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صنـعت و معدن
یکشنبه  13بهمن  1398شماره 651

اخبار

مع��اون وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل
س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران گف��ت :با توجه به
اب�لاغ بس��تۀ حمایت از صادرات غیرنفتی توس��ط
معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی
اقتص��اد مقاومتی ،انتظار میرود س��ازمان برنامه و
بودجه نس��بت به ابالغ و تخصیص بودجه مش��وق
ه��ای صادرات��ی اق��دام کند .به گ��زارش ایلنا و به
نقل از سازمان توسعه تجارت ایران ،حمید زادبوم،
ب��ا بیان این مطلب اظهار داش��ت :هماهنگیهای
الزم با س��ازمان برنامه و بودجه در خصوص اعالم
اولویتهای برنامههای س��ازمان توس��عه تجارت
ایران جهت پرداخت مشوقهای صادراتی صورت
پذیرفت��ه و همچنی��ن ش��یوه نامهه��ای پرداخت
مش��وقهای صادراتی تهیه و تدوین ش��ده است تا
به محض تخصیص بودجه مش��وقهای صادراتی
نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط
اقدام شود .وی اجرایی شدن ماده  ۱بسته حمایت از
صادرات غیرنفتی در خصوص سپرده گذاری ۲۰۰۰
میلیارد تومانی صندوق توس��عه ملی در بانکهای
عامل جهت اعطای تس��هیالت سرمایه در گردش
به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان
کش��ور دانس��ت و خواس��تار تهی��ه ش��یوه نام��ه و
دس��تورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی
و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیالت شد.
معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت
ایران ،با اش��اره به ماده  ۳بس��ته حمایت از صادرات
غیر نفتی س��ال  ،۱۳۹۸از اعالم آمادگی س��ازمان
توس��عه تج��ارت ایران جهت هم��کاری با صندوق
توس��عه ملی ،بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی در راس��تای اجرایی ش��دن ماده  ۳بس��ته
حمایت��ی در خصوص تهیه و تدوین دس��تورالعمل
های پرداخت اعتبارات سرمایه در گردش از محل
منابع صندوق ملی خبر داد.

انتقال دارو به ایران با سازوکار تجاری
جدید تضمین میشود

رئی��س بخ��ش اقتص��ادی رواب��ط دوجانبه وزارت
اقتصاد سوئیس با اظهار اطمینان از اینکه بهزودی
شرکتها و قراردادهای تجاری زیادی در سازوکار
جدید مبادله کاال میان سوئیس و ایران فعال خواهند
ش��د ،تاکی��د کرد این روند ،انتق��ال دارو به ایران را
تضمی��ن میکن��د« .اروین بولینگر» در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا درباره سازوکار جدید مبادله کاالهای
کشاورزی و دارو میان سوئیس و ایران ،ضمن ارائه
توضیحاتی درباره آن ،گفت که شرکتهای زیادی
برای اس��تفاده از این سازوکار ابراز عالقه میکنند.
ای��ن مقام اقتصادی س��وئیس یادآور ش��د که پس
از خ��روج آمری��کا از برجام ،کار برای ش��رکتها و
بانکه��ا به منظور تامین منابع مالی همکاریهای
اقتصادی ،حتی در حوزه اقالمی که تحریم نبودند
دشوار بود .وی با بیان اینکه سوئیس موفق به انجام
هماه گیهای بینالمللی الزم درخصوص س��ازوکار
جدید ش��ده اس��ت ،گفت :اهمیت س��ازوکار در این
اس��ت که می تواند انتقال دارو به ایران را تضمین
کند .او درباره تفاوت این سازوکار با سازوکاری که
سه کشور اروپایی عضو برجام حدود دو سال پیش
برای تسهیل همکاریهای مشروع تجاری با ایران
(اینس��تکس) راهاندازی کردند گفت :اینستکس به
عنوان یک ش��رکت از س��وی کش��ورهای اروپایی
ثبت ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه سوئیس موفق
این س��ازوکار را با آمریکا تقریبا نهایی کرده اس��ت،
گفت :اهمیت س��ازوکار در این اس��ت که می تواند
انتقال دارو به ایران را تضمین کند.

کارگزاری صندوق ضمانت صادرات
ایران در سلیمانیه راهاندازی میشود

رای��زن بازگان��ی ایران در عراق با اش��اره به حضور
150شرکت ایرانی در نمایشگاه اختصاصی ایران در
سلیمانیه اقلیم کردستان عراق گفت  :برخورداری از
 500کیلومتر مرز مشترک ایران با سلیمانیه ،وجود
دو گذرگاه رس��می مرزی باش��ماق و پرویزخان و
استقبال از کاالهای ایرانی در این منطقه ،ظرفیت
بس��یار مناس��بی برای توسعه فعالیتهای بازرگانی
دو کش��ور خواه��د بود .ناصر به��زاد افزود :در حال
حاضر نیمی از کاالهای موجود در بازار س��لیمانیه
محصوالت ایرانی اس��ت که ش��امل مواد غذایی،
فرآوردهه��ای تبدیل��ی ،فرش و موکت ،مصنوعات
پالس��تیکی ،ماش��ینآالت ،مصالح س��اختمانی،
کاالهای حوزه کش��اورزی اس��ت و خدمات فنی و
مهندس��ی به ویژه در بخش حمل و نقل ،س��اخت
و س��از و طراح��ی ش��هری به عن��وان اولویتهای
مهم همکاری ش��رکتهای ایرانی نیز در این بازار
مورد توجه اس��ت .رایزن بازرگانی ایران در عراق با
برشمردن سیاستهای اقلیم کردستان برای بهبود
و توس��عه بازار س��لیمانیه در آینده گفت :بررسیها
نشان میدهد که ایجاد شهرک صنعتی مشترک در
مرز پرویزخان با استفاده از انرژی برق ایران و ارائه
تسهیالت تشویقی اقلیم برای ایجاد کارخانه های
صنعت��ی در بخشهای مزی��تدار کاالهای ایرانی
میتوان��د موجب ماندگاری و حضور اثرگذار در این
منطقه باشد.

خــبرویـژه

سازمانتوسعهتجارتآمادۀهمکاری
برای اجرای بستۀ حمایت از صادرات

فعاالن اقتصادی
نگران افزایش
مالیات در سال ۹۹

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فعاالن اقتصادی نگران افزایش مالیاتها در سال  ۹۹هستند ،گفت :افرادی که مالیات خود را به صورت مرتب واریز میکنند نباید با رشد مالیاتی مواجه باشند.
«غالمحسین شافعی» ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در جلسه صبحانه کاری فعاالن اقتصادی با «امیدعلی پارسا» ،رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،گفت :بخشخصوصی
نگران مالیات ستانی دولت در سال  ۹۹است ،به خصوص اینکه امروز افرادی که شفافتر هستند ،بیشتر مالیات میدهند .وی افزود :امروز عدالت مالیاتی در کشور رعایت نشده و شفافیت و فرار مالیاتی،
از جمله مواردی است که مورد دغدغه بخشخصوصی است .او گفت :بخش خصوصی نگران است که افزایش مالیات در بودجه سراغ شفاف ها رفته و از آنها گرفته شود.

«اسکناس» تبعات کمبود عرضه به بازار را در گفت و گو با رئیس اتحادیه نمایشگاه داران بررسی کرد؛

گ�روه صنع�ت_ محمد خادمی :افزایش لحظه
ب��ه لحظ��ه قیمت خودرو ای��ن روزها کاهش
معامالت خودرو در بازار را رقم زده اس��ت ،به
طوری که فروش��نده کمتر از خریدار در بازار
وجود دارد ،هر چند وعده های مدیران کارخانه
های تولید برای فروش محصوالت ش��ان به
روش ه��ای ف��وری و پی��ش ف��روش در چند
وقت اخیر آغاز شده است ،اما بازهم نتوانسته
تع��ادل در ب��ازار خرید و فروش را حاکم کند و
این روز ها ش��اهد کمبود فروش خودروهای
صفر هس��تیم .به گزارش «اسکناس» ،طبق
تحقیقات میدانی خبرنگار ما در بازار و به ویژه
س��ایت های خرید و فروش خودرو نش��ان از
تمایل نداشتن صاحبان خودروها برای فروش
در ب��ازار فعل��ی را دارد ،برای اینکه ازعلت روند
کاهش معامالت خودرو آگاه شویم ،گفتگویی
با «س��عید موتمنی» رئیس اتحادیه دارندگان
نمایش��گاه و فروش��ندگان خودرو انجام داده
ایم.

کم کاری تولید کنندگان خودرو


او درباره وضعیت این روزهای بازار می گوید«:
دالیل گوناگونی برای کمبود معامالت خودرو
در کشور رقم خورده است یکی از این دالیل
که این روزها ش��اهد آن هس��تیم مربوط به
نزدیک شدن سال جدید و آغاز سفر هموطنان
در ایام نوروز است که مالکان خودرو ها تمایلی
به فروش ندارند و این دس��ته افراد معامالت
ش��ان را بعد از تعطیالت نوروز گذاش��ته اند».
وی می افزاید «:دلیل دیگر کمبود فروشنده
خ��ودرو ب��ه جو افزایش قیمت برمی گردد ،به

سرگیجهخودرویی!

عملیات اجرایی  ۱۰طرح بزرگ
صنعتی و معدنی در کشور آغاز میشود

ب��ر م��ی گیرد معامالت صف��ر و کارکرده آن
صورت می گیرد ،اما خرید و فروش این دسته
با حساسیت بیشتری بین فروشندگان صورت
می گیرد».

به دنبال افزایش تولید خودرو


طوری که روز به روز ش��اهد افزایش قیمت
خودرو های مختلف داخلی و خارجی هستیم
و فروشندگان نگران این است که اگر خودرو
اش را ب��ه فروش برس��اند توان خرید خودرو
دیگ��ر را نداش��ته باش��د ».رئی��س اتحادیه
دارندگان نمایش��گاه و فروش��ندگان خودرو
دلی��ل دیگر کمبود فروش��نده خودرو در بازار
را این طور عنوان می کند «:متاس��فانه ریشه
این نابس��امانی ها کارخانه های تولید کننده
خودرو هس��تند ،اگر این کارخانه ها تولیدات
شان را براساس نیاز بازار فراهم کنند ،شاهد
افزای��ش قیمت و بی بازاری معامالت خودرو
نخواهیم بود« ».موتمنی» در پاسخ به سوال
خبرنگار«اس��کناس» درباره اینکه آماری از
معامالت نمایش��گاه داران خودرو در تهران
دارید؟ پاس��خ می دهد «:آم��اری نداریم ،در
تالش بودیم تا سایتی فراهم کنیم که لحظه
ب��ه لحظ��ه خرید و فروش معامالت خودرو از

س��وی نمایش��گاه داران در آن ثبت شود که
این اقدام موثر نشده است ».او خاطرنشان می
شود «:متاسفانه دو سال است که بی نظمی در
بازار خودرو وجود دارد و کارخانه های تولیدی
توجه��ی ب��ه این موض��وع ندارند که مصرف
کنن��ده در عذاب ق��رار دارد و برخی هوطنان
م��ان به دنبال خرید یک خودرو هس��تند که
بتوانند هزینه زندگی خانواده ش��ان را تامین
کنند ».وی در ادامه صحبت هایش به موضوع
معامالت خودرو های خاص می پردازد ،می
افزاید «:خودروهای گران قیمت معروف به«
فانتزی» مشتری خاص خودشان را دارند ،این
دس��ته خودروها که اکثر آنها وارداتی اس��ت
افزایش قیمت آن برای خریدار و فروش��نده
تاثی��ری ن��دارد و آنها معامالت ش��ان را می
کنن��د ،اما خودرو های س��واری ارزان قیمت
مع��روف به «س��بک» که زی��ر  100میلیون
تومان اس��ت و بیش��تر مصرف کنندگان را در

در حال موضوع کمبود خودرو در معامالت بازار
به وجود آمده اس��ت که دیروز وزیر صنعت،
مع��دن و تج��ارت به ش��کل س��رزده از مرکز
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا بازدید
ک��رد« .رض��ا رحمان��ی» در این بازدید گفت:
تالش میکنیم با تسهیل قوانین و امور مربوط
به تولید داخل ،ضمن حفظ روند افزایش تولید،
س��ایپا بتواند تعهدات خود به مش��تریان را با
س��رعت هرچه بیش��تر پاسخ دهد .رحمانی در
ادام��ه درخصوص توقف تولی��د پراید ضمن
اش��اره به ضرورت توقف خودروهای قدیمی
به دلیل انتظار مردم از خودروسازان برای ارائه
محص��والت جدی��د ،متنوع ،باکیفیت و به روز
افزود :پس از توقف یک مدل خودرو پراید در
امسال ،در سال آینده تولید دو مدل دیگر نیز
متوقف خواهد ش��د و ظرفیت تولید آنها ،به
س��ه خودرو جدید با امکانات بیش��تر و بهروزتر
اختصاص مییابد که بیانگر تحول ،توسعه و
شکوفایی در گروه خودروسازی سایپا و صنعت
خودرو اس��ت .وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت
در پای��ان تأکید ک��رد :تالش این وزارتخانه
ب��ر رونق تولید و افزایش تیراژ خودروس��ازان
متمرکز شده تا از این طریق ،تعهدات برجای
مانده از قبل هرچه سریعتر برآورده شده و جلب
رضایت مشتریان محترم را فراهم کند.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد؛

مسیرتوزیعکاالهایاساسیشفافشد

مع��اون وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت از شناس��هدار کردن تمامی
انبارهای نگهداری کاالها خبر داد و گفت :ورود و خروج و دپوی کاال در
انبارها شفاف شده و مسیر توزیع کاالهای اساسی رهگیری میشود.
«عباس تابش» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :سامانه جامع انبارها
و مراکز نگهداری کاالها ،یکی از برنامههای استراتژیک کشور برای
تنظیم بازار بوده که بر این اس��اس ،ایجاد این س��امانه دقیق ًا میتواند
در جلوگیری از قاچاق کاال و احتکار ،نقش مؤثر و کلیدی ایفا نموده
و مس��یر کاالهای حس��اس و ضروری در کشور را شفافسازی کند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :س��امانه جامع انبارها در
حل ریشهای قاچاق و احتکار ،نقش کلیدی دارد و یکی از برنامههای
محوری در سطح کشور به شمار میرود؛ این در حالی است که این

س��امانه به عنوان یکی از س��امانههای مهم جامع تجارت ،با هدف
رهگیری کاال (از مبدا تا مقصد) ،ورود و خروج و دپوی کاال در انبارها و
ارائه اطالعات به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای
کاالیی ،میتواند به مکانیزم ساماندهی و تنظیم بازار کمک نماید و با
اجرا و تکمیل آن ،میتوان به اهداف سالم سازی تجارت دست پیدا
کرد .تابش ادامه داد :با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،مدیریت سامانه انبارها
به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول ش��ده و
این س��ازمان با همکاری دس��تگاههای اجرایی از قبیل بیمه مرکزی،
س��ازمان حمل و نقل و راهداری ،گمرک جمهوری اس�لامی ایران،
شرکت انبارهای عمومی ،سازمان اموال تملیکی ،وزارت بهداشت و
وزارت جهاد کش��اورزی ،نس��بت به شناسهدار کردن تمامی انبارها و

مراکز نگهداری کاال و نیز نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از
این اماکن ،با هدف شناسایی کاالهای قاچاق اقدام کرده است .رئیس
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد :در حال
حاضر معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان عهدهدار
استقرار و تکمیل اطالعات انبارهای کشور بوده و بخشهای دیگر
نیز به فراخور مس��ئولیت ،در عملیاتی ش��دن فعالیتهای این سامانه
هم��کاری مینمایند؛ از س��وی دیگر ،تمام��ی بخشهای اقتصادی
مرتبط با نگهداری کاال در کش��ور به منظور تس��هیل و روانس��ازی
کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات ،صادرات و ترانزیت کاال مکلف
هس��تند با اتصال به این س��امانه ،اطالعات ورود و خروج کاال خود را
در این سامانه مدیریت نمایند.

رییسکنفدراسیونصادراتایرانانتقادکرد:

نامشخصبودنمنابعبستهحمایتازصادرات

گروه بازرگانی:رییس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید فعال منابع
مالی اجرای بس��ته حمایت از توس��عه صادرات غیرنفتی تعیین نشده و
مشخص نیست چه بخشی از این بسته امکان اجرایی شدن تا پایان
سال را دارد .محمد الهوتی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به ابالغ بسته
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از سوی دولت ،اظهار کرد :متاسفانه
در شرایطی که این بسته در بودجه سال  ۱۳۹۸در نظر گرفته شده بود
اما در نهایت در روزهای ابتدایی بهمنماه و در شرایطی که کمتر از دو
ماه تا پایان سال باقیمانده ،ابالغ شد و به همین دلیل احتماال اجرای
آنب��اابهامات��یروب��هروخواهدب��ود.ویادامهداد:یکیازاصلیترین
ابهامها در اجرای این بس��ته نحوهی تامین منابع مالی الزم برای آن

اس��ت .براس��اس اعالم دولت مبلغ کل این بس��ته ۷۸۰میلیارد تومان
خواهد بود که چگونگی تامین و تخصیص آن با سواالتی مواجه است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه نمیتوان انتظار داشت
تمام بخشهای بسته حمایتی دولت تا پایان سال اجرایی شود ،بیان
کرد :با توجه به قرار گرفتن این بسته در بودجه احتماال بخشهایی که
اجرای آنها تا پایان سال ممکن نشود باید بار دیگر به خزانه باز گردند.
در جلس��های که هفته گذش��ته با برخی مقامات دولتی داش��تیم به این
جمعبندی رسیدیم که هنوز منابع الزم برای بسته حمایت از صادرات
تخصیص داده نشده و باید دید در روزهای باقیمانده از سال دولت چه
طرحی برای این منابع خواهد داشت .الهوتی با اشاره به تجربه ناموفق

اخبار

بستهحمایتازصادراتدرسال ۱۳۹۷اظهارکرد:بستهسالقبل۱۲۰۰
میلیارد تومان منابع پیشبینی شده داشت ،اما در نهایت آنچه که به طور
عملیاتیتخصیصدادهشدتنهاحدود ۲۰میلیاردتومانبودکهاینمبلغ
نیز از سوی سازمان توسعه تجارت به مواردی همچون سفر هیاتهای
تجاری اختصاص یافت .وی ادامه داد :هرچند در شرایط فعلی کشور
و محدودیتهای مالی که دولت با آنها مواجه اس��ت ،نمیتوان انتظار
حمایتهای جدی داشت و شاید اولویتهای اساسیتر همچون لزوم
تامین ارز دارو یا کمک به سیلزدگان در دستور کار قرار گیرد ،اما وقتی
یک بسته حمایتی تصویب میشود ،باید در زمان مناسب خود اجرا شود
تا بتوان با استفاده از آن به اهداف صادراتی کشور دست یافت.

عملی��ات اجرایی  ۱۰طرح بزرگ صنعتی ،معدنی و
تجاری با سرمایهگذاری هشت هزار و  ۵۱۹میلیارد
تومانی و اشتغالزایی دو هزار و  ۷۱نفری همزمان با
دهه فجر انقالب اسالمی در پنج استان کشور آغاز
میشود .برپایه اطالعات دریافتی از معاونت طرح و
برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،این طرحها در
استانهای تهران (سه طرح) ،خراسانجنوبی (یک
طرح) ،خراس��انرضوی (دو طرح) ،کردس��تان (سه
طرح) و کرمانشاه (یک طرح) خواهند بود .در این بین
استان کردستان با سرمایهگذاری هفت هزار و ۹۲۰
میلیارد تومانی در طرحهای یاد شده و اشتغالزایی
ب��رای ه��زار و  ۵۴۷نفر ،پیشرو اس��ت .طرحهای
اس��تان تهران با سرمایهگذاری  ۱۲میلیارد تومانی،
اش��تغالزایی  ۱۰۵نفری را به همراه خواهد داشت.
همچنین س��رمایهگذاری انجام شده در طرحهای
خراسانجنوبی  ۱۴۵میلیارد تومان ،خراسانرضوی
 ۴۴۰میلیارد تومان و کرمانش��اه دو میلیارد تومان
است که به ترتیب اشتغالزایی  ۴۳نفری ۳۵۵ ،نفری
و  ۲۱نفری را به دنبال خواهند داشت.

کاهش  ۱۵.۵درصدی نرخ تورم تولید
در پاییز امسال

مرک��ز آم��ار اعالم کرد که ش��اخص تولید صنعت
سالیانه (چهارفصل منتهی به پاییز ۶۱.۵ )۹۸درصد
شد که نسبت به تابستان  ۱۵.۵واحد درصد کاهش
یافته اس��ت .گزارش مرکز آمار نش��ان میدهد که
در پاییز میان بخشهای مختلف صنعتی ،کمترین
تورم سالیانه مربوط به تولید پوشاک ،عمل آوردن و
رنگ کردن پوست خزدار با رقم  ۳۷.۸درصد است.
همچنین در این دوره بیش��ترین تورم تولید سالیانه
مربوط به تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی با
 ۱۱۴.۱درصد است .مرکز آمار در ادامه گزارش خود
نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در پاییز امسال
نسبت به پاییز سال گذشته را  ۲۷درصد اعالم کرد.
در بخشهای مختلف صنعتی کمترین تورم نقطه
به نقطه مربوط به زغال س��نگ و پاالیش��گاههای
نفت (معادل  ۶.۴درصد) و بیشترین نرخ تورم تولید
ماش��ین آالت اداری و محاس��باتی (معادل ۱۱۸.۹
درصد) است.

تولیدماشینهایسنگین
تقریبا نصف شد

تازه ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت (صمت) نش��ان میدهد که تولید
برخ��ی از ماش��ینهای س��نگین از جمله اتوبوس،
مینیب��وس ،ون ،کامیون ،کش��نده و کمباین در ۹
ماهه امس��ال تقریب ًا نصف ش��ده اس��ت .بر اساس
این آمار در  ۹ماهه امس��ال تولید کامیون ،کامیون
کش��نده ،اتوب��وس ،مینیب��وس ،ون و کمباین به
ترتی��ب  ۵۲.۲ ،۶۳و  ۵۰.۹درص��د نس��بت به مدت
مش��ابه سال گذشته کاهش داشته؛ بهطوریکه در
این مدت تولید این س��ه گروه ماش��ین س��نگین به
ترتیب  ۱۴۵۶ ،۳۱۹۶و  ۲۹۴دس��تگاه بوده اس��ت.
این در حالی اس��ت که تولید این س��ه گروه در مدت
مشابه سال گذشته به ترتیب  ۳۰۴۸ ،۸۶۴۷و ۵۹۹
دستگاه بوده است.

بدهی ایران خودرو
به  ۹هزار میلیارد تومان رسید

علی اکبر عرب مازار تشریح کرد؛

صنعتخودرونیازمندبخشخصوصیبزرگ

گروه صنعت:عرب مازار در تبیین ریشه عدم خصوصی سازی صنعت
خودرو گفت :خودرو در ایران چون کاسه ای برای دولت ها بوده است.
دول��ت ه��ا همواره دنب��ال منابعی بوده اند که خارج از بودجه و نظارت
مجلس در اختیار داشته باشند و خرج کنند .به گزارش اسکناس به نقل
از "خط بازار" این روزها موضوعی خصوصی سازی در صنعت خودرو
یکی از محل های مناقشه در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی
کشور است .مخالفان و موافقان این امر هر کدام در تالش هستند که
افکار عمومی را نسبت به نظرات خود همراه کنند ولی سوال اینجا است
که آیا طبق اصول توس��عه ،مقوله خصوصی س��ازی در صنعت خودرو
امری ضروری است یا نه؟ دکتر علی اکبر عرب مازار ،فارغ التحصیل
دانشگاه میشیگان آمریکا و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی
معتقد است یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد اندازه شرکت ها
در روند توسعه است .وی با بیان اینکه در توسعه اقتصادی هر کدام از
شرکت های کوچک ،متوسط و بزرگ باید باشند و هر کدام هم یک
نقش��ی دارند ،گفت :ش��رکت های بزرگ در اقتصاد مانند ستون های
یک خیمه هس��تند که در مقابل نوس��انات اس��تقامت می کنند .عرب

مازار معتقد است :شرکت های بزرگ از یک میزان به بعد دیگر اشتغال
ایجاد نمی کنند بلکه این شرکت های کوچک و متوسط هستند که
اشتغالزایی می نمایند و لذا هر اندازه ای از شرکت ها در روند توسعه
یک نقش��ی دارد .رئیس س��ابق س��ازمان امور مالیاتی در پاسخ به سو
ل خط بازار مبنی براینکه چرا که در اقتصاد ایران کمتر شاهد رشد و
ایجاد شرکت های بزرگ خصوصی هستیم ،گفت :اینکه چرا در اقتصاد
ایران شرکت های بزرگ خصوصی نداریم ،به ساختار سیاسی کشور
برمی گردد .وی افزود :نظام سیاسی کشور بایستی برای این موضوع
برنامه ریزی کند .در دنیا در برخی از کشورها ،به دلیل ساختارشان به
صورت طبیعی ،شرکت های بزرگ ایجاد شده ولی در برخی دیگر از
کشورها مانند ژاپن ،کره و چین دولت ها با برنامه ریزی شرکت های
بزرگ خصوصی را ایجاد کرده اند .عرب مازار گفت :ما در ایران کمتر
شاهد حضور شرکت های بزرگ خصوصی هستیم به همین دلیل با
کوچکترین نوس��انات ارزی ،بس��یاری از شرکت ها و کسب و کارها از
بین می رود چون ش��رکت های کوچکی هس��تند .این استاد دانشگاه
ش��هید بهش��تی با اشاره به تجربه بسیاری از کشورها در برنامه ریزی

برای ایجاد شرکت های بزرگ خصوصی گفت :بسیاری از دولت ها با
برنامه ریزی شرکت های بزرگ را ایجاد کرده اند و بالتبع آن شرکت
ه��ای کوچ��ک نیز در اطراف این ش��رکت های بزرگ امکان فعالیت
یافته اند .وی گفت :صنعت خودروسازی نیز همچون همین شرکت
های بزرگ است که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بسیاری از
جمله قطعه سازان را در دور خود جمع کرده است .عرب مازار در ادامه
در پاسخ به سوال دیگری درباره مقاومت ها در برابر خصوصی سازی
در صنعت خودرو تصریح کرد :اینکه چرا ش��رکت های خودروس��ازی
کارایی ندارند و اجازه داده نمی شود ،به بخش خصوصی واگذار شود،
به نوع نگاه دولت ها بر می گردد .وی گفت :در کشورهای مانند ایران
دولت ها به دلیل داشتن منابع نفتی همیشه به دنبال آن بوده اند که
نقش بزرگی را در اقتصاد بازی کنند .در نتیجه مدیریتی به وجود آمده
که اجازه نمی دهد بخش خصوصی ایجاد و بزرگ ش��ود .عرب مازار
گف��ت :صنع��ت خودرو نیازمند بخش خصوصی بزرگ اس��ت که باید
دولت بستر آن را مهیا کند .چرا که با وجود چند شرکت بزرگ دولتی،
بخش خصوصی نمی تواند رقابت کند.

مدیرعامل ایران خودروگفت :بازههایتسویه با قطعه
سازان به تدریج از  ۱۲۰روز به  ۶۰روز و کمتر کاهش
خواه��د یافت« .فرش��اد مقیم��ی» مدیرعامل گروه
صنعتی ایران خودرو  ،از داخلی س��ازی  ۵۰قطعه با
فناوری باال (هایتک) وارداتی در این خودروس��ازی
خبردادوگفت:باتوجهبهتمرکزیکهبراینفضاشکل
گرفته ،به زودی روند روبه رشد داخلیسازی قطعات
خودرو آش��کار تر می ش��ود .مقیمی بیان کرد۲۵۰۰:
میلیارد تومان تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار
تمام و کمال به شبکه تامین تزریق خواهد شد و یک
ریال هم صرف امور داخلی ایرانخودرو نخواهد شد .او
با بیان اینکه مجموع بدهی گروه صنعتی ایران خودرو
 ۹هزار میلیارد تومان اس��ت گفت :بنا داریم تا پایان
سال آینده این بدهی را به صفر برسانیم ضمن اینکه
بازههای تسویه با قطعه سازان به تدریج از  ۱۲۰روز
به  ۶۰روز و کمتر کاهش خواهد یافت.

