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اخبار
توليد اولين كاتد مس در جهان
به روش تانک بايوليچينگ با حمایت بانک پاسارگاد

اولين كاتد مس به روش تانک بايو ليچينگ (استحصال مس با استفاده از
باکتری) در مجتمع مس و کاتد مسی شركت بابك مس ايرانيان در روز
دوشنبه  21اسفند ماه  ،1396با حضور پورمند مديرعامل هلدینگ میدکو
و جمعی از مدیران و دست اندرکاران این پروژه توليد شد.
در این مراسم مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و رئیس هیأت مدیره میدکو
در تماس تلفنی اظهار داشت :امروز یک روز تاریخی نه تنها برای میدکو بلکه برای
کشور ایران است .ایران تنها کشوری است که توانست با درایت ،شجاعت ،مدیریت و
تالش مجدانه مدیران متخصص میدکو برای اولین بار در دنیا به این مهم دست پیدا
کند.
همچنین پورمند گفت :امروز روزی تاریخی برای صنعت مس در دنیا است .این مهم،
امری است شجاعانه از طرف فرزندان این انقالب و هدیهای است به ملت بزرگ ایران و
در رأس آنها دکتر قاسمی و گروه مالی پاسارگاد که همواره با حمایتهای بیدریغ ما را
مورد لطف و عنایت خود قرار دادهاند.
از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ میتوان به حذف کورههای ذوب و در نتیجه
کاهش قابل مالحظه آالیندگی و همچنین صرفهجویی در مصرف آب و منابع انرژی در
راستای حمایت از محیط زیست و مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد.

به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای اعالم شد

آمادگی کامل سایپا جهت انجام دستور رئیس جمهور
سایپا در راستای طرح ریاست محترم جمهوری در خصوص نوسازی ناوگان
فرسوده جاده ای و درون شهری برنامه ریزی الزم را انجام داده و آماده اجرا
کردن طرح مذکور است.
به گزارش سایپا نیوز ،مدیرعامل شرکت سایپا دیزل در این خصوص می گوید پس
از اعالم طرح ریاست محترم جمهوری در خصوص نوسازی ناوگان جاده ای و درون
شهری ،این شرکت برنامه ریزی الزم را انجام داده و آمادگی کامل دارد تا پس از انجام
مقدمات ،طرح مذکور را اجرایی کند.
نوری معتقد است این طرح نقطه عطفی در تاریخ نوسازی ناوگان خودروهای سنگین
است که عالوه بر رفع مشکالت حمل ونقل جاده ای در خصوص کاهش آلودگی هوا و
همچنین کاهش مصرف سوخت تاثیر باالیی خواهد داشت.

قیمت نفت کاهش یافت
قیمت نفت با تاثیر منفی افزایش تولید نفت آمریکا بر بازار کاهش یافت و به بشکهای  64.70دالر رسید .به گزارش رویترز ،قیمت نفت در معامالت دیروز کاهش یافت و بر کاهشهای روز گذشته افزود
زیرا افزایش تولید نفت آمریکا بر بازار تاثیر منفی گذاشته است .هر بشکه نفت خام آمریکا با  22سنت کاهش  61/1دالر فروخته شد و هر بشکه نفت برنت با  25سنت کاهش  6/70دالر معامله شد.
هر دو شاخص نفتی در معامالت روز گذشته حدود یک درصد کاهش یافت .بانک ایان زد اعالم کرد« :قیمت نفت به پشتوانه نگرانی در مورد افزایش تولید نفت آمریکا کاهش یافت .افزایشی که
میتواند ذخایر نفت آمریکا را بیشتر کند ».تقاضای سالم و ادامه عرضه نفت از سوی اوپک و روسیه مانع از کاهش بیشتر قیمت نفت شده است .آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد انتظار میرود ،تولید
نفت آمریکا به باالی  11میلیون بشکه در روز در اواخر سال  2018افزایش یابد و از روسیه نیز پیشی بگیرد .افزایش تولید نفت آمریکا بیشتر به پشتوانه افزایش تولید نفت شیل است.

دوازدهمين اجالس كميسيون مشترك ايران و آذربايجان در آستانه برگزاری است

دیپلماسی اقتصادی برد – برد بین تهران و باکو
گروه بازار و سرمایه  -حسن صالح :در حالی در هفته
جاری تهران میزبان کمیسیون مشترک دو کشور ایران
و آذربایجان است که روابط تهران -باکو اگرچه همواره با
فراز و نشیب هایی همراه بوده اما روند کلی مناسبات در
طول چند سال اخير سیر صعودی داشته است.
دوازدهمين اجالس کمیسیون مشترک همكاري هاي
اقتصادی جمهوري اسالمي ایران و جمهوری آذربایجان در هفته
پاياني اسفند ماه  1396در تهران و با حضور مسعود كرباسيان
وزیر امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسالمي ایران و شاهین
مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان روساي
کمیسیون مشترک همكاري هاي اقتصادی دو کشور برگزار مي
شود .برگزاري دوازدهمين اجالس كميسيون مشترك همكاري
هاي اقتصادي جمهوري اسالمي ايران و آذربايجان در سال جديد
ميالدي فرصت مناسبي براي گسترش روابط دوجانبه فيمابين دو
كشور است.در اين راستا سیاست دولت دوازدهم مبني بر تحکیم
و توسعه روابط با همسایگان موثر واقع شده و روابط دوکشور
در طي  3سال گذشته در باالترین سطح خود بعد از استقالل
جمهوری آذربایجان رسیده به طوری که روسای جمهور دو
کشور در این مدت 10بار در تهران ،باکو ،داووس و آستاراخان با
یکدیگر دیدار داشت ه و قرار است براي يازدهمين بار در فروردين
ماه  1397در باكو با يكديگر مالقات کنند و همچنين حدود ۴۰
هیأت عالیرتبه بين دو طرف مبادله و بیش از  60سند همکاری
در بخش هاي مختلف سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی،
اجتماعي و پارلماني به امضا رسیده و شاهد برگزاري مرتب
اجالس هاي كميسيون مشترك بين دو كشور از سال  1392در
تهران و باكو هستیم که این موارد نشانگر افزایش تدریجی روابط
دو کشور نسبت به چند سال گذشته است.
در ربع قرن از آغاز روابط بين ايران و آذربايجان ،اين روابط
داراي فراز و نشيب هايي نيز بوده است ،اما در حال حاضر روابط دو
کشور رو به گسترش است ،وجود اراده سیاسی بين مقامات ارشد
دو کشور برای توسعه روابط و روند مثبتی که مناسبات فیمابین
طی میکند ،مزیت مهمی است که امکانات زیادی را برای ایران
و جمهوری آذربایجان ایجاد میکند تا اهداف مشترک اقتصادی
خود در سه حوزه تجارت ،ترانزیت و انرژی را دنبال کنند.در اين
زمينه جمهوری آذربایجان میتواند دروازه ایران برای ارتباط با
منطقه قفقاز باشد و آذربایجان نیز میتواند از طریق ایران به خلیج
فارس و دریای عمان در ارتباط با سایر مناطق دنیا قرار گیرد؛ لذا
ضروری است برای استفاده از این ظرفیت ،همکاریهای خود را
تقویتنمايند.
همکاری ایران با جمهوری آذربایجان در زمينه هاي نفت ،گاز
و انرژی ،سرمایه گذاری ،حمل و نقل ،بهداشت و درمان ،صنعت

خودروسازي و همچنين صنعت ساختمان در حال توسعه و رو
به گسترش است .انتظار مي رود با توجه به حجم وسيعي از
همكاري هاي اقتصادي بين دو كشور روابط تجاری از مرز 500
ميليون دالر عبور کند.
با درنظر گرفتن ارزش های مشترک متقابل همچون پیوندهای
تاریخی ،فرهنگی و مذهبي ،با توجه به زمينه هاي اقتصادي
مساعد و مناسبات سياسي خوب ،روابط دو کشور از استعداد
و قابلیت باالیی براي گسترش هر چه بيشتر برخوردار است.
با اين وجود حجم مبادالت تجاری و سطح تعامالت اقتصادی
متناسب با ظرفیت های موجود دو کشور نیست علي رغم اين
كه كشور آذربايجان در منطقه آسياي مركزي و قفقاز پس از
روسيه و تركمنستان ،سومين شريك تجاري جمهوري اسالمي
ايران به شمار مي رود ،اما ظرفيت هاي اقتصادي دو كشور از
پتانسيل بيشتري جهت گسترش حجم تجارت برخوردار
است به طوري حجم مبادالت تجاري دو كشور از  286ميليون
دالر در سال  2015ميالدي به  405ميليون دالر در سال 2016
رسيده است.
در حال حاضر در حدود  600شــرکت ایــراني در بخش

هاي مختلف اقتصادي در جمهوری آذربایجان سرمايه گذاري
کرده و مشغول به فعاليت هستند كه در اين زمينه مسئوالن
اقتصادی جمهوری آذربایجان حجم کل سرمایه گذاری
ایران در اقتصاد جمهوری آذربایجان را  2میلیارد و 700
میلیون دالر اعالم کرده اند ،در مقابل نيز اتباع و شركت
هاي آذربايجاني در  23طرح و پروژه اقتصادي به ارزش حدود
 250ميليون دالر در ايــران سرمايه گذاري کردهاند که بیانگر
نگاه مثبت بخش هاي خصوصي دو كشور به تعامل تجاري با
يكديگر است .
در مجموع میتوان گفت که رویکرد روابط دو کشور در سال
 2017ميالدي در اکثر زمینه ها ،منجر به تامین منافع طرفین
شده و نماد دیپلماسی برد -برد بوده است .طبعاً تداوم این امر در
سال جديد ميالدي ،موجب پایداری و ثبات در مناسبات فیمابین
خواهد شد .استفاده از فرصت ها و مقابله مشترک با تهدیدات با
توجه به اراده سیاسی رؤسای جمهوری دو کشور و بهره گيري
از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود از جمله عضویت دو کشور
در سازمان های منطقه ای مانند سازمان همكاري هاي اسالمي
و سازمان همكاري هاي اقتصادي اکو شاخص مهمی است که دو

کشور را به هم وابسته كرده و می تواند روابط ایران و جمهوری
آذربایجان را به نوعی از روابط راهبردی و استراتژيك ارتقا داده و
منافع درازمدت دو كشور را تأمین نماید.
در پايان مي توان گفت که برگزاری متناوب اجالس هاي
كميسيون مشترك و همچنين تدوين يك نقشه راه و سياست
راهبردي اقتصادي در تعامل با آذربايجان می تواند راهگشا
و مبنای مثبت و سازنده ای برای روابط دوکشور در تمامی
زمینه ها به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده تهران و
باکو باشد .در اين راستا برگزاري دوازدهمين اجالس کمیسیون
مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در آغاز سال 2018
ميالدي در تهران نشانگر اين است كه سال جاری از لحاظ
عملی کردن توافقات حاصله میان ایران و جمهوری آذربایجان
و گسترش روابط اقتصادی فی مابین و اجرایي شدن برخی از
پروژه های مشترک از جمله اتصال ريلي راه آهن آستارا –
آستارا ،پروژه ساخت مشترك خودرو با سرمايه گذاري ايران
خودرو در آذربايجان و چندين طرح كوچك و بزرگ ديگر در
بخش هاي مختلف اقتصادي را برشمرد كه نويد سال پرتحركي
در روابط دو كشور را شاهد خواهيم بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

یک خودروی داخلی استانداردهای  ۸۵گانه جدید را پاس کرد

تقدیر مدیرعامل کوثر از کارکنان شعبه ایل گلی
در حادثه سرقت از شعبه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت یکی از خودروهای داخلی ۸۵
استاندارد جدید را پاس کرده است که در روزهای آینده نام آن اعالم خواهد
شد.
به گزارش ایسنا ،نیره پیروزبخت در مراسم تحویل  ۲۰۰دستگاه خودروی تجاری
سایپا دیزل اظهار کرد :اجباری شدن  ۸۵استاندارد جدید از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۷
به معنای توقف تولید همه خودروها از آن زمان نیست .بلکه از این تاریخ بازرسیها بر
اساس استانداردهای جدید آغاز میشود و طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت،
معدن و تجارت زمانی را برای اجرایی شدن استانداردهای جدید در نظر میگیریم تا
از یکم دیماه  ۹۷که بازرسیها آغاز میشود ،خودروها بتوانند استانداردهای مربوطه
را پاس کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد :سازمان ملی استاندارد از سال  ۱۳۸۲به
طور جدی وارد بحث خودرو شد و قبل از آن بیشتر برروی قطعات خودرو متمرکز بود.

عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر از کارکنان شعبه ایل گلی
که با ذکاوت و هوش از منافع کوثر پاسداری کردند  ،تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر ،رضایی مدیرعامل کوثر در متن پیام
تقدیر از کارکنان شعبه ایل گلی تبریز گفت :شما کارکنان شعبه ایل گلی به راستی
ثابت نمودید که سرپنجه های اصلی موسسه هستید .شما همکاران گرانقدر ،با دلیری
و شجاعت حادثه ای که در حال تبدیل شدن به یک فاجعه بود را با هوش ،ذکاوت و
شجاعت خود خنثی نموده و از منافع کوثر پاسداری و افتخار آفرین شدید

سررسید هوشمند اختصاصی سال  1397بیمه آسیا
با توجه به اختصاص هزینه های سررسیدهای چاپی سال  1397به تهیه
نوشت افزارهای اختصاصی و توزیع در مدارس مناطق محروم کشور،
سررسید هوشمند اختصاصی سال  1397بیمه آسیا(ویژه سیستم اندروید)
با امکانات جدید طراحی شده است .به گزارش روابط عمومی بیمهآسیا،
سررسید هوشمند اختصاصی سال  1397بیمه آسیابا امکانات جانبی معرفی
ن مدیریت ها و شعب بیمه آسیا در سراسر کشور،گالری
خدمات بیمه ای ،تلف 
تصاویرو نماهنگ ،مدیریت پیامکها ،جلسات ،داروها،اقساط،چک ها ،
قطب نما و  ...تهیه شده است.
بنابر این گزارش،هموطنان گرامی میتوانند با مراجعه به وب سایت بیمه آسیا
()www.bimehasia.comبخش خدمات الکترونیک و کانال اختصاصی بیمه آسیا
در فضای مجازی به نشانی  @asiabimehآن را بر روی گوشیهای همراه خود نصب
و استفاده کنند.

فروش گواهی سپرده  ۱۶درصدی در بانک ملت
فروش مرحله جدید گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) در بانک ملت
از روز سه شنبه  ۲۲اسفندماه سال جاری شروع شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این بانک با مجوز بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ۱۰ ،هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی الحساب
سالیانه ۱۶درصد را به مشتریان عرضه می کند .بر اساس این گزارش ،فروش این گواهی
سپرده ها از روز سه شنبه  ۲۲اسفندماه تا پایان روز دوشنبه  ۲۸اسفندماه  ۹۶ادامه
خواهد داشت .بر این اساس ،گواهی سپرده فوق ،مدت دار ،ویژه سرمایه گذاری (عام)
یک ساله ،با نام و الکترونیک خواهد بود .نرخ سود علی الحساب ساالنه این اوراق
۱۶درصد قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و نرخ بازخرید آن ،قبل از سررسید ۱۴،درصد
ساالنه در نظر گرفته شده است.

شرکت آب معدنی سپیدان چشمه
با تسهیالت بانک صنعت و معدن افتتاح شد
با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن شرکت آب معدنی سپیدان
چشمه به بهره برداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،براي اجراي اين طرح مبلغ 5
میلیون و  600هزار یورو تسهیالت ارزی توسط اين بانک پرداخت شده است.
شرکت آب معدنی سپیدان چشمه در استان فارس احداث شده و با بهره برداري از آن
برای  40نفر شغل مستقيم ايجاد شده است.

با این حال از این زمان مجموعه خودرو به عنوان یک مجموعه کامال مرتبط با حوزه
ایمنی مدنظر سازمان استاندارد قرار گیرد.
پیروزبخت با بیان اینکه در سالهای اخیر تعداد استانداردهای اجباری صنعت خودرو
به  ۵۵مورد رسید ،خاطرنشان کرد :با این حال باز هم با این موضوع مواجه شدیم که
مردم همچنان نارضایتی خود را از خودرو اعالم میکنند.
وی ادامه داد :به همین دلیل در جلسات شورای سیاستگذاری خودرو در دولت قبل
و دولت فعلی به این نتیجه رسیدیم که باید به خواست مردم احترام گذاشته و به سمت
تولید با کیفیتتر حرکت کنیم که راهکار آن نیز افزایش تعداد استانداردهاست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد :بنابراین در گام اول استانداردهای
 ۵۲گانه بازنگری شد تا کامال منطبق بر استانداردهای روز اروپا باشد و استانداردهای
جدید نیز از اول دی ماه  ،۹۶اول تیر  ۹۷و اول دی ماه  ۹۷اجباری خواهد شد که پس
از آن بازرسیها بر اساس استانداردهای جدید صورت خواهد گرفت.

بیتدبیری ،تولید ریل ملی را متوقف کردهاست
پژوهشگر صنعت حمل و نقل ریلی گفت :تاکنون معادل
 ۸۱میلیون دالر ارز از کشور بابت واردات ریل خارج شده
و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی ،خط تولید
ریلی با کیفیت دارند.
به گزارش مهر ،تاکنون هیچ یک از قراردادهایی که بین یک
تولیدکننده داخلی با دولت امضا شده ،به تولید ریل در داخل
کشور منجر نشده است .از جمله مهم ترین مسائلی که دو طرف
آن را به عنوان مانعی در مسیر تحقق تولید ریل برمی شمارند،
موضوع تأمین مالی این پروژ ه هاست .بررسی اظهار نظرها نشان
می دهد که با توجه به بدهی تولیدکننده داخلی به شرکت راه
آهن ،تولیدکننده داخلی در مسأله تولید ریل به نوعی اهمال
میکند و طرف مقابل وزارت راه و شهرسازی نیز عزم کافی برای
حل این مسأله از خود نشان نمی دهد.
برآورد هزینه واردات ریل و خروج ارز از کشور
احداث هر کیلومتر خط ریلی در کشور به حدود  ۱۲۰تن ریل
نیاز دارد و هزینه واردات هر تن ریل ،تقریباً  ۱۰۰۰دالر برآورد
میشود.
بر اساس سند چشمانداز  ۲۰ساله در افق  ،۱۴۰۴کشور باید از
 ۲۵هزار کیلومتر خط ریلی برخوردار باشد .بر این اساس و جهت
تحقق این هدف ،به حدود  ۲میلیون تن ریل نیاز است که در
صورت عدم تولید ریل در داخل کشور ،حدود  ۲میلیارد دالر ارز
جهت واردات ریل از کشور خارج خواهد شد.
آمار واردات ریل در  ۵سال اخیر
بر اساس آماری که اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران منتشر کرده است ،در سال  ۲۲ ،۹۲میلیون دالر ،در سال
 ۴۳ ،۹۳میلیون دالر ،در سال  ۶۲ ،۹۴میلیون دالر ،در سال ،۹۵
 ۱۴۶میلیون دالر و در  ۸ماهه نخست امسال ۸۱ ،میلیون دالر به
واردات ریل اختصاص یافته است.
این در حالی است که کشور در دانش تولید و استفاده از عمده
بخشهای مرتبط با حملونقل ریلی همچون عملیات عمرانی و
ادوات روسازی و زیرسازی به خودکفایی رسیده است .اما تاکنون
تولید ریل با وجود قراردادها و تفاهم نامه های مختلف بین
تولیدکننده داخلی و شرکت راهآهن ،در داخل کشور محقق نشده

است .در آخرین قراردادی که  ۲۵آبان  ۱۳۹۵بین این دو شرکت
امضا شد ،تولیدکننده داخلی متعهد شد در مدت  ۵ماه  ۴۰هزار
تن ریل را تحویل دهد .علی رغم گذشت یک سال از قرارداد و
پیگیریهای راهآهن تا امروز این شرکت تولیدکننده نتوانسته ریل
تأیید شده را تولید کند.
بدهی تولیدکننده داخلی به راه آهن با پیش پرداخت تهاتر شود
محمدحسین رضاییان کارشناس ارشد صنعت حمل و نقل
ریلی در گفت وگو با مهر با اشاره به اختالفات موجود میان
تولیدکننده داخلی با راهآهن در رابطه با نحوه تأمین مالی پروژه
تولید ریل ملی که مانع مهمی برای تحقق این موضوع محسوب
میشود گفت :مدیران شرکت تولیدکننده داخلی از عدم توانایی
دولت جهت تأمین مالی پروژه تولید ریل ملی سخن به میان
میآورند .به اذعان تولیدکننده داخلی ،شرکت راهآهن ،منابع کافی
ریالی برای خرید ریل هزینه نمیکند.
تولیدکننده چه می گوید؟
وی ادامه داد :مدیر ارشد شرکت تولیدکننده داخلی ،مشکل
اصلی تولید و تحویل ریل را عدم بهرهمندی این شرکت از منابع
دولتی عنوان کرده است .همچنین بر اساس اطالعیه ای که
تولیدکننده داخلی صادر کرده بود ،در صورتی که مصرف کننده
ریل (شرکت راهآهن) منابع مالی مورد نظر را تأمین کند ،هیچگونه
مشکلی برای تولید ریل وجود نخواهد داشت .یکی دیگر از مدیران
شرکت تولیدکننده داخلی نیز اختالفنظرهای موجود میان این
شرکت با راهآهن را مربوط به نحوه پرداختها دانسته و آن را به
نبود نقدینگی در راهآهن نسبت داده بود .اینها نظراتی است که
مدیران شرکت تولیدکننده داخلی مطرح می کنند.
پاسخها و ادعاهای راه آهن
رضاییان خاطرنشان کرد :اما در طرف مقابل مدیران راهآهن
می گوینده که مبلغ قرارداد تولید ریل ملی را به تولیدکننده
پرداخت کرده اند .وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است رقم
قابلتوجهی بهعنوان پیشپرداخت برای تولید ریل به تولیدکننده
پرداختشده است .همچنین یکی از مدیران پروژه دوخطه سازی
و قطارهای حومهای راهآهن اعالم کرده بود با تولیدکننده به
ی هزینه خرید ریل از محل طلب ۱۰۰
توافق رسیدیم تا منابع مال 

میلیارد تومانی راهآهن از تولیدکننده تأمین شود.
وی یادآورد شد :اگرچه طی سالهای اخیر و با هدف رسیدن
به خودکفایی در تولید ریل ملی ،قراردادهای متعددی میان
تولیدکننده و وزارت راه و شهرسازی (شرکت راهآهن) منعقد
شده ،اما هیچیک از این قراردادها به تولید ریل منجر نشده است.
به گفته رضاییان آخرین قراردادی که میان این دو شرکت
به امضا رسیده به آبان ماه سال  ۹۵برمیگردد که این قرارداد
نیز تا کنون به ثمر ننشسته است .مهمترین عامل نیز کمبود
نقدینگی است  .تولیدکننده ،راه آهن را متهم به عدم پرداخت
منابع مالی مورد نظر می کند در مقابل هم راهآهن با رد این
ادعا ،از طلب  ۱۰۰میلیاردی خود از تولیدکننده بابت جابه جایی

بارهای این شرکت و لزوم منظور شدن این مطالبات به جای پیش
پرداخت ها سخن میگوید.
پژوهشگر صنعت حمل و نقل ریلی با تأکید بر وجود راه حلی
چون تهاتر بدهی های تولیدکننده به راه آهن و کلید زدن فرآیند
تولید ریل ملی گفت :با توجه به ارزشافزود ه باالیی که تولید ریل
به جای واردات ایجاد می کند و همچنین با توجه به اظهارات وزیر
راه و شهرسازی که گفته بود این وزارتخانه حاضر است تمام ریل
تولید شده  ۵سال آینده تولیدکننده را خریداری کند ،به نظر می
رسد الزم است تولیدکننده داخلی ،تمام توان خود را معطوف به
تولید ریل با کیفیت کند تا از هدررفت سرمایهگذاریهای صورت
گرفته برای راهاندازی خط تولید آن ،جلوگیری شود.

