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وی ادام��ه داد :آب پای��دار ب��رای ش��هرکهای صنعت��ی از طریق آب
منطق��های و پ��روژه الغدیر که خط انتقال آب در حال اجرا اس��ت تامین
میشود.
مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی استان تهران خاطرنشان کرد:
اموال  ۲۰واحد مستقر در شهرک صنعتی نصیرآباد ب ه دلیل بدهی بانکی
توقیف شده که هرچه سریعتر باید رفع شود ،زیرا این کار منجر به فعال
شدن و بازگشت آن واحدها به چرخه تولید کشور میشود.

ناصرخسرو لوازم یدکی کجاست؟

معامله در پیادهرو

بازی واسطهها این بار در زمین روغن موتور و باتری
وضعیت تولید و بازار در ایران سر دراز داشته و این مسئله در برخی اقالم از جمله قطعات و روانکارهای خودرویی
نمود بیش��تری دارد .واس��طهها در ایران بیش از هر کش��ور دیگری خدماتدهی میکنند و تفاوت یک دالل ایرانی
با خارجی در نوع س��رویسدهی اس��ت .داللی در خارج دارای سیستمی تعریف ش��ده بوده اما در ایران این داللها
هس��تند که روند کاری خود را تعریف میکنند .اگر برای پاس��خ به این سوال که پشت آنها به کجا گرم است،کمی
بیشتر کندوکاو کنیم ،سر طناب به یک جای پر تکرار میرسد .مدیری ناکارآمد ،تولیدکنندهای غیرمنصف و ...امسال
شاهد افزایش غیرطبیعی قطعات لوازم یدکی و رو آوردن صاحبان خودرو به استفاده از محصوالت استوک و دست
دوم بودیم .وضعیت بازار محصوالت خودرویی بهگونهای ش��ده که معامالت از فروش��گاه به کف خیابان تغییر مسیر
داده و باوجود کمبود و نایابی برخی اقالم ،از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در پیادهروهای «چراغ برق» عرضه میشود.
از س��وی دیگر ،صنعت قطعه با آغاز تحریم در برخی محصوالت به خودکفایی رس��ید و عنوان میشود تولید داخل
پاسخگوی نیاز بازار است اما قیمت آن روی موج قیمتی دالر و مواد اولیه سوار بوده که متاسفانه در این بخش هم
این مصرفکننده نهایی است که باید تاوان افزایش محصوالت را پس بدهد.

فاطمه امیراحمدی
editor@smtnews.ir

عکس:

خودکفایی در تولید باتری
تق��ی علیاکبری ،رئیس اتحادیه باتریس��ازی درباره
ی خودرو به
وضعیت تولید باتر 
گفت :درحالحاضر،
تمام نیاز بازار داخل بهوس��یله باتریهای تولید کش��ور
تامین میش��ود .امس��ال تولیدکنندگان توانس��تند در
راس��تای تامین حداکثری رضایت مصرفکننده کیفیت
باتریهای ایرانی را هم ارتقا دهند .از اینرو اگر تا س��ال
گذش��ته مصرف ساالنه صاحب خودرو  ۲باتری بود ،این
مصرف نصف شده و یک باتری برای  ۱۸تا  ۲۴ماه قابلیت
اس��تفاده دارد .این مس��ئول صنفی با اش��اره به گارانتی
باتریه��ای ایرانی افزود :باتریه��ای تولید داخل تا ۳۰
ماه ضمانت میش��وند .رئیس اتحادیه باتریسازی درباره
تیراژ تولید داخل عنوان کرد :نیاز س��االنه کش��ور حدود
 ۱۰میلی��ون باتری اس��ت که تم��ام آن در داخل تامین
میش��ود؛ یعنی س��االنه بیش از  ۱۰میلی��ون باتری در
کش��ور تولید میشود .وی ادامه داد :درحالحاضر کشور
واردات بات��ری ندارد و اگ��ر باتری خارجی در بازار وجود
داشته باشد به شکل قاچاق وارد شده است .با نرخ فعلی

دالر واردات بات��ری از مج��رای رس��می برای
ب��ازرگان صرفهاقتصادی ندارد .او تصریح کرد:
پیشتر در س��الهای ابت��دای دهه  ۹۰حدود
 ۷۰درص��د باتریهای مورد نی��از بازار داخل
بهوس��یله واردات تامین میش��د اما حدود ۲
س��ال اس��ت که در تولید باتری به خودکفایی
رس��یدهایم .رئیس اتحادیه باتریسازی درباره
افزایش تیراژ امسال نسبت به سال گذشته ،گفت :امسال
تولیدکنندگان بیش��تر روی کیفیت کار کردهاند و تیراژ
تولید نسبت به سال گذشته تفاوت زیادی ندارد.

 افزایش تیراژ برای صادرات

رئیس اتحادیه باتریس��ازی یادآور ش��د :ممکن است
برخی تولیدکنندگان بزرگ تولید نسبت به سال گذشته
افزایش تیراژ داش��ته باش��ند اما ای��ن افزایش برای بازار
داخل نیس��ت و به افغانس��تان ،عراق و ...صادر میشود.
علیاکبری در پاس��خ به این پرس��ش که آیا باتری ایرانی
فقط برای بازارهایی که خودروهای ایرانی در آن کش��ور

ت��ردد دارند ،صادر میش��ود ،گفت :باتری جز
اقالمی است که از خودرویی به خودرو دیگر و
از مدلی به مدل دیگر تغییر نمیکند .بهعنوان
مثال ،یک باتری  ۶۰آمپر این قابلیت را دارد که
برای  ۱۰نوع خودرو مورد اس��تفاده قرار گیرد.
بهویژه که امسال تولیدکنندگان روی کیفیت
محصوالتش��ان هم کار کردهاند ،مشکلی برای
تامین بخشی از بازار منطقه نداریم.

 نوسانات قیمتی باتری

رئیس اتحادیه باتریسازی درباره میزان ارزبری باتری
ایرانی گفت ۸۰ :درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید باتری
در داخل تامین و  ۲۰درصد باقیمانده آن وارد میشود.
علیاکب��ری درباره کیفی��ت مواد اولیه عنوان کرد۸۰ :
درصد مواد اولیه مورد نیاز باتری سرب است .مواد خاصی
ندارد که نیاز به کیفیت باال داشته باشد و فقط نوسانات
قیمتی دالر و مواد اولیه تولید را با مش��کل روبهرو کرده
است.

او اظهارکرد :امس��ال قیمت باتری نس��بت به س��ال
گذش��ته افزای��ش یافت .زمان��ی که ن��رخ دالر به باالی
 ۳۰ه��زار تومان رس��ید ،قیمت باتری نی��ز تا  ۸۰درصد
افزای��ش یافت اما با کاهش ن��رخ دالر تا حدودی قیمت
باتری در بازار دوباره روند کاهش��ی داشت .این مسئول
صنفی با بیان اینکه تولیدکنندگان س��رب داخلی بیشتر
ترجی��ح میدهند محص��والت خود را صادر کنند ،گفت:
درحالحاضر صادرات سرب محدود شده است و این امر
منجر به کاهش نس��بی نرخ آن ش��ده و در نتیجه قیمت
تمامشده باتری تا حدودی پایین آمده است .علیاکبری
با بیان اینکه قیمت باتری نس��بت به س��ال گذش��ته باال
نرفته ،گفت :افزایش قیمت محصوالت نهایی تحتتاثیر
ن��رخ دالر و مواد اولیه اس��ت .بهعنوان مث��ال ،در باتری
قیمت تمامش��ده بیشتر به نرخ س��رب برمیگردد .البته
ب��ا تحویل باتری فرس��وده برای بازیاف��ت ،قیمت باتری
 ۸۰۰ه��زار تومانی به نصف میرس��د ،زیرا قیمت خرید
باتریهای فرسوده  ۴۰۰هزار تومان است.

تقی علیاکبری:
زمانی که نرخ
دالر به باالی
 ۳۰هزار تومان
رسید ،قیمت
باتری تا
 ۸۰درصد
افزایش یافت

روغن موتور مشمول قیمتگذاری جدید شد
بهدنبال اعالم نرخ جدید روغن موتور از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان ،تاکید شده که قیمتگذاری جدید برای جلوگیری از هرگونه
افت در تامین و بروز کمبود این کاال در س��طح بازار و حفظ وضعیت حداقلی
تا پایان امسال بوده است .بهگزارش ایسنا ،براساس تصمیمات اتخاذشده در
جلس��ه کارگروه تنظیم بازار ،با مس��ئولیت سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان مقرر ش��د قیم��ت روغن موتور دیزل��ی  ۵۳درصد و روغن
موتور بنزینی ۴۰درصد نسبت به نرخ اردیبهشت سال گذشته افزایش یابد.
براساس تصمیم سازمان یادشده ،این تصمیم برای جلوگیری از هرگونه افت
در تامی��ن و ب��روز کمبود انواع روغن موتور در س��طح ب��ازار و حفظ وضعیت
حداقلی تا پایان امس��ال از سوی شرکتهای تولیدکننده بوده است .گفتنی

اس��ت همانطور که پیشتر نیز رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن
تهران به افزایش هزینههای تولید روغن موتور و عدمتناس��ب این هزینهها با
نرخ مصوب آن ،اشاره کرده و دلیل کمبود برخی برندهای روغن موتور در بازار
را اینگون��ه اع�لام کرده بود که بهدلیل اینکه کارخانههای تولیدکننده روغن
بهدنبال افزایش قیمت هس��تند؛ بنابراین از توزیع روغن خودداری کردهاند؛
طبق اعالم س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،افزایش بیش
از  ۱۱۷درص��دی ن��رخ ارز نیمایی از عوامل افزای��ش هزینههای تولید روغن
موتور بنزینی و دیزلی ش��رکتها ،در آبان امس��ال نسبت به متوسط نرخهای
س��ال گذشته بوده اس��ت .بهعنوان مثال« ،لوبکات» ماده اولیه و اصلی تولید
روغن موتور معادل  ۸۴درصد ،مواد افزودنی و روغن پایه وارداتی معادل ۱۰۰

درص��د ،حقوق و دس��تمزد  ۲۵درصد ،هزینه بس��تهبندی  ۱۳۰درصد ،مواد
افزودنی  ۶۱درصد ،آیزوریس��ایکل  ۹۸درصد و روغن پایه وارداتی  ۶۵درصد
رشد قیمت داشته است .توافقات انجامشده درباره افزایش قیمت ،با همراهی
و تعامل  ۴پاالیشگاه روغنسازی بوده است .گفتنی است برخی از محصوالت
تولیدی این شرکتها مانند لوبکات و روغن پایه در بورس کاال عرضه میشود
ک��ه قیمتگذاری ای��ن اقالم مطابق با ضوابط قانونی تابع مقررات بورس بوده
و س��ود آن براساس ضوابط قیمتگذاری کاالهای تولید داخل ،مصوبه هیات
تعیین و تثبیت قیمتها نیست .همچنین سازمان حمایت بر وضعیت تامین،
توزیع ،عرضه و همچنین قیمت انواع محصوالت روغن موتور ،در سطح عرضه
نظارت مستمر خواهد داشت.

مافیا در بازار روغنموتور
در ادامه عباس سماواتی ،یکی از فعال صنفی در حوزه
روغ��ن موتور درباره وضعیت تولید و بازار روغن موتور به
گفت :امس��ال با افزایش قیم��ت دالر و در نتیجه
نهادههای تولید ،قیمت تمامش��ده محصوالت باال رفت و
روغن موتور هم از این امر مستثنا نبود .وی افزود :با توجه
به فعالیت واس��طهها در بازار ،قیمت روغن موتور بیش از
حد معمول افزایش یافت و این ناش��ی از سوءمدیریت در
ای��ن حوزه اس��ت .او ادامه داد :در ح��وزه تولید و توزیع،
مدیری��ت و نظارت��ی وجود ندارد و مافیا از این خأل به نفع
خود اس��تفاده میکند .درحالحاضر ،برخی مافیا در بازار
روغ��ن انحصار بهوجود آوردهاند و روغن موتور گاهی با ۵
واسطه بهدست مصرفکننده نهایی میرسد.

 قیمتهای کاذب

عض��و اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک و روغن موتور

دبیر انجمن قطعهسازان با تشریح بسته پیشنهادی به سران قوا
برای حمایت از صنعت خودرو ،گفت :آزادس��ازی نرخ  ۴۵درصد
خودروه��ا و تعیی��ن نرخ  ۵۵درصد باقیمانده خودروها ازس��وی
ش��ورای رقابت مدنظر اس��ت .مازیار بیگلو در گفتوگو با ایس��نا
با اش��اره به پیگیری طرح قیمتگذاری خودرو در جلس��اتی با
راهبری سازمان گسترش ،اظهارکرد :این طرح بر مبنای اصالح
طرح مجلس تهیه شده است .وی ادامه داد :طبق طرح مجلس
ابت��دا ق��رار بود ،خودرو در بورس عرضه ش��ود ام��ا این طرح به
مرور اصالح ش��د و درحالحاضر به س��متی رفته که  ۵۵درصد

اظهارک��رد :مافیا نمیگذارد محصوالت ،قیمت
واقعی داش��ته باش��ند .بنابراین درحالحاضر
قیم��ت روغ��ن موتور در ب��ازار کاذب اس��ت.
س��ماواتی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چرا
اینگونه است ،گفت :اتحادیه مسئولیت دارد و
باید در اینباره با مافیا و واسطهها برخورد کند و
بر بازار نظارت داشته باشد .درحالحاضر ،ضعف
مدیریت و نظارت مشکلساز شده است .این فعال صنفی
با بیان اینکه روغن موتور حدود  ۶۰درصد و تایر حدود ۷۰
درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته ،گفت :قیمت
تمامش��ده محصوالت باید آنالیز ش��ود که تولیدکننده با
چه قیمتی محصوالتش را عرضه میکند و در نهایت این
اقالم با چه نرخی بهدس��ت مصرفکننده میرس��د؟ این
فعال بازار روغن با بیان اینکه برخی شرکتها محصوالت

را ب��ه داللها میدهند ،گفت :چرا باید کاالیی
که قیمت مصوب دارد در بازار  ۲۵درصد باالتر
از نرخ دولتی بهدست مصرفکننده برسد .این
واس��طهها به یک یا دو نفر ختم نمیشود ،بلکه
چندین واسطه در بخش توزیع فعال هستند.
س��ماواتی ادام��ه داد :ی��ک س��وی دالل��ی
تولیدکنن��ده و مافیا و در انتها بهواس��طههای
صنف��ی میرس��د .بهعنوان مثال ،در خیاب��ان چراغ برق،
دالل ،تایر را در پیادهرو بهفروش میرس��اند ،درحالیکه
اگر مصرفکننده به نمایندگی رجوع کند پاسخ میشنود
که تایر موجود نیس��ت .روغن هم همینگونه اس��ت .در
خیابان امیرکبیر مانند خیابان ناصرخس��رو واسطهها در
پیادهرو ایس��تادهاند .دارو در داروخانه نیست اما واسطهها
در پیادهرو بهراحتی در حال معامله دارو هستند.

خودروهای تولیدی ازسوی شورای رقابت قیمتگذاری شوند و
این کار بر مبنای اسناد و مدارک خودروسازان انجام خواهد شد.
در عین حال ،نرخ  ۴۵درصد باقیمانده خودروها خارج از شورای
رقابت و ازس��وی هیأت مدیره ش��رکتهای خودروس��از تعیین
خواهد شد .دبیر انجمن قطعهسازان با بیان اینکه رئیس شورای
رقابت چند روز پیش اعالم کرده بود که هنوز زمان برای بررسی
این طرح نیاز داریم،گفت :تقریبا همان فهرست اعالمی شورای
رقابت مدنظر سازمان گسترش است؛ یعنی قرار شد نرخ یکسری
خودروهای الکچری و با رده قیمتی باال ازس��وی خودروس��ازان

این فعال صنفی با بیش از  ۵دهه فعالیت در بازار روغن
گفت :ما راهحل مش��کالت و چالشها را عنوان میکنیم
اما کدام مدیر آنها را اجرا میکند؟

عباس سماواتی:
در خیابان
امیرکبیر هم
مثل خیابان
ناصرخسرو
واسطهها در
پیادهرو ایستاده
و قطعات را
خریدوفروش
میکنند

سخن پایانی

بنابر این گزارش نوس��انات قیمتی در ب��ازار باتری و روغن
بهجز نرخ دالر و نهادههای تولید ،تحتتاثیر واسطههایی است
که فعاالن بازار یک بخش آن را مافیا میدانند .بهنظر میرسد
در فضایی که شفافسازی نمیش��ود ،داللها از چالشهای
موج��ود بهنفع خود بهرهب��رداری میکنند .درب��اره اینکه با
افزایش نرخ دالر و مواد اولیه ،قیمت تمامش��ده محصوالت از
جمله قطعات و روانکارهای خودرو باال رفته بحثی نیس��ت اما
این افزایش قیمتها در بازار چند درصد است؟

آزادسازی نرخ  ۴۵درصد خودروها
تعیین و نرخ خودروهای پر تیراژ ازس��وی ش��ورای رقابت اعالم
شود .بیگلو تصریح کرد:به این ترتیب ،نرخ خودروهای پر تیراژ
مانند تیبا ،پژو  ،۴۰۵پژو پارس و برخی انواع س��مند که توس��ط
طبقه متوسط جامعه خریداری میشوند ،بهوسیله شورای رقابت
تعیین خواهد ش��د .وی تصریح کرد :طبق آخرین جلسهای که
هفته جاری در س��ازمان گسترش برگزار شد ،مدارک الزم ارائه
و رئی��س ش��ورای رقابت نیز تقریبا توجیه ش��د که پایه قیمتی
خودروها باید اصالح ش��ود .در همین راس��تا قرار شد آقای شیوا
(رئیس شورای رقابت) دوشنبه هفته جاری پاسخ نهایی را بدهد

اما تا این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرد ه و شنیدهایم که رئیس
شورای رقابت اعالم کرده به زمان بیشتری برای بررسی موضوع
نیاز دارد .دبیر انجمن قطعهس��ازان با بیان اینکه در س��الهای
گذشته نیز روال اینگونه بود که شورای رقابت خودروهای با نرخ
کمتر از  ۴۰میلیون تومان را قیمتگذاری میکرد و خودروهای
ب��ا نرخ باالی  ۴۰میلیون تومان از س��وی خودروس��ازان تعیین
نرخ میش��د ،گفت :از س��ال  ۹۷که بازار خودرو متالطم شد این
رویه کنار گذاشته شد اما درحالحاضر دوباره مطرح شده است.
بهگفت��ه وی ،اگر این اتفاق بیفت��د با حالت ایدهآل برای صنعت
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تولید خودرو با کیفیت
با ایجاد بازار رقابتی

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت در بازدید از
گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در جریان آخرین
دس��تاوردهای ای��ن گروه قرار گرف��ت و با اعالم
خبر افزای��ش  ۵۰درصدی تولید خودرو تا پایان
س��ال ،تاکید کرد :از بخش خصوصی برای ایجاد
ب��ازار رقابتی خودرو حمای��ت میکنیم .علیرضا
رزمحس��ینی گفت :ت��ا پایان س��ال بیش از ۵۰
درص��د در تولید خ��ودرو کش��ور افزایش تولید
خواهیم داش��ت که با این افزایش تولید قیمتها
نیز در بازار متعادل خواهد شد .وی از بخشهای
مختلف ایران خودرو از جمله س��النهای پرس،
بدنهس��ازی و ماش��ینکاری موتور (موتورسازی)
و همچنی��ن از خودروه��ای س��نگین ،کامیون و
اتوب��وس در محوطه ایران خ��ودرو نیز بازدید به
عمل آورد و در ادامه با حضور بر مزار شهید گمنام
در محوط��ه ایران خودرو ،به مقام واالی ش��هدا
ادای احت��رام کرد .پ��س از بازدید به عمل آمده،
علیرض��ا رزمحس��ینی در گفتوگو با خبرنگاران
با اش��اره به این نکته که ایران خودرو س��هم ۵۴
درصدی در بازار خودرو ایران را به خود اختصاص
داده ،گفت :این شرکت با پیشین ه  ۶۰سالهای که
دارد ،شرکتی نامدار در بازار خودروسازی منطقه
بهش��مار میآید .بهگ��زارش فارس ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سیاستهای
وزارتخان��ه تح��ت هدایت خ��ود در زمینه ایران
خ��ودرو تاکی��د ک��رد :در چند ماه گذش��ته رفع
تعه��دات خودروی��ی ب��ه مش��تریان و کاه��ش
هزینههای س��ربار را در این گروه صنعتی دنبال
کردیم .رزمحس��ینی ضمن تاکید بر اینکه فضای
کش��ور باید به سمتی برود که همه خودروسازان
نس��بت به افزایش تولید خود اقدام کنند ،گفت:
تا پایان س��ال بیش از  ۵۰درصد در حوزه خودرو
کش��ور افزایش تولی��د خواهیم داش��ت و با این
افزایش تولید قیمتها نیز در بازار متعادل خواهد
شد .وی با اشاره به نقش داللها در افزایش نرخ
خودروهای کش��ور ،اف��زود :دالالنی که از فضای
بهوجود آمده استفاده کردند و قیمتهای کاذب
در بازار بهوجود آوردهاند ،با افزایش تولید خودرو
و متعاق��ب آن متعادل ش��دن قیمته��ا ،حتما
متضرر خواهند شد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در تش��ریح انجام اصالحات ساختاری در صنعت
خودرو برای داش��تن یک خودروسازی موفق در
آینده ،تاکید کرد :برای داشتن یک خودروسازی
خ��وب در کش��ور ،بای��د اصالحات در س��اختار
خودروس��ازان ،س��هام خودروس��ازان و مدیریت
صنعت خودروسازی ایجاد شود .رزمحسینی در
بیان ضرورت اص�لاح صنعت خودرو برای تولید
خ��ودرو با کیفیت در ب��ازاری رقابتی ،اظهارکرد:
ای��ن اتفاق تدریجی و مرحله به مرحله باید اتفاق
بیفت��د تا با ایجاد بازار رقابت��ی خودرو با کیفیت
بهدست مردم برسد .وی با بیان اینکه تصمیمات
الزم ب��رای این برنامه گرفته ش��ده ،گفت :حدود
 ۲م��اه اس��ت که در کمیت��ه تخصصی خودروی
وزارت صنع��ت ،معدن وتجارت با حضور فعاالن
اقتصادی ،تولیدکنندگان و کارشناس��ان با توجه
ب��ه تجرب��ه  ۴۰س��اله در این ح��وزه تصمیمات
خوبی گرفته ش��ده اس��ت .وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با تاکی��د بر اینکه بهدنبال ارتقای توان
تولی��د بخش خصوصی برای ایج��اد بازار رقابتی
در صنعت خودرو هس��تیم ،ادامه داد :توان تولید
بخ��ش خصوصی برای ایجاد ب��ازار رقابتی مورد
نیاز اس��ت و ما به دنبال تزریق این توان در بازار
خودرو کش��ور هس��تیم .رزمحسینی با اشاره به
لزوم خودکفایی در عرضه ساخت خودرو داخلی،
گفت :یقینا به خودروس��ازان و ش��رکتهایی که
در جه��ت خودکفای��ی ،قطع وابس��تگی و تکیه
بر س��اخت داخل با اس��تفاده از توان داخلی گام
بردارند باید امتیازهای ویژهای داده ش��ود .وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت در پایان ابراز امیدواری
ک��رد که با اصالح صنعت خودرو ،حمایت از توان
بخ��ش خصوص��ی توانمند و ایجاد ب��ازار رقابتی
خودروهایی باکیفیت و با نرخ مناس��ب بهدس��ت
مردم عزیز کشورمان برسد .در این مراسم ،وزیر
صنع��ت ،معدن و تج��ارت از بخشهای مختلف
ایران خ��ودرو بازدید به عمل آورد و همچنین از
نام خودرو «تارا» رونمایی کرد.

گزارش خبری

ایجاد  ۷هزار
شغل پایدار
در انتظار
واگذاری زمین

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت ۷ :هزار شغل
پایدار مستقیم در صورت واگذاری  ۱۰۰هکتار زمین در شهرک صنعتی
نصیرآباد ،تا یک سال و نیم آینده در این شهرک ایجاد میشود.
بهگزارش اطالعرس��انی وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت ،صابر پرنیان
افزود :خواست تولیدکنندگان و صنعتگران شهرستان رباط کریم توسعه
شهرک صنعتی نصیرآباد بوده و این شهرک صنعتی متراکمترین شهرک
صنعتی کش��ور اس��ت .وی با بیان اینکه در جلسهای مشترک ،مسئوالن

مربوط به بررس��ی مش��کالت تامی��ن اجتماعی و دارایی (ص��دور مفاصا
حس��اب ساالنه برای انباشت نش��دن بدهی واحدها و جلوگیری از جرایم
دیرکرد) پرداختند ،خاطرنش��ان کرد :بررس��ی یک درص��د ارزشافزوده
س��هم شهرکهای صنعتی و طرح توسعه  ۱۰۳هکتار ضلع غربی شهرک
صنعتی نصیرآباد در این جلسه بحث و مورد بررسی قرار گرفت.
پرنیان افزود :در شهرکهای صنعتی باید مرزبندیها اصالح و واگذاری
زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد با سند تک برگ انجام شود.

از انقالب مشروطه
تا سودای توسعه

خودرو و قطعهسازی فاصله دارد اما کمک بزرگی به جبران زیان
خودروسازان و سرازیر شدن نقدینگی به سمت صنعت خودرو و
افزایش تیراژ تولید خواهد کرد .بیگلو با بیان اینکه این موضوع در
چند روز آینده نهایی خواهد شد ،گفت :برای حمایت از صنعت
خودروس��ازی و قطعهسازی یک بسته حمایتی پیشبینی شده
که ش��امل قیمتگذاری و تأمین مالی میشود که برای اجرایی
ش��دن نیازمند تأیید س��ران قواست .در عین حال پس از آن نیز
بای��د به ش��ورای پول و اعتبار برود و ب��رای تأمین مالی نیازمند
مصوبه این شورا هستیم.

