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پيروزبخت:

نخست

ضرباالجل اجرای استانداردهاي 83گانه خودرو
تغييرنميكند
رييسسازمان ملي استاندارد ايران گفت :آخرين مهلت اجراي استانداردهاي
83گانه خودرو اول دي ماه  1397است و قرار نيست اين تاريخ تغيير كند.
نيره پيروزبخت در حاشيه نشست قائم مقام وزير تركيه در محلسازمان
ملي اســتاندارد در جمع خبرنگاران افزود :برنامه 83گانه استاندارد خودرو در
شــوراي سياستگذاري خودرو با حضور بسياري از مسووالن و دستاندركاران
در آن شورا تصويب شد.
وي اظهار داشت :محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت دولت
دوازدهم نيز در روزهاي اخير بر رعايت اين استانداردها تاكيد كردند.
پيروزبخت درباره توليد نشدن خودرو با قيمت كمتر از  35ميليون تومان نيز
گفت:سازمان ملي استاندارد وارد بحث قيمت نميشود چراكه براي اينسازمان

كيفيت ،سالمت و جان مردم در اولويت است و بحث قيمت در شوراي رقابت و
سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان مطرح ميشود.
وي همچنين درباره تغييرات انجام شده در موتورسيكلتهاي كاربراتوري
هنگام شمارهگذاري ،گفت :اين موتورها به صورت انژكتوري شمارهگذاري
ميشــوند .پيروزبخت افزود :در روزهاي اخير يكي از اعضاي انجمن اعالم
كرد كه  40ســال از توليد موتورســيكلتهاي  125ميگذرد و بايد روند
شماهگذاري آنها متوقف شود .رييسسازمان ملي استاندارد اظهار داشت:
اين موتورسيكلتها نيز همچون خودروها هستند و براساس قوانين موجود،
ســازمانها به ويژهسازمان محيطزيســت روي اين موتورسيكلتها نظر
ويژهاي دارند و بهطور قطع آنهايي كه كاربراتوري هســتند با توقف توليد
مواجه ميشوند وسازمانهاي استاندارد و محيط زيست نيز به دنبال توقف
آنها هســتند .استانداردهاي ما انژكتوري است كه روي آنها تاكيد ميشود.
پيروزبخت اظهار داشت :براي نخستين بار يكي از اعضاي هيات علميسازمان
استاندارد با راي قاطع اكثريت اعضاي ايزو به عنوان عضو هياتمديره فني

انتخاب شد ،همچنين پوستر روز جهاني استاندارد توسط يك جوان ايراني
و از بين  163كشور انتخاب شده است .شعار ايزو هوشمندي شهرها است
كه اين طراح ايراني آن را طراحي كرده است.
به گزارش ايرنا ،وي درباره نظارتسازمان استاندارد بر لبنيات سنتي نيز گفت:
سازمان ملي استاندارد وظيفهاي ندارد و اجباري بودن استاندارد توسط شوراي
عالي اســتاندارد در مورد صنايع است و لبنيات سنتي توسط وزارت بهداشت
كنترل ميشود و اگر اعتراضي باشد بايد به آنجا مراجعه كنند.
رييسسازمان ملي استاندارد در ادامه سخنان خود به پيگيري استانداردهاي
آسانسورهايســازمانهاي دولتي و عمومي اشاره كرد و گفت :پيگيريهاي
استاندارد آسانســورها با جديت دنبال ميشود و درباره پيادهسازي استاندارد
بازرسي دورهاي آسانسور پيشرفتهاي خوبي داشتيم.
وي از مسووالن خواست راهكاري براي اعمال استاندارد بر ساختمانهاي
خانگي اعمال شــود چراكه راهكار قانوني براي ورود به مناطق مســكوني
وجود ندارد.

آیا سهم خودروسازان در توليد ناخالص داخلي واقعي است؟
عليرضا حائري*
در خبرها و از قول يكي از اساتيد دانشگاهي
آمده بود كه صنعت خودرو نقش بسيار مهمي
در اقتصاد كشور داشته و سهمي بيش از سه
درصدي در توليد ناخالص ملي كشور دارد .در
همين يادداشت به ديگر مزاياي صنعت خودرو
نيز اشاره شــده بود از جمله اينكه همهساله
مقادير قابل توجهــي نقدينگي ازطريق اين
صنعت بهعنوان ماليات ،عوارض ،بيمه و ...به
دولت پرداخت ميشــود كه نقش مهمي در
تامين هزينههاي جاري دولت دارد.
در اينكــه صنعت خودرو در حال حاضر و
پس از نفت ،مهمترين صنعت كشــور است و
بيشترين توجه مقامات صنعتي و دولتي را به
خود معطوف كرده و بهصورت نماد ،ويترين
و افتخار صنايع كشــور و دولتمردان صنعتي
كشور درآمده است ،هيچ شكي وجود ندارد.
همچنين اين موضوع نيز صحيح است كه
همهســاله وجوه قابل توجهي تحت عناوين
ماليات ،عوارض ،بيمه و ...توسط اين صنعت
و البته از جيب و بودجه مردم به حساب دولت
واريز ميشود( .خرج كه از كيسه مهمان بود،
حاتم طايي شدن آســان بود) اما آيا ادعاي
اينكه سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص
ملي بيش از ســه درصد است ،واقعي است؟
خوب است در اينجا نگاهي بيندازيم به تعريف
توليد ناخالص ملي.
 توليد ناخالص ملي چيست
كل ارزش ريالي (يا دالري) كليه محصوالت
نهايي توليدشــده توســط واحدهاي مقيم و
غيرمقيم هــر كشــور در دوره زماني معين
(مثال ساالنه) را توليد ناخالص ملي مينامند.
منظور از غيرمقيم ،واحدهايي اســت كه در
خــارج آن كشــور به توليد مشــغولن د مثال
ارزش توليدات كارخانه اتومبيلسازي تويوتا
در آمريــكا در زمره توليد ناخالص ملي ژاپن
محاسبه ميشود.
افزايش توليــد ناخالص داخلي يا ملي در

هر سال به نسبت ارزش آن توليدات در يك
ســال گذشــته ،صرفنظر از تورم موجود را
رشــد اقتصادي مينامند اما سهم صنايع در
توليد ناخالص ملي يا داخلي چگونه محاسبه
ميشود؟ بهطور طبيعي حاصل تقسيم ارزش
كل توليدات نهايي هر صنعت (مثال خودرو)
به ارزش كل توليدات ناخالص ملي آن كشور،
ميشود ســهم درصدي آن صنعت از توليد
ناخالص ملي.
ســوال اينجاســت كه آيا ارزش نهايي يا
همان قيمتهاي فــروش محصوالت صنايع
خودروســازي كشــور ما عادالنه و مطابق با
قيمتهاي جهاني اســت؟ آيا اين محصوالت
در بازارهــاي جهاني نيز معــادل با نرخهاي
داخلي مشــتري و خريدار دارد؟ اگر جواب
مثبت اســت ،كه من هم با اين اســتاد عزيز
همنظر هستم.
امــا اگر جــواب منفي اســت و به علت
محدوديتهــاي واردات خودرو به كشــور
و تعرفههاي باالي واردات و ســاير شــرايط
محدودكننده كه رقابت منصفانه با ساير رقباي

رييسسازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع
معدني با بيان اينكه كلنگزني  7طرح فوالدي در دولت
نهم با عجله و در مدت يك هفته صورت گرفت ،گفت:
وزير جديد صنعت بر ايجاد هماهنگي در حوزه معدن و
صنايع معدني بيش از پيش تاكيد دارد.
مهدي كرباسيان در مراسم توديع و معارفه مديرعامل
شركت ملي فوالد اظهار داشت :هفت طرح فوالدي در
سال  83در شــوراي اقتصاد مطرح و ايجاد  4ميليون
تن ظرفيت فوالدي اواخر دولت هشــتم تصويب شــد
ولي ابالغ نشد.
وي ادامــه داد :در دولت نهم به يكباره در شــوراي
اقتصــاد تصميم گرفتند كه ظرفيــت  4ميليون تن را
افزايــش دهند و ايجاد  7طرح با ظرفيت هركدام 800
هزار تن مصوب شد.
كرباســيان تصريح كرد :اين طرحها در مكانهايي
پيشبيني شــده بود كه نه آب داشتند و نه برق ،ضمنا
با عجله هم كلنگزني شدند بهطوريكه طي يك هفته
كلنگ آنها به زمين خورد.
وي از راهاندازي فوالد تبريز تا پايان مهرماه و فوالد
ســبزوار در آبان امســال خبر داد و افزود :طرح ايراني
توليد به روش پرد نيز در فوالد شادگان و ميانه اجرايي
شده است.
به گزارش فارس كرباســيان در ادامه با اشــاره به
صادرات  6ميليون تن فوالد در سال گذشته ،گفت :كل
صادرات فوالد در سال  91حدود  200هزار تن بود و در
آن زمان  10ميليون تن واردات فوالد داشتيم.
رييسسازمان توسعه و نوسازي معادن با تاكيد وزير
جديد صنعت بر ايجاد هماهنگي بيشتر در حوزه معدن
و صنايــع معدني و جلوگيري از عملكردهاي جزيرهاي
در اين بخش ،تصريح كرد :نقشههاي يك صد هزارم در
سازمان زمينشناسي تهيه شده ولي چاپ نشدهاند كه
اميدواريم تا پايان آذرماه به چاپ برســند و در اختيار
سرمايهگذاران قرار گيرد.
وي با اشاره به سهم  43درصدي فوالد در بازار 2200
ميليارد دالري معــدن و صنايع معدني دنيا ،گفت :در
حال حاضر فوالدسازان ايراني در اين بازار سهم دارند و

خارجي را با چالشهاي جدي روبهرو ساخته و
شركتهاي خودروساز داخلي را مختار كرده
تا قيمتهاي فروش خــود را تقريبا آزادانه
و بدون رقابت واقعي با ســاير رقباي جهاني
تعيينكنند ،آنگاه بايد در صحت سهم بيش
از سه درصدي اين صنعت در توليد ناخالص
ملي كمي ترديد كرد.
وقتي يك اتومبيل ســواري خارجي مثال
 20هزار دالري كه قيمت جهاني آن به ريال
تقريبا برابر  80ميليون تومان اســت ،بر اثر
اين حمايتهاي تعرفهاي به قيمتي در حدود
 170تا  180ميليــون تومان در بازار داخل
بهفروش ميرســد ،بســيار طبيعي است كه
قيمت خودروي داخلي نيز تا دو برابر واقعي
تعيين شــود و سهم صنعت خودرو در توليد
ناخالص را تا دو برابر ارتقا بخشد.
در چنين شــرايطي ممكن اســت سهم
صنعــت خــودرو از توليد ناخالــص ملي يا
داخلــي قابل توجه باشــد اما اين ســهم در
مقايســه با ســهم ســاير صنايع داخلي از
توليــدات ملي واقعــي نيســت و در واقع

مقايســه اين صنعت با ســاير صنايع كه از
چنين موهبت حمايتي برخوردار نيستند در
يك شــرايط نابرابر ،باعث افزايش غيرواقعي
ســهم صنعت خودرو در توليد ناخالص ملي
به زيان ســاير صنايع شده است كه منصفانه
نيست و انتظار ميرود صاحبنظران اقتصادي
و عليالخصوص دانشگاهي به اين نكته ظريف
بيشتر دقت كنند.
همين احســاس كاذب باال بودن ســهم
صنعت خــودرو در توليــد ناخالص داخلي
يا ملــي ،باعث جلب توجه بيشــتر مقامات
تصميمگير به اين صنعت شده و باعث حمايت
بيشتر آنها از اين صنعت ميشود.
در يادداشت مذكور ،همچنين اشاره شده
بود كه يكي از دو خودروســاز بزرگ كشور با
زيان انباشته بااليي روبهرو هستند.
اينكــه چرا با وجود اين همه حمايتهاي
آشــكار و پنهان دولت ،صنايع خودروسازي
كشــورهمچنان با زيان روبهرو هستند ،جاي
بحــث و تعمق بيشــتري دارد كه فعال مورد
بحث اين مقاله نيست.

كرباسيان:

پرونده دامپينگ فوالد ايران بسته شد

توانستهاند در دوران ركود به كانادا ،اروپا و آسيا صادرات
داشته باشند كه بسيار مهم است.
وي از مديرعامل جديد شــركت ملي فوالد خواست
تا طي دو سال و نيم آينده سفره  7طرح فوالدي جمع
شود و اين طرحها تكميل شوند.
وي ادامه داد :صادرات شــمش فوالد تا يك زماني
امكانپذير اســت ،بايد به ســمت صــادرات فوالد با
ارزشافزوده باال حركت كنيم.
كرباســيان با بيان اينكه آلومينيوم در حال تبديل
شدن به رقيب جدي براي فوالد است ،افزود :در ايتاليا
خودرويي به من نشان دادند كه با آلومينيوم ساخته شده
بود ،دنيا در حال تغيير است و بايد براي بقاي خود در
صنعت فوالد فكري كنيم.
رييسسازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع
معدني گفت :پرونده دامپينگ فوالد ايران در بازارهاي
اروپايي بسته شد.
مهدي كرباســيان در مورد پرونده دامپينگ فوالد
ايــران در بازارهاي اروپا اظهار داشــت :ما از ابتدا نيز
اعتقاد داشــتيم كه موضوع دامپينــگ فوالد ايران به
صورت غيركارشناسي مطرح شده و اين مساله را قبول
نداشتيم.
وي ادامه داد :متاســفانه برخي افراد از سر دلسوزي
مســايلي را در مورد فوالد كشور مطرح ميكردند ،اين
اطالعات خارج از كشــور رفت و در نهايت شركتهاي
دالل اروپايي و آســيايي كه ايران جاي آنها را در بازار
گرفته بود ،عليه ما فعال شدند.
مديرعامل ايميدرو ادامه داد :بخش زيادي از صادرات
شركت فوالد مباركه به اروپا صورت ميگرفت كه جاي
دالالن را گرفته بود و باعث شــد آنها عليه ما جوسازي
كنند .كرباسيان با بيان اينكه موضوع دامپينگ فوالد
فقط در مورد كشور ما مطرح نبود و چند كشور ديگر را
نيز شامل ميشد ،افزود :اطالعاتي در اين مورد از سوي
ايران ارائه شــد و اروپاييها نيز موضوع دامپينگ فوالد
ايران را رد كردند .البته ما بايد حواسمان باشد كه در

بازارهاي جديد ،دالالن اگر منافع خود را در خطر ببينند،
دنبال راهي هستند كه عليه ما فعال شوند.
وي تاكيد كرد :با اعالمي كه اخيرا از سوي اروپاييها
صــورت گرفت ،از ديد ما موضوع دامپينگ فوالد ايران
منتفي است و پرونده بسته شده است.
كرباسيان در ادامه در مورد فاينانس طرحهاي فوالدي
كشــور نيز گفت :طرح توسعه فوالد هرمزگان و طرح
توسعه فوالد مباركه نهايي شده و شركت فوالد مباركه
با طرف آلماني به توافق رســيده است كه از فاينانس
برخوردار خواهد شد.
وي تصريــح كرد :اخيرا وزارت اقتصاد نيز توافقي با
كرهايها داشته كه اميدواريم در نيمه دوم سال خبرهاي
خوش فاينانس را داشته باشيم.
رييسسازمان توسعه معادن ادامه داد :طرح پرورده
چهار زغالسنگ طبس نيز با فاينانس  90ميليون يورو
از چين كه قبال منتفي شده بود ،دوباره در دستور كار
دولت قرار گرفتــه و اميدواريم تا پايان مهر ماه كلنگ
عملياتي اين طرح به زمين زده شود.
مديرعامل سابق شركت ملي فوالد با انتقاد از برخي
واگذاريهــا در صنعت فوالد گفت :در واگذاريها بايد
بحــث اهليت مورد توجه قرار گيرد و صنايع به افرادي
واگذار شوند كه براي اداره اين بخشها نگاه درازمدت
دارند.
عبدالمجيد شــريفي نيزدر مراســم توديع خود از
مديرعاملي شــركت ملي فوالد اظهار داشــت :برخي
واگذاريها در صنعت فوالد به درستي صورت نگرفته كه
واگذاري فوالد ميانه از آن نمونه است ،بهطوريكه اجراي
اين پروژه بيش از يك سال به تعويق افتاد ،عدهاي اين
بخش را خريداري كردند اما بعد از يك سال گفتند كه
ما نميتوانيم آن را اداره كنيم و خارج شدند.
وي تاكيــد كرد :در واگذاري صنايع بايد به موضوع
اهليت خريدار توجه ويژهاي شود و كارخانهها به افرادي
واگذار شوند كه براي اداره آن نگاه درازمدت دارند.
مديرعامل سابق شركت ملي فوالد با بيان اينكه بر

  آمار و ارقام چه ميگويد
فــرض ميكنيم كه توليــد ناخالص ملي
كشــور در سال گذشته بالغ بر  500ميليارد
دالر بوده اســت لذا سهم سه درصدي از اين
مبلــغ ،بالغ بر  15ميليارد دالر ميشــود .به
عبارت ديگــر ارزش توليدات صنعت خودرو
در كشور در سال گذشته بالغ بر  15ميليارد
دالر بوده اســت .توليد انواع خودرو در سال
گذشــته بالغ بر حدود يــك ميليون و 200
هزار دســتگاه بود ،لذا بهطور متوسط ارزش
هر دســتگاه خودرو بالغ بــر حدود 12500
دالر ميشود.
طبق آمارها بالغ بر  80درصد خودروهاي
توليدشده يعني  960هزار دستگاه از انواع
پرايد و پژو اســت .آيــا اتموبيلهاي پرايد و
پژو توليدشده در كشور داراي ارزشي معادل
 12500دالر براي هر دســتگاه هســتند؟
يعني بهطور متوســط هر دستگاه در حدود
 50ميليون تومان .آيا متوسط قيمت فروش
محصوالت خودروســازان ما در داخل كشور
اين مبلغ اســت؟ آيا با چنيــن قيمتي ،قادر
هســتيم اين خودروها را به بازارهاي جهاني
صادر كنيم؟ جواب مثبت است ،من هم با اين
استاد عزيز همنظر هستم.
اما اگر جواب منفي اســت كه البته منفي
اســت ،بايد در تعيين ســهم صنعت خودرو
در شــاخصهاي كالن اقتصادي مثل توليد
ناخالص داخلي و ملي و ســهم ارزشافزوده
آن در صنعت كمي با دقت بيشــتري اظهار
نظر كرد.
 خالصه كالم
تعيين ســهم صنايــع در توليد ناخالص
داخلي يا ملي و مقايسه آنها با يكديگر ،تنها
در صورتي ميتواند به واقعيت نزديك باشــد
و در محاســبات كشــوري مورد استناد قرار
گيرد كه شرايط قيمتگذاري محصول نهايي،
حمايتهاي تعرفهاي و ساير شرايط از قبيل
استفاده از منابع سيستم بانكي و ...براي كليه
صنايع داخلي ،تقريبا يكسان باشد در غير اين
صورت هرگونه اعالم ســهم در ارزشافزوده
صنعت يا توليد ناخالص واقعي نبوده و باعث
گمراهي خواهد بود.
* كارشناس صنعت
گزارش 2

اســاس اصل  44قانون اساســي ،شركت ملي فوالد از
سهامداري خارج شــده است ،گفت :اخذ مجوزها بايد
در اين شركت متمركز شود و وظايف و امور فوالدي به
اين شركت سپرده شود.
شريفي با بيان اينكه طرحهاي فوالدي بايد در مدت
 36ماه اجرايي شوند ،افزود :اجراي هفت طرح فوالدي
از ســال  86تا  96طول كشــيده كه علت اين مساله،
تكيه كردن منابع مالي پروژهها به درآمدسازمان توسعه
معادن بوده است.
وي با اشاره به تزريق  1800ميليارد تومان منابع مالي
به اين طرحها ،اضافه كرد :براي اجراي دقيق پروژههاي
فوالدي بايد برنامهريزي مناسبي صورت گيرد تا چنين
تاخيرهايي در اجراي طرحها صورت نگيرد.
مديرعامل سابق شركت ملي فوالد با اشاره به توليد
 18/5ميليون تن آهن اسفنجي در سال گذشته در كشور
گفت :امسال اين رقم از  20ميليون تن فراتر خواهد رفت
و با توجه به توليد  55ميليون تن آهن اسفنجي در دنيا،
ايران رتبه اول را در اين زمينه دارا است.
وي بــا بيان اينكه در طرح جامــع فوالد توليد 55
ميليون تن فوالد و صادرات  20ميليون تني پيشبيني
شــده است ،اظهار داشت :در طول سالهاي  90تا 95
حدود  200هزار تن صادرات فوالد داشتيم اما اين رقم
در سال گذشته به شش ميليون تن رسيد و امسال نيز
حدود هفت ميليون تن صادرات فوالد خواهيم داشت.
وي تصريح كرد :امســال براي اولين بار توليد فوالد
ايران از  20ميليون تن عبور خواهد كرد.
منصور يزديزاده ،مديرعامل جديد شركت ملي فوالد
نيز در مراسم معارفه خود اظهار داشت :محاسباتي كه در
مورد پارامترهاي اقتصادي هفت طرح فوالدي در گذشته
ن موقع درست بوده و چيزي كه
انجام شده بود ،حتما آ 
االن با آن روبهرو هستيم نبوده است اما طوالني شدن
زمان اجرا باعث باال رفتن هزينههاي توليد ميشود.
وي بــا بيان اينكه هفت طرح فــوالدي نبايد مانع
حركت صنعت فوالد شــود ،اضافه كرد :سهم فوالد در
توليد ناخالص ملي كمتر از  20درصد نيســت كه عدد
مهمي محسوب ميشود.

خبر

تشكيل  3كميته تخصصي در شوراي عالي كار

ايسنا -در جلسه شوراي عالي كار كه با حضور معاون روابط كار وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي با هدف
بحث و بررسي و تبادلنظر درخصوص مسايل كارگري برگزار شد ،تشكيل
سه كميته روابط كار ،دستمزد و تغيير ساختار به تصويب رسيد و كميته
دستمزد به عنوان كميتهاي دائمي مامور بررسي هزينه معيشت كارگران
در تعيين دستمزد شد.
ايجاد سه كميته مذكور به منظور بررسي و تدوين آييننامههاي مربوط به
قانون كار به ويژه آييننامه تبصره يك ماده ۷قانون كار ،بررسي تغيير ساختار
كارگاهها و بررسي ابعاد مختلف تعيين دستمزد كارگران صورت گرفت.
در اين جلسه اعضاي شوراي عالي كار ،معاون روابط كار وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي را به عنوان دبير شورا پيشنهاد كردند كه با اكثريت
آرا به تصويب رسيد.
تاكيد بر موضوع امنيت شغلي كارگران و تهيه آييننامه تبصره يك ماده۷
قانون كار توسط وزارت كار به منظور تعيين حداكثر مدت قراردادهاي موقت
از جمله موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.

واردات  ۳۷هزار دستگاه خودروي سواري در
 ۵ماهه امسال
مهر -گمرك ايران از واردات  ۳۷هزار و  ۶۲۳دســتگاه انواع خودروي
سواري به ارزش يك ميليارد و  ۳۳ميليون دالر در پنج ماهه اول امسال
خبر داد.
گمرك ايران اعالم كرد واردات انواع خودروي سواري در پنج ماهه اول
سال گذشته  ۲۶هزار و  ۳۷۶دستگاه به ارزش  ۶۹۰ميليون و  ۷۰۳هزار
دالر بود .ضمن اينكه واردات انواع خودرو ســواري به ايران در سالجاري
نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش نيز  5/49درصد افزايش
داشته است .خودروهاي سواري كمتر از ۱۵۰۰سيسي و خودروهاي سواري
 ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سيسي مشمول  ۴۰درصد حقوق و عوارض گمركي به
ازاي هر دستگاه خودرو هستند.
خودروهاي سواري از  ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰سيسي هم مشمول  ۵۵درصد
حقوق و عوارض گمركي به ازاي هر دستگاه خودرو هستند.
همچنين گمرك ايران اعالم كرد :خدمت گيرندگان رويه واردات براي
تكميل مرحله  ۷دوراظهاري واردات (اظهارنامه -ارزش) براي برخي كاالها
از شناسههاي كاال ( )tscدر بانك شناسهها استفاده كنند.
گمرك ايران تصريح كرده است :در غير اين صورت امكان دريافت سريال
و كوتاژ گمركي براي كاالهاي مذكور نخواهد بود.
اين كاالها شــامل اين موارد است :پوشاك ،ظروف شيشهاي و بلور و
لوسترها ،خودرو ،تبلت و گوشي تلفنهمراه ،ساعت مچي ،ماشينآالت
سنگين ،لوازمالتحرير ،پارچه و نخ.
ديگر كاالهاي محصول نهايي نيز در روزهاي آينده مشمول اطالعيه
مذكور خواهند شد.
همچنين براي مواردي كه شناســه كاال موجود نيست مطابق فايل
آموزشي اقدام به پيشاظهاري ارزش شود.
با بهرهگيري از هوش مصنوعي ،خدمتگيرندگاني كه اقدام به ارسال
اطالعات اشتباه و ناقص كنند ،در فهرست سياه قرار خواهند گرفت.

هيچ قرارداد قطعي با قطعهسازان داخلي به جز
يكي دو قطعهساز بزرگ به امضا نرسيده است
خبرخودرو-عضوهياتمديرهانجمنتخصصيصنايعهمگنقطعهسازي
كشور با گاليه از فضا و شرايط توليد در صنعت قطعهسازي اظهار داشت:
به نظر نميرســد در جريان همكاريها و توافقات صورت گرفته ،اوضاع
قطعهســازان داخلي تغيير كند و قطعهسازان داخلي نقشي در جريان
همكاريها داشته باشند چنانچه با گذشت ماهها هنوز هم مشخص نشده
كه در توليدات جديد چه قطعاتي قرار است داخليسازي شود.
مهدي مطلبزاده با اشــاره به اينكه تاكنون وضعيت قطعهسازان در
همكاريهاي اخير اعالم نشده است ،گفت :متاسفانه با اتفاقي كه پس از
برجام رخ داده ،عمال بازار خودروي ايران در اختيار فرانسويها قرار گرفته
و به زودي خيابانها مملو از خودروهاي فرانسوي خواهد شد ،خودروهايي
كه اغلب مونتاژي هستند و نهايتا پيشبيني ميشود هيچ اتفاق جديدي
در صنعت خودرو رقم نخواهد خورد.
وي تاكيد كرد :متاسفانه تاكنون به جز يكي دو قطعهساز بزرگ ،هيچ
قراردادي با قطعهسازان داخلي به امضا نرسيده است.
وي تصريح كرد :بايد در قراردادهاي خودرويي ،شــركتهاي خارجي
مجاب شوند كه دست قطعهسازانشان را در دست قطعهسازان داخلي قرار
دهند.درچنينشرايطياستكهانتقالتكنولوژيصورتگرفتهوباتوليدات
جديد قطعهسازان داخلي در زنجيره تامين خودروسازان خارجي قرار گرفته
و بالطبع صادراتمحور بوده و وارد بازارهاي جهاني خواهيم شد.
وي در ادامه با توجه به تصميم بانك مركزي و كاهش ســود بانكي
خاطرنشان كرد :بايد نقدينگي به بازارهاي مولد هدايت شود تا باعث توسعه
اشتغالزايي در كشور شود.
اين فعال در صنعت قطعهسازي افزود :بيترديد اختصاص سودهاي
باالي بانكي به سپردهها ،باعث عدم پيشرفت و توسعه اقتصاد و توليد در
كشورهاست.

آغاز فروش اينترنتي خودروي ساندرو استپ وي
سايپانيوز -معاون بازاريابي و فروش گروه سايپا با اشاره به استقبال
بينظير مشــتريان از خودروي ساندرو استپ وي همزمان با آغاز فصل
پاييز گفت :گروه خودروسازي سايپا در نظر دارد در راستاي رضايتمندي
و حمايت از مشتريان عزيز فروش اينترنتي اين خودروي پر طرفدار را به
اجرا گذارد.
يزاده افزود :يكي از داليل استقبال بينظير از اين محصول ،كيفيت
رضا تق 
بسيار مناسب محصوالت شركت پارسخودرو نسبت به ساير خودروهاي
موجود در بازار است و اجراي به موقع تعهدات و خدمات پس از فروش
متمايز گروه خودروسازي سايپا در سطح كشور باعث شده تيراژ توليدي
اين خودرو همچنان از تقاضاي آن در بازار كمتر باشد؛ اما با هماهنگيهاي
به عمل آمده سعي شده تا تيراژ توليدي اين خودرو اضافه شود و امكان
ثبتنام براي تعداد بيشتري از مشتريان محترم فراهم شود.
وي اظهار داشت :پيشفروش خودروي ساندور استپ وي با موعد تحويل
آذر و ديماه سالجاري از ساعت 11روز يكشنبه 26شهريورماه آغاز خواهد
شد كه با هدف جلوگيري از عرضه مجدد و توزيع عادالنه آن محدوديت
كدملي برقرار خواهد بود .بنابراين امكان ثبتنام تنها براي مشترياني فراهم
خواهد بود كه تاكنون موفق به ثبتنام اين خودرو نشدهاند.
معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا اعالم كرد :به دليل رفع
عمده مشكالت قبلي سيستم فروش اينترنتي و افزايش سرعت عمليات
ثبتنام اميدوارم كه مشتريان در هنگام ثبتنام با مشكل خاصي مواجه
نشوند ،لذا از هموطنان و مشتريان درخواست كرد به منظور جلوگيري از
سوءاستفادههاياحتماليبرخيدفاترغيرمجاز،فقطازطريقسايتاينترنتي
شركت سايپا به نشاني www.saipacorp.comاقدام به ثبتنام نمايند.

