
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: در خودروســازی 
کار مشــترک خود را در بالروس آغــاز کرده ایم و راهیابی 
خودروهای ایرانی به بازار اوراســیا در دستور کار ما است و 

دنبال تحقق این هدف هستیم.
به گزارش جهان اقتصاد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درحاشــیه چهاردهمین اجالس کمیسیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی با جمهوری بالروس در 

جمع خبرنگاران گفت: یکی از زیرساخت های مورد نیاز برای 
توســعه روابط دو کشور روابط بانکی گسترده تر نسبت به 

چیزی است که امروز داریم.
وی افزود: خوشــبختانه روابط کارگزاری بین بانک تجارت 
سرمایه ایران مستقر در کشور بالروس با بانک های این کشور 
داریم و صدور ضمانت نامه انتقال و سوئیفت بین آن بانک 
و مجموعه بانکداری بالروس انجام شــده اما سطح روابط 

کارگزاری بین بانک ها هنوز قابل قبول نیست.
شریعتمداری اظهار داشــت: برای فروش کاالهای ایرانی به 
بالروس 50 میلیون یورور اعتبار توسط بانک توسعه صادرات 

ایران در اختیار فعاالن اقتصادی ایرانی قرار داده می شــود و 
امیدواریم بانک توسعه صادرات بالروس هم اعتبار الزم برای 

حضور تجار بالروس در ایران را قرار دهد.
وی افزود: در طی ســال گذشــته روابط ایــران و بالروس 
جهش پیدا کرده و در حوزه خدمات فنی و مهندسی سابقه 
بسیار ارزشمندی بین دو کشور وجود دارد و صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی ایران به دست مهندسین ایرانی و با 
حضور آنها در فعالیت های مهندسی بالروس انجام داده اند که 
البته به خاطر تحریم ها دچار مشکالتی شده بود که با وزیر 
صنایع بالروس صحبت هایی شده و امیدواریم این مسائیل 

حل شود. شریعتمداری بیان داشت: در حوزه مسایل دارویی 
و پزشکی تاســیس شرکت مشترک صنایع دارویی ایران در 
بالروس توســط شرکت توفیق دارو داشته ایم که این امر به 
توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی و مسایل بهداشتی 

منجر شده است.
شریعتمداری بیان داشت: همچنین مشخص شده که در چه 
زمینه هایی چه گام هایی باید برداشته شود و در خودروسازی 
کار مشــترک خود را در بالروس آغــاز کرده ایم و راه یابی 
خودروهای ایرانی به بازار اوراسیا در دستور کار ماست و به 

دنبال تحقق این هدف هستیم.

اولین گام برای احداث بزرگترین طرح کلرآلکالی جهان برداشته شد

از ســال 1394 که با عقد قراردادی میان شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران و یک شرکت متعلق به بخش 
خصوصی ایــده راه اندازی کارخانــه ای برای تولید 
ساالنه۸00 هزار تن سود سوزآور)کاستیک( و 700 هزار 
تن گاز کلر در جوار معدن شــورابه ای خور و بیابانک 
وارد فاز جدیدی شد، بحث تامین انرژی برای این واحد 
تولیدی که جزو صنایع مادر کشور به حساب می آید، 
به عنوان یکی از مهمترین چالش های این پروژه مطرح 

شد.
وحید ریاحی، مدیرعامل شــرکت شــایا مشــاوران 
متخصص، در همان سال در گفتگویی با جهان اقتصاد با 
اعالم اینکه ایده اصلی این طرح  متعلق به سالهای دور 
است گفته بود: »برای اینکه بتوانیم درآنجا کارخانه راه 
اندازی کنیم، چون پایه کار ما براساس سیستم الکترولیز 
اســت و ان هم نیاز به مصرف بــرق دارد باید بتوانیم 

درآنجا تولید برق کنیم«
اما پس از تالش های بسیار و به رغم انتظار حمایتهای 
دولتــی، موضوع تامین انرژی همچنــان به عنوان یک 
چالش پیچیده باقی ماند؛ با این حال روز دوشــنبه دوم 
بهمن ماه 1396، سرانجام تالش های بخش خصوصی 
نتیجه داد و با امضای قراردادی با یک شرکت ترکیه ای، 
اولین گام برای به ثمر رسیدن این طرح عظیم ملی که 
به عنوان بزرگترین طرح کلرآلکالی جهان از آن یاد می 

کنند برداشته شد.
مســئوالن دو شرکت تکســان ترکیه و شایا مشاوران 
متخصــص ایران روز دوشــنبه قــراردادی را به امضا 
رساندند که در آن تامین 10 مگاوات برق مورد نیاز این 
پروژه برای پایلوت به عهده طرف ترکیه ای گذاشته شد.

وحید ریاحی در گفتگویی با خبرنگار ما عقد این قرارداد 
را اولین قدم را برای تامین انرزی خور و بیابانک دانست 

و اضافه کرد: از لحاظ تامین برق منطقه خور و بیابانک 
منطقه ای فقیر است، چون آب، برق، گاز ندارد.

وی با اشاره به اینکه به رغم انتظاری که از دولت داشتیم 
کــه در این زمینه به ما کمک کند تا امروز هیچ کمکی 
انجام نشد و خودمان دســت به کار شدیم و امروز با 
شرکت تکســان ترکیه برای تامین 10 مگاوات برق به 
شیوه خرید 5 دیزل ژنراتور 2 مگاواتي به توافق رسیدیم.

ریاحی بــا اعالم اینکه با این اقدام در اصل، تکنولوری 
201۸ شــرکت میتسوبیشی را خریداری کردیم گفت: 

حجم این قرارداد 2/3 میلیون یورو است.
مدیرعامل شرکت شایا مشاوران متخصص در رابطه با 
ایــن اتفاق و تاثیر آن بر پروژه بزرگ کلرآلکالی ایران با 
تاکید دوباره براینکه انتظارات ما توســط دولت محقق 
نشد و مذاکراتی که با وزارت نیرو داشتیم هم به نتیجه 
نرسید، گفت: اما سرانجام امروز اتفاق بسیار مبارکی به 

وقوع پیوست چون این پروژه عمال راه اندازی شد. 
وی با اشاره به اینکه با ورود 10 مگاوات برق به سیستم 
عمــال کار پایلوت آغاز می شــود از برنامه تامین 50 

مگاوات برق دیگر توسط توربینهای گازی خبرداد. 
ریاحی در پاســخ به سوال خبرنگار ما که از او پرسید: 
»دولت در سایر بخش ها هم مانند واگذاری زمین و... 
هم حمایتی نکرد؟« گفت: سرانجام پس از تالش های 
بسیار که بیش از 2 سال به طول انجامید جواز را گرفتیم 
و زمین واگذار شــد، و اکنون نیز با تامین این بخش از 
انرژی مورد نیاز کار پایلوت از دو هفته آینده شروع می 

شود.
وی اضافه کرد: 15 بهمن ماه نیز پیش قرارداد تیســن 
کروپ آلمــان برای تامین تجهیزات اصلی تولید امضا 
خواهد شــد.به گفته وی این پیش قرارداد 60 میلیون 

یورویی نیمه بهمن ماه امضا می شود.

ریاحی در پایان گفت: اواخر بهمن ماه به صورت رسمی 
کار آغاز خواهد شــد، البته قابل ذکر اســت که تجهیز 
کارگاه شروع شده است اما نصب سوله و... کمی زمان 
بر است، او اظهار امیدواری کرد: طبق قراردادی که داریم 
طی 16 هفته آینده دیزل ژنراتورهای خریداری شــده 

واردایران می شوند.
 علی رستمی، مدیر عامل شرکت کیان تجهیز و نماینده 
رسمی تکســان ترکیه نیز در گفتگویی با خبرنگار ما 
گفت: این پروژه، به عنوان پروژه ای خاص در ســطح 
جهانی مطرح شده است و طراحی، تولید و تامین مواد 
اولیه اعم از نصب و راه اندازی توسط تیم شرکت کیان 

تجهیز انجام خواهد شد. 
رستمی افزود: شرکت ما درسال 2002 تاسیس شد و تا به 
امروز در زمینه تامین و تولید انرژی فعالیت دارد و عمده 
فعالیت ها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است ، 
با این حال در زمینه معدن نیز با پروژه فوالد اردکان  و 
گندله سازی چادر ملو هم همکاری هایی داشته ایم، اما 
90 درصد پروژه هایی کــه انجام دادیم در زمینه نفت 
و پتروشــیمی بوده است البته این پروژه در منطقه جز 
معدود پروژه هایی است که در این حد انجام می شود.
وی در پاسخ به این  سوال که »می توان امیدوار بود که 
در سال های آینده تکنولوژی مورد نظر را بومی سازی 
کنیم؟« گفت: این تکنولوژی بالغ بر 6 سال پیش انتقال 
داده شد و نیرو های ما آموزش دیدند، در شهرک صنعتی 
شمس آباد هم محلی را تامین کردیم، اما زمانی که وارد 
بحث تولید شدیم متاسفانه مشکالت بسیاری از جمله 
دارایی، تامین اجتماعی، درصدهای باالی  وام بانکی و 
پیش روی ما قرارداده شــد که ناچارا به سمت شرکت 

های ترکیه ای رفتیم.
وی در پایان اضافه کرد: با این حال همیشه این آمادگی 
را داریم که در ایران کار تولید را انجام دهیم، برای تحقق 
این امر حتی حمایت هم نمی خواهیم فقط سنگ اندازی 

نکنند .
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اتفاقاخبار کوتاه

ایجاد تعامل بین هسته های علمی 
کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت

دبیرعلمی کنفرانس صنعت ساخت  با اشاره به بررسی 
فرصت هــا و چالش هــای پروژه های عمرانــی در این 
کنفرانــس گفت: ایجاد تعامل و ارتباط بین هســته های 
علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت از اهداف 
مهم این کنفرانس علمی اســت. سید رسول میر قادری 
دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی صنعت ســاخت 
اظهار کرد:  کنفرانس صنعت ســاخت موانع، چالشها و 
فرصتها را در خصوص پروژه های عمرانی و پروژه های 
ســاختمانی پیگیری می کنــد. وی افــزود: پروژه های 
عمرانی شامل پروژه های عمرانی ملی کشور، پروژه های 
ساختمانی، پروژه های بیلدینگ؛ ساختمان سازی و مسائل 
فنی مهندسی، تامین مصالح و تامین نیروی انسانی را شامل 
می شــود که  در این خصوص بحث می شود. این استاد 
دانشگاه تهران ادامه داد : در این کنفرانس طی دو روز ۸ 
محور را بررسی و همچنین به طور موازی 16 سرفصل را 
در پنل های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. 
رئیس کمیته تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 
تصریح کرد: از اهداف این کنفرانس می توان به  پیشبرد 
تکنولوژی ساخت در کشــور در جهت تثبیت جایگاه 
ایران به عنوان تکنولوژی اول ســاخت منطقه، نوآوری 
در صنعت ساخت، ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های 
علمی کشــور و فعالین عرصه صنعت ساخت، بررسی 
آخرین دستاوردهای علمی در ایران و جهان، ارتقاء سطح 
دانش جامعه مهندسی در عرصه ساخت و ساز، بررسی 
مشکالت ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای 
علمی،  معرفی توانایی و اقتدار صنعت ساخت کشور به 
کشورهای منطقه،  تامین شرایط علمی در جهت توسعه 
کار آفرینی در صنعت ساخت، رشد بهره وری در ساخت 
سازه های ایمن و ارتقاء سطح کیفی پروژه ها، استفاده از 
دیپلماســی در جهت صدور صنعت ساخت اشاره کرد. 
میرقادری ادامه داد: در این کنفرانس موضوعاتی همچون 
بافتهای فرســوده و راهکارهای نوســازی و احیای آن، 
ساختمانهای ســریع االحداث و اسکان موقت، مباحث 
مربــوط به نظامات اداری و نظام فنی اجرایی در صنعت 
ساخت، راهکارهای کاهش آسیب پذیری ساختمانهای 
موجود، تجارب زلزله کرمانشــاه، تجربیات پروژه های 
ســاختمانی بــزرگ ارائه خواهد گردیــد. عضو هیاًت 
ویژه گزارش ملی بررســی حادثه ساختمان پالسکو از 
طرف رئیس جمهور ادامه داد: مدیریت بهره برداری در 
ســاختمانها، راهکارهای تامین مالی پروژه های صنعت 
ساخت، مدل ســازی اطالعات ساختمان، فرصت ها و 
معضلهای سرمایه گذاری  خارجی، شهرهای هوشمند و 
اســتفاده از فوالدهای آلیاژی در صنعت ساخت از دیگر 

محورهای مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. 
  این کنفرانس یکی از مسائل مهم کشور را مورد بررسی 
قرار می دهــد. اولین کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ســاخت  2  الی 4  اسفند ماه سال جاری توسط 
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی و با همکاری 
شرکت های مقاوم سازه پویا و سهالن نما در هتل المپیک 

برگزار می گردد.

تولید خودروهای کم مصرف داخلی 
در کوتاه مدت  امکان پذیر نیست

یک عضو هیئت رئیســه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ســطح و تــوان علمی داخلــی در بخش 
دانشــگاهی و خودروســازی کشــور برای تولید 
خودروهــای به روز و کم مصرف را ســطح قابل 
قبولی دانست و گفت: تولید خودروهای کم مصرف 
و هیبریــدی و داخلی در کوتاه مــدت امکانپذیر 
نیست.رامین نورقلی پور در گفت وگو با ایسنا اظهار 
داشت: تولید خودروهای با آالیندگی پایین آرزوی 
همه ماســت، اما مســئله پیچیده تر از آن است که 
شهرداری تهران یا هر دستگاه مسئول دیگری بتواند 
به تنهایی از پس این چالش بزرگ برآید و بخواهد 
آلودگی هوای تهران و ســایر شهرهای کشور را از 
طریق استاندارد سازی صنعت خودروسازی کشور 

محقق کند.

گرانی ۶۸ میلیون تومانی سانتافه 
در یک روز

در حال حاضر عدم نظارت بر قیمت خودروهای 
وارداتــی بــه حدی شــده که هر شــرکت بنا به 
صالحدید خود و بــدون توجه به ضابطه ها اقدام 
به افزایش قیمت محصــوالت می کند.به گزارش 
تســنیم، این روزها با افزایش قیمت دالر هرج و 
مرج بازار خودروهــای وارداتی وارد فاز جدیدی 
شــده به نحوی که هر شرکت تصمیم به افزایش 
دوبــاره قیمت محصــوالت خود گرفته اســت. 
به اعتقــاد فعاالن بــازار عدم نظــارت بر قیمت 
خودروهای وارداتی به حدی شده که هر شرکت بنا 
به صالحدید خود و بدون توجه به ضابطه ها اقدام 
به افزایش قیمت محصوالت می کند.شرایط امروز 
بازار خودروهای وارداتــی دیگر برای مردم قابل 
تحمل نیســت و خریداری هم در بازار نیست. از 
طرف دیگر کسی پاسخگویی این آشفته بازار نبوده 
و فقط مدام از نظارت  بر قیمت های جدید صحبت 
می  کنند اما در عمل بــازار طی ماه های اخیر بازار 
شــاهد ساماندهی نبود و فقط به جوالن شرکت ها 
برای سود بیشتر تبدیل شده است.به عنوان نمونه 
کرمــان موتور از اول بهمن قیمت جدید هیوندای 
النترا 201۸ وارداتی را به نمایندگی های خود ابالغ 
کرده که در آن شــاهد اختــالف قیمت حدود 40 
میلیون تومانی دو شــرکت رقیب بــرای واردات 
محصوالت هیوندای هســتیم. به این صورت که 
آسان موتور در بخشــنامه جدید اعالم کرده النترا 
201۸ فول با تحویل 3 ماهه را  161 میلیون تومان 
به فروش می رساند. اما کرمان موتور همین خودرو 
را با تحویل 3 ماهه 19۸ میلیون تومان می فروشد.

جالب اینجاســت کرمان موتور یک شــبه قیمت 
خودروی ســانتافه مدل 2017 را 6۸ میلیون تومان 
افزایــش و آن را با قیمــت 335 میلیون تومان به 

فروش می رساند.

وزیر صنعت مطرح کرد

آغاز برنامه خودروسازی مشترک بین ایران و بالروس

با امضای قرارداد تامین انرژی میان دوشرکت ایرانی و ترکیه ای   
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