانهها گفت:
نقل و انتقال خودرو و سند مالكيت براي هر كاال همچنين
مرجع آن در قانون مشخص است ،تنظيم اسناد خودرو از
ابتداي تاريخ ورود به كشور تاكنون در دفاتر اسناد رسمي
بوده و در گذر زمان تغييراتي داشــته است.خودرو ديگر
كاالي مصرفي نيســت و همه آن را يك كاالي سرمايهاي
ميدانند.عضو كميته تثبيت مالكيت خودرو با بيان اينكه
از نظر ما ثبت ســند خودرو در دفاتر اســناد رسمي براي
جلوگيــري از تبعــات حقوقي آن اجباري اســت ،گفت:
پليس از ابزار رســانه براي جلوگيري از مراجعه مردم به

دفترخانهها استفاده ميكند و اين خالف گفته خودشان
است كه به اختياري بودن قانون استناد ميكنند .خنداني
گفت :انتهاي هر سندي كه در دفترخانه تنظيم شده و در
اختيار مردم قرار ميگيرد تقسيمبندي هزينههاي دريافتي
را نوشــته است .ماليات نقلوانتقال كه مستقيم به خزانه
واريز ميشــود ،حق ثبت (بخشي متعلق به هاللاحمر)،
هزينه صدور الكترونيك ســند ،ماليات بر ارزشافزوده و
حقالتحرير دفاتر اسناد رســمي.وي با بيان اينكه ميزان
ثبت سند بستگي به نوع و مدل خودرو دارد ،گفت :از كل
مبلغي كه در انتهاي سند قيد ميشود كمتر از  15درصد

بيشتر از آنكه از صنعتگر حمايت كند به واقع
در تالش براي ســنگاندازي است .براي مثال
ماشينآالت وارد شده در انبارهاي گمرك كشور
ميمانند تا به نوعي متروكه شوند.
 مزيتهاي رقابتي در صنعت ايران
فراموش شده است
اين كارشــناس امور صنعت و تجارت در
ادامه تاكيد كرد :يكي از بزرگترين مشكالت
اقتصادي كشور ما بررسي نكردن مزيتهاي
رقابتي كشور است .بررسي مزيتهاي رقابتي
كشــور موجب ميشــود در نهايت از توليد
پراكنــده فاصله بگيريم .توجه به تواناييهاي
رقابتي كشــور و همچنيــن هدفمند كردن
تجارت به سويي كه سود و بازده كافي داشته
باشد ،نقشــه راه و همچنين راهكار موفقيت
اقتصادي كشور است .همچنين وي با اشاره
به عملكرد اتريش در عرصه قطعهسازي افزود:
خودروسازي امري وسيع است و نياز به توليد
انبوه و همچنين صادرات مناســب و انبوه به
ديگر كشورها دارد .حال آنكه در ايران بيتوجه
به مبحث هزينه و فايده و صرفه اقتصادي اقدام
به توليد پراكنده خودرو كردهايم .هرچند توليد
اينچنيني به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود.
 دولت چابــك ،راه صنعت را هموار
ميكند
به اعتقاد دکتر كيامهر ،تعدد ايستگاههاي
تصميمگيري در اقتصاد كشــور ،ريشــه در
اقتصــاد دولتي دارد .اقتصاد دولتي اما امري
است كه كشورهايي مثل مالزي و تركيه از آن
رهايي پيدا كردند .براي مثال كشور تركيه با
فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي توانست سرمايه
خود را از مسير داللي به مسير صنعت مولد
توريسم سوق دهد.
از ســويي ديگر وي معتقد اســت؛ وزير
صنعت به تنهايي توانايي اجراي هيچ عملكرد
مثبت و شگرفي را ندارد .اين در حالي است
كه وزيــر صنعت اگــر در دولتي كوچك و
چابــك نقشآفريني كند امــكان موفقيت
بيشتري خواهد داشت .كوچك بودن دولت
موجب ميشــود بخشخصوصي واقعي و نه
بخشخصولتي و شبهخصوصي پيشرفت كند
و اين يعني موفقيت صنعت كشور.
افزايش نرخ ارز در نهايت موجب مشكالت
عميقتر در صنعت خواهد شد .دکتر كيامهر
بــا تاكيد بر اين موضــوع ابراز نگراني كرد و
گفت :عدهاي براي تكنرخي شدن ارز نقشه
ميكشــند و منفعت خود را بر منفعت ملي
ترجيح ميدهنــد .حال آنكه اين موضوع به
شدت براي صنعت كشور خطرناك است.
  ايران هنوز هم از صنعت جهاني فاصله
دارد
صنعت كشــور در حالي دستمايه منافع
اقشاري خاص شده اســت كه با راهكارهايي
ساده ميتوان از اين گره كوچك عبور كرد .در
شرايطي كه گرههاي بزرگتر مثل تحريمهاي
جهاني حل شده است همكاري نكردن بانكهاي
داخلي براي حق امضا مسالهاي دور از ذهن به
نظر ميرسد ،اما همين مسايل كوچك است كه
فاصله و مرز صنعت ايران و كشورهاي صنعتي
را بيشتر ميكند.
در شرايطي كه صنعتگران ايراني با دشواري
منابع خارجي را براي پيشبرد اهداف صنعتي
كشور جذب ميكنند سنگاندازيهاي اينگونه
منافــع ملي را به خطر خواهــد انداخت .وزير
صنعت دولت دوازدهم با برنامهريزي مدون و ارائه
راهكارهاي عملگرايانه بايد چنين حفرههايي را
در مسير پيشرفت صنعت كشور پر كند.
گزارش 2

آن متعلق به ســردفتر بوده و مابقي همين تحرير مطابق
قوانين و بخشنامهها تقسيم ميشود.خنداني از طرح كاهش
هزينههاي ثبت سند در دفترخانهها خبر داد و گفت :كانون
ســردفتران هم موافق كاهش هزينههاي ثبت و به دنبال
رضايت مردم است .دفاتر اسناد رسمي در زمانهاي مختلف
و در دفعات بسيار به دنبال كاهش هزينهها از جمله حقوق
دولتي نســبت به تنظيم سند خودرو بودهاند .اين موضوع
را در طرحها و لوايح مختلف به مجلس پيشنهاد كردهايم
اما تاكنون موافقتي با آن نشده است .اميدواريم در طرحها
و لوايح آينده اين موضوع مورد توجه مجلس و نمايندگان
قرار گيرد تا شــاهد كاهش هزينهها و اقبال مردم به ثبت
سند در دفاتر اسناد رسمي باشيم.

خبر

سازمانحمايت:

پيشفروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت
غيرقانونياست

تسنیم -معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت گفت:
پيشفروش خودرو بدون اخذ مجوز از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
غيرقانونياست.
شهرام ميرآخورلو ابراز كرد :اطالعرساني به مصرفكنندگان در جهت
جلوگيري از تضييع حقوق آنان از جمله وظايف سازمان حمايت است.
وي اظهار داشــت :ماده « »5آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق
مصرفكنندگان در 28فروردينماه سال 95تصويب و در عين حال خدمات
فروش در قالب يك بسته مشخص شد.
معاونبازرسيورسيدگيبهتخلفاتسازمانحمايتگفت:اينمادهقانوني
ميگويد :ب هواسطه اينكه مشكالت عدم تامين و افزايش ميزان مدت تعهدات
شركتهايعرضهكنندهخودروبهعنوانيكريسكبرايمصرفكنندهازبين
برودتماميعرضهكنندگاناعمازتوليدكنندگانوواردكنندگانبايدنسبتبه
دريافت مجوز پيشفروش اقدام كنند.
وي افزود :بدون شــك سازمان حمايت در صدور جواز پيشفروش به
متقاضيان ضمن بررســي شرايط الزم در صورتي كه امكان عرضه خودرو
به مصرفكنندگان مهيا باشد با داشتن ثبت سفارش الزم يا ميزان توليد
مكفي مجوز فعاليت صادر خواهد كرد .ميرآخورلو تصريح كرد :بدين ترتيب
از تمامي مصرفكنندگان درخواست ميشود در زمينه پيشخريد خودرو در
قالب برنامه فروش و پيشفروش بهطور حتم مطالبه مجوز پيشفروش را از
طرفعرضهكنندگانداشتهباشند.
وي گفــت :بــا وجود صدور آگهيهــاي متعدد ســازمان حمايت از
مصرفكنندگان همچنان مشاهده ميشود شهروندان نسبت به پيشخريد
خودروازشركتهايفاقدنمايندگيرسميومجوزپيشفروشاقدامميكنند.
معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت افزود :حتي نمايندگان
رسمي نيز بايد مجوز پيشفروش داشته باشند و صرف داشتن نمايندگي
رسمي دليلي بر پيشفروش خودرو نيست.

جايگزيني سيمان عربستان با ايران در عراق با
ديپلماسيضعيفدولت
تسنيم -يك كارشناس صنعت سيمان با اشاره به اينكه در حال حاضر
تعرفه سيمان ايران به عراق از  ۴۰به  ۴۵درصد افزايش يافته است ،گفت:
اين تصميم در حالي گرفته شده كه عربستان با پرداخت تعرفهاي اندك به
راحتي سيمان خود را در بازار عراق به فروش ميرساند.
علي محمد بد با گله از افزايش پنج درصدي تعرفه صادرات سيمان ايران
به عراق اظهار داشت :هم اكنون تعرفه صادرات سيمان به عراق  45درصد
است اما تعرفه صادرات سيمان عربستان به عراق حدود 17درصد اعالم شده
كه اين موضوع اصال قابل پذيرش نيست.
وي با بيان اينكه در مقطعي توليدكنندگان داخلي به دليل مازاد توليد،
سيمانهاي خود را با قيمت ارزان به بازار عراق صادر ميكردند ،افزود :اين
موضوع باعث شد تا كارخانجات عراقي احساس خطر كرده و از دولت خود
درخواست كردند تا تعرفه باالتري را براي سيمان ايران لحاظ كنند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سيمان صادراتي ايراني با قيمت معقول
به عراق صادر ميشود ،گفت :با اين وجود طرف عراقي تعرفه سيمان ايران را
از  40به  45درصد افزايش داده است .اين تصميم در حالي گرفته شده كه
عربستان با پرداخت تعرفهاي اندك به راحتي سيمان خود را در بازار عراق به
فروش ميرساند.اين كارشناس سيمان تصريح كرد :امروز ايران نقش مهمي
در امنيت كشور عراق دارد و نبايد با چنين برخوردهايي از طرف عراقيها
روبهرو شود .به همين منظور از وزير جديد صنعت درخواست ميكنيم تا با
تعامل با طرف عراقي اقدام الزم را براي معقول كردن تعرفه سيمان صادراتي
ايران به عراق انجام دهد.

صندوقضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچك
نيازمند كمك دولت و مجلس
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك با بيان اينكه
حداكثرتاپايانسال 97ظرفيتارائهضمانتنامهصندوقضمانتسرمايهگذاري
صنايع كوچك به پايان ميرسد ،گفت :اين صندوق نيازمند كمك دولت و
مجلس براي افزايش سرمايه است.
محمدحسين مقيسه اظهار داشت :پيشنهادهايي براي افزايش سرمايه
صندوق در برنامه ششم توسعه ارائه شده اما اين پيشنهادها حذف شد.
اينمقاممسوولتاكيدكرد:صندوقضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچك
نيازمند ارائه كمك از سوي دولت و مجلس است تا به بهترين نحو به اجراي
نقش خود در رونق توليد و خروج از ركود بپردازد.
وي ادامه داد :اين در شرايطي است كه در دولت دهم همه ضمانتنامههاي
مشــتريان به صورت چك و سفته از سوي آنان ارائه شد اما تاكنون بابت
اين ضمانتنامهها هيچ دريافتي نداشتهايم .مقيسه افزود :صندوق ضمانت
ســرمايهگذاري صنايع كوچك يكي از پنج صنــدوق زيرمجموعه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است كه موسسهاي حمايتي بوده و هركجا بانكها،
بخشخصوصي و ...نتوانند ورود كنند بهعنوان حامي بخشهاي مختلف وارد
عمل خواهد شد.مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك
يادآوري كرد :در اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان بيش از 90درصد
اشتغال ،ارزشافزوده ،صادرات ،نوآوري و خالقيت در بنگاههاي كوچك انجام
ميشود و بر اين اساس اگر خواهان رشد و توسعه كشورمان هستيم بايد به
اين واحدها اهميت بيشتري بدهيم.
بازار خودرو
نام خودرو
وانت آريسان دوگانهسوز
سمند  .SEكد 57310
29/100/000
سمند  .LXكد 29340
سمند سورن  ELXسال .كد 57511
سمند سورن  ELXتوربو .كد 58201
دنا با موتور EF7
45/000/000
پژو  .405 GLXكد 25634
پژو  GLX 405دوگانهسوز .كد 27222
32/100/000
پژو پارس سال .كد 28229
پژو پارس اتوماتيكELX .
پژو  207جديد
پژو 207جديد .اتوماتيك
رانا LX
رنو تندر پيكاپ
رنو تندر 90
سوزوكي ويتارا اتومات كالس 9
سوزوكي ويتارا اتومات  -كالس 10
سايپا ( SE 111سفيد)
سايپا ( SE 111تنوع رنگ)
تيبا ( SXرنگ سفيد)
تيبا ( SXتنوع رنگ)
تيبا .SXدوگانهسوز (سفيد)
ساينا( EXسفيد)
برليانس H220دندهاي
برليانس H220اتوماتيك
رنو پارس تندر

قيمتبازار(تومان)
26/500/000
29/100/000
28/093/000
31/500/000
38/400/000
39/500/000
30/200/000
42/681/000
30/200/000
52/500/000
31/199/000
37/400/000
52/500/000
42/900/000
49/800/000
34/000/000
35/600/000
39/900/000
135/000/000
140/500/000
22/000/000
22/200/000
25/700/000
25/800/000
26/700/000
28/200/000
39/500/000
46/000/000
42/800/000

قيمتكارخانه(تومان)
27/454/000
28/093/000
30/836/000
30/836/000
37/443/000
38/088/000
29/578/000
31/199/000
29/578/000
45/331/000
42/052/000
36/540/000
45/331/000
42/052/000
47/031/900
34/494/000
35/577/000
38/672/000
135/389/000
146/982/000
21/022/000
21/282/000
24/968/000
25/228/000
26/468/000
27/888/000
39/094/000
44/544/000
40/632/000

