معظمی در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران عنوان کرد

کیفیت ،اولویت نخست وزارت صنعت ،معدن و تجارت

دوازدهمین نمایش��گاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران با حضور منصور معظمی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت .براساس
گزارش روابط عمومی این نمایش��گاه ،نمایندگان  ۲۳کش��ور جهان ازجمله ترکیه ،چین ،تایوان ،کره جنوبی ،آلمان ،هلند ،ایتالیا و ...آخرین
دس��تاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند .منصور معظمی ،مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران در
جمع خبرنگاران درباره سهم قطعهسازان داخلی در تولید محصوالت جدید خودرویی گفت :صنعت خودرو بدون قطعهسازی معنا پیدا
نخواهد کرد.
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آخرین گزارشهای میدانی خبرنگار «گسترش صنعت» از حادثه در استان کرمانشاه نشان داد
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خسارت بیش از  ۵0درصدی به شهرک صنعتی سرپلذهاب
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سرمقاله

وظیفه دولت اجرای قانون است
نه جانبداری

در بسیاری از قراردادهایی
که ماهیت دائمی دارند اکنون
قرارداده��ای موق��ت بس��ته
میشود و این موضوع خالف
قانون کار است .موضوعی که
اکن��ون در این زمینه اهمیت
دارد ،این اس��ت ک��ه چگونه
فتحاهلل بیات
میش��ود ع��دهای از کارگران
رییس اتحادیه کارگران
برای مطالب��ات خود اعتراض
موقت و پیمانی
کنن��د ب��ا آنها برخورد ش��ود
اما عم��ده کارفرماها از قانون
سرپیچی کنند و هیچ اتفاقی هم رخ ندهد؟
عالوهبر این ،موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد
این اس��ت که چرا مجریان قانون و نهادهای نظارتی به جای
برخورد با کارفرمایان متخلف ،اقدام به تغییر قانون میکنند؟
در ماهه��ای پایانی دولت یازدهم موض��وع اصالح قانون کار
مطرح شد که همان زمان با انتقادهای جدی فعاالن کارگری
روبهرو ش��د .این الیحه در جریان انتخابات دوازدهمین دوره
ریاست جمهوری ،از مجلس شورای اسالمی پس گرفته شد.
با این حال همچنان موضوع اصالح قانون کار مطرح اس��ت و
بر اس��اس آنچه اعالم شده دولت قصد دارد تبصره یک ماه ۷
قانون را حذف کند.
در شرایط کنونی به نظر میرسد دولت بیشتر قصد دارد از
کارفرمایان دفاع کند تا اجرای قانون ،اما باید درنظر داش��ت
که وظیفه ذاتی دولت اجرای قانون اس��ت .دولت نباید از این
وظیف��ه فاصله بگیرد و پ��س از بیاعتنایی به قانون به الیحه
اص�لاح قانون روی آورد .در ش��رایط کنونی از طرفی موضوع
اشتغال پایدار و باثبات کردن شغلهای موجود مطرح میشود
و از طرف میشود و از طرف دیگر دولت اقدام میکند تا یکی
از مهمترین قوانین کارگری در ثبات اشتغال را حذف کند.
اگر دولت در واقعیت و به دور از شعارها قصد دارد اشتغال
را در کش��ور پایدار کند و از ناپایداری مشاغل موجود فاصله
بگیرد نباید ش��اهد رفتاره��ای دوگانه از س��وی دولتمردان
باشیم.
ب��ا اینکه برخی از فعالن کارگری موافق اصالح تبصره ماده
 ۷قانون کار هس��تند اما باید درنظر داشت که اگر این تبصره
به درس��تی اجرا میش��د امروز در کشور ش��اهد  9۴درصد
قرارداد موقت و پیمانی نبودیم .این اتفاقات در ش��رایطی رخ
میدهد که دولت اکنون نمیتواند به کارفرماها فشار آورد تا
قرارداده��ا را دائمی یا بلندمدت کنند و میخواهد از ش��یوه
فش��ار به کارگران استفاده کند .این در حالی است که دولت
در بس��یاری از تشکلهای کارگری هم به عنوان ناظر حضور
دارد .همچنین نقش دولت در زمینه مش��کالت کارگری این
اس��ت که بدون درنظر گرفتن منافع یک طرف ،در مشکالت
موجود بین کارگران و کارفرمایان قضاوت کند .با احتس��اب
تغیی��ر قانون به نفع طرف کارفرما به نظر میرس��د دولت از
اجرای قانون هم فاصله گرفته است.

خبر

نشست بینالمللی «صندوقهای
سرمایهگذاری جسورانه»

نشس��ت بینالمللی «صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه»
برگ��زار میش��ود با هم��ت دبیرخانه ش��بکه تب��ادل و انتقال
فن��اوری دی-هش��ت ( ،)D TTEN -۸نشس��ت بینالمللی
صندوقهای س��رمایهگذاری جس��ورانه با محوریت کشورهای
دی-هش��ت ( ۱۲ )D VC’s Meeting -۸ت��ا  ۱۴آذر۹۶
ب��ه میزبانی کش��ورمان در تهران برگزار میش��ود .به گزارش
گروه علمی باشگاه خبرنگاران پویا ،اکبر قنبرپور با بیان اینکه
نشس��ت بینالمللی صندوقهای س��رمایهگذاری جس��ورانه با
محوریت کش��ورهای  D -۸در تهران برگزار میش��ود ،اظهار
کرد :این نشس��ت با هدف اشتراک تجربهها و افزایش شناخت
صندوقه��ای  VCبا یکدیگر و همکاری و همافزایی میان آنها
همزم��ان با برگ��زاری دومین دور آیین اعط��ای جایزه علمی
فناوری پیامبر اعظم(ص) برگزار میش��ود .معاون دبیر شبکه
تبادل و انتقال فناوری دی-هش��ت افزود :بخشهای مختلفی
در ای��ن رویداد درنظر گرفته ش��ده که از جمل��ه آنها میتوان
به پنله��ای همفکری درباره موضوع��ات روز این صندوقها،
ارائ��ه مدلهای کاری صندوقها ،ارائه چند داس��تان همکاری
استارتآپها با صندوقهای جس��ورانه ،ارائه چند استارتآپ
از کشورهای عضو به سرمایهگذاران ،همفکری برای ایجاد یک
تش��کل میان صندوقهای جس��ورانه ،کارگاههای آموزشی و...
اش��اره کرد .وی اعالم کرد :نباید فکر کنیم که افزایش کنونی
تعداد صندوقهای جس��ورانه در کشورمان به این معنی است
که وضعیت ما در منطقه و دنیا مناسب است و ما در آمارهای
جهان��ی در ای��ن زمینه جایگاه خوبی نداری��م؛ نیاز به تالش و
مش��ارکت بیش��تر و بهرهگیری از تجربهه��ای روز دنیا داریم.
او خاطرنش��ان کرد :برای مثال در بین هش��ت کشور اسالمی
در ح��ال توس��عه که گروه  D-۸را تش��کیل دادهاند ،ایران در
دسترسی به سرمایهگذاری جسورانه دارای رتبه ششم است.
مع��اون دبیر ش��بکه تب��ادل و انتقال فناوری دی-هش��ت
اب��راز امیدواری ک��رد :با مش��ارکت قابل توج��ه صندوقهای
سرمایهگذاری جسورانه خارجی در این رویداد ،فرصت مناسبی
برای اکوسیس��تم نوآوری کشور برای رش��د و عمقبخشی به
دانش موجود فراهم و زمینه برای همکاریهای بینالمللی در
این حوزه آماده شود.

در این شهرکها
ایدههای علمی و
پژوهشی را عملیاتی
کرده و تمامی
تجهیزات علمی و فنی و
آزمایشگاهی دراختیار
صاحبان ایده و خالقیت
قرار میدهند

مقایسه پارکهای علم و فناوری ایران با جهان
گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

امروزه هدف از تاس��یس پارکهای علمی و شهرهای
پژوهش��ی در هر کشوری از سیاس��تهای توسعهای آن
کش��ور نش��أت میگیرد که ه��دف اصلی آنها ،توس��عه
یو
فناوری و ایجاد ش��رایط مس��تعد برای ان��واع نوآور 
بکارگی��ری توان خالق علمی و پژوهش��ی دانش��گاهها
و موسس��ههای خصوص��ی و صاحب��ان صنایع اس��ت.
ش��هرکها و پارکهای علمی نمونهای از س��اختارهای
جدی��د علمی و پژوهش��ی هس��تند ک��ه از دهه ۱۹۶۰
می�لادی ( )1339ابت��دا در امریکا ظه��ور یافته و از آن
به بعد در دیگر کش��ورهای جهان تسری یافته است .به
گزارش خبرگزاری علموفناوری ،در دهه یادش��ده برخی
از کش��ورهای صنعتی ایجاد پارک علم��ی – فناوری را
عامل مهمی در توس��عه فن��اوری و اقتص��ادی خویش
میدیدند .از سوی دیگر در دهه  ۱۹۸۰میالدی()1359
در جهان گون��های از رکورد اقتصادی و کاهش درآمد و
افزایش بیکاری روی داد .سیاس��تگذاران اقتصادی دنیا
امیدش��ان به توسعه هدایت ش��ده فناوری بود تا از این
طریق روح تازهای در کالبد اقتصاد منطقهای و ملی آنها
دمیده شود .این نوآوری مناسب به ویژه برای کشورهای
جهان س��وم از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا که با
مشکالت بس��یاری روبهرو بودند بسیار موثر و کارا بوده
است .به همین سبب مطرح شدن این قبیل کشورها در
مسائل علمی و فناوریهای علوم مختلف و تعلق گرفتن
بخش��ی از بازارهای جهانی به آنها ،به طور عمده ریش��ه
در فعالیتهای پارکها و شهرکهای علمی و پژوهشی
آنها داشته است بنابراین شهرکهای علمی و پارکهای
پژوهشی با اتکا بر یک نظام همکاری کارآمد و موثر قادر
ب��ه خلق و ابداع نوآوری و تفاهم علمی بوده تا در نهایت
تالش آنها به فرهنگ تحقیقات فراگیر تبدیل ش��ود .در
همین راس��تا ،به سراغ دو تن از اس��تادان دانشگاههای
هرمزگان و پیام نور رفتیم تا نظرشان را درباره امکاناتی
که ش��هرکهای علمی دراختیار نخبگان و پژوهشگران
قرار میدهند ،جویا شویم .با ما همراه باشید.
احسان کامرانی ،عضو هیاتعلمی دانشگاه هرمزگان
با اش��اره به وجود ش��هرکهای علمی قوی و بیش��مار
در تمامی کش��ورها گف��ت :در تمامی کش��ورهای دنیا

ش��هرکهای علم��ی ق��وی در تمام��ی زمینههای علم
و فن��اوری وج��ود دارد و امکانات و تجهی��زات الزم را
دراختی��ار نخب��گان علمی و صاحبان ای��ده برای انجام
طرحه��ا و مطالعات علم��ی قرار میدهن��د .وی افزود:
درواقع کار این مراکز علمی ابتدا از استارتآپها شروع
میش��ود و به مرور زمان مراکز کوچک براساس رشدی
ک��ه میکنند در مراکز رش��د ی��ا  Inkovitorsمراکز
رش��د فناوری ،مراحل تکاملی خودرا طی کرده و بزرگ
میشوند.

 ش�هرکها ،محص�ول پارکه�ای علم و
فناوری

درواقع ش��هرکهای علمی محصول پارکهای علم و
فناوری تخصصی و بزرگی هستند که میتوانند فضاهای
الزم را دراختیار پژوهش��گران و مخترعان قرار دهند تا
آنها بنا بر نیاز آموزش��ی و علمی خود در سطوح مختلف
به پژوهش کنند ،بی آنکه دغدغهای داش��ته باشند .این
استاد دانشگاه هرمزگان گفت :در تمامی کشورهای دنیا
این ش��هرکها وجود دارد اما درکش��ور ما فقط شهرک
تحقیقاتی اصفهان و پردیس تهران هس��ت به طوری که
 ۴۷0شرکت در شهرک علمی اصفهان مشغول فعالیتند
و در س��ایر اس��تانها چنین ش��هرکهایی ب��رای انجام
پژوهش وجود ندارد و الزم اس��ت که نسبت به تاسیس
و گسترش ش��هرکهای علمی از هماکنون برنامهریزی
کنیم .پروفس��ور کامرانی تاکید کرد :در این ش��هرکها
ایدههای علمی و پژوهش��ی را عملیات��ی کرده و تمامی
تجهیزات علمی و فنی و آزمایشگاهی دراختیار صاحبان
ای��ده و خالقیت ق��رار میدهند ،از طرفی مش��اورههای
علمی رایگان ،مشاوره مالی و حقوقی و علمی و فناوری
و پژوهش��ی دراختی��ار پژوهش��گران ق��رار میدهند تا
مخترع��ان بتوانند ب��ه راحتی روی طرحه��ای خود کار
کنند و خروجی مناسب داشته باشند .عضو هیاتعلمی
دانش��گاه هرمزگان گفت :پارکهای عل��م و فناوری در
کش��ورهای توسعهیافته بسیار تخصصی و بزرگ بوده به
ط��وری که فقط در یک زمینه خاص کار میکنند .برای
مثال ،نانو ،بیوفناوری و فناوریهای زیس��تی و ...که این
پارکهای تخصصی بعداز مدتی تبدیل به ش��هرکهای
علمی پژوهشی میشود.

 اختص�اص بودجهه�ای دولت�ی ب�ه
شهرکهای علمی

کامرانی با اشاره به اختصاص بودجههای پژوهشی به

این مراکز در س��ایر کشور افزود :در این کشورها بودجه
و ردیفهای معلوم مش��خصی از سوی دولت برای این
مراکز تخصیص داده میش��ود و دیگر هیچ ش��هرک و
مرکز رش��د و علمی درگیر مسائل مالی وکمبود بودجه
نخواهد ش��د و پژوهش��گران میتوانند با تمام امکاناتی
که دولت دراختیارش��ان میگذارد به کارهای پژوهشی
و آزمایشه��ایمختل��ف بپردازن��د.وی گف��ت :در این
کش��ورها افرادی که ایدههای ناب و دس��ت اول دارند و
در فناوریهای روز و فناوری نوآوری میکنند میتوانند
تولی��د محصول کرده و بالفاصل��ه پس از ثبت اختراع و
مالکی��ت حقوقی آن محصول را به نام خود یا ش��رکت
مربوط تجاریسازی کرده و به سایرکشورها میفروشند
و از فواید آن بهرهمند میشوند.

 ثبت اختراع و تجاریسازی

کامرانی گفت :پس از ثبت اختراع در این کش��ورها،
دیگر کس��ی حق کپیبرداری ن��دارد چراکه محصول و
اختراع ثبت جهانی شده و به نام صاحب طرح ثبت شده
اس��ت .یکی از کارهایی که در این ش��هرکهای علمی
انجام میشود ،مشاورههای مالی و حقوقی و آموزش آن
به مخترعان است و متاسفانه در کشور ما این آموزشها
ی��ا وجود ندارد و اگر هم هس��ت بس��یار اندک وضعیف
است .در زمینه حسابداری و مالی و علمی مشاورههای
الزم داده میش��ود و حتی از س��وی دولت تسهیالت و
وامهای مناسب دراختیار پژوهشگران قرارداده میشود
تا بتوانند عالوهبر امور پژوهشی ،نیازهای شخصی خود
را برطرف کنند.

  امکانات علمی در تمام کشورها برابر نیست

منصور فرهادی پژوهشگر دوره فوق دکترا نیز با اشاره
به امکاناتی که در خارج از کشور دراختیار پژوهشگران
ق��رار میگیرد ،گفت :باید عرض کنم که میزان خدمات
و امکانات فراهم ش��ده برای پژوهشگران در کشورهای
مختلف متفاوت اس��ت .برای مث��ال ،امکاناتی که برای
پژوهش��گران در کش��ورهای امریکا و کانادا فراهم است
حدود  ۱۰برابر امکانات پژوهش��گران در اروپا اس��ت و
امکانات و مزایای پژوهشگران در اروپا حدود چند برابر
امکانات در کشورهای آس��یایی است ،با توجه به اینکه
در کش��ورهای صنعتی پیش��رفته کارخانجات بزرگ و
غوله��ای صنعتی و اقتصادی حض��ور دارند همواره در
این صنایع بزرگ به روی پژوهشگران از سراسر دنیا باز
است تا بتوانند با پژوهش در مرزهای علم حرکت کنند

و بتوانند برای چند سال آینده محصوالت بهروزی تولید
کنند .وی گفت :به عنوان نمونه ،در شرکت هیتاشی به
عنوان یک نش��ان تجاری لوازم خانگی حدود  ۴۰۰نفر
با مدرک دکترا و فوق دکترا در قس��مت تحقیقوتوسعه
پژوهش میکنند تا محصوالت نسل نو تولید کنند.

 انس�جام مراکز علمی دنیا برای حمایت از
افراد

فرهادی افزود :مراکز حمایتی مختلفی در دنیا برای
حمایت از پژوهشگران تاس��یس و راهاندازی شدهاند.
مثال :پژوهش��کدهها ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز
رش��د ،مراکز نوآوری و خالقیت ،باشگاههای حمایت
از پژوهش��گران و مراکز  R&Dکارخانجات بزرگ و
کوچک این مراکز با یک انسجام خاصی پژوهشگران
را شناسایی میکنند و اغلب حتی براساس ادعای فرد
مخت��رع یا محقق امکانات الزم را برای گذران زندگی
متوس��ط و انجام پروژه پژوهش��ی برعهده میگیرند
به نحوی که با به س��رانجام رس��یدن پروژه در نمونه
آزمایش��گاهی محقق سهمی از سود حاصل از فروش
محصول اولیه را ببرد .این پژوهشگر جوان هرمزگانی
اظهارک��رد :در ادامه به بخش��ی از خدماتی که مراکز
پژوهش��ی به صورت رایج به پژوهش��گران خود ارائه
میکنند ،میپردازم:
یک :تش��ویق مادی قابل توج��ه افرادی که حاصل
پژوهشه��ای آنها در مجلههای معتب��ر دنیا با  ifباال
به چاپ میرسد.
دو :پرداخت هزینههای سفر و اعزام به کنفرانسهای
بینالمللی برای تبادل اطالعات پژوهشگران
س��ه :برگ��زاری برنامهه��ای علم��ی و بازدیدهای
متناس��ب با رشته بهصورت مدتدار در مراکز معتبر
علمی جهان و اشنایی با آزمایشگاههای بزرگ دنیا
چهار :عقد قرارداد برای انجام پروژههای پژوهش��ی
برای تبدی��ل علم به فناوری و محصول صنعتی برای
تولید ثروت
فره��ادی در پایان گفت :امیدوارم روزی فرابرس��د
که درکش��ورمان هم تمامی امکانات و تجهیزات الزم
دراختیار پژوهشگران قرار بگیرد و دیگر هیچ مخترع
و پژوهش��گری به امید امکانات بیشتر و فراهم کردن
فرصتهای ش��غلی و تحصیلی بهتر سودای خارج از
کش��ور برسرش نزند و تمام استعداد و ظرفیت و علم
خود را برای پیشرفت و توسعه کشورمان صرف کنند.

همکاریهای علمی و فناوری ایران و افریقای جنوبی گسترش مییابد
معاون علمی و فن��اوری رییسجمهوری با وزیر علوم و فناوری افریقای
جنوبی دیدار کرد و در این دیدار بر گسترش همکاریهای علمی و فناوری
دو کشور تاکید شد .به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از مرکز ارتباطات
و اطالعرس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،در دیدار سورنا
س��تاری ،معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با نالدی ماندیا پاندور،
وزیر علوم و فن��اوری افریقای جنوبی ،طرفها بر گس��ترش همکاریهای
دوجانبه تاکید کردند و با اشاره به دیدار پیشین خود با یکدیگر در حاشیه
اجالس س��االنه علم و فناوری در ژاپن ،توس��عه همکاریهای دو کشور را
ضروری دانس��تند .معاون علمی و فن��اوری رییسجمهوری در این دیدار
مهمتری��ن محور تعامل با جامعه جهانی را ظرفیت باالی انس��انی کش��ور
ی گذار از اقتصاد منبعمحور
عنوان کرد و گفت :ایران گامهای بلندی را برا 
به س��وی اقتصادی متکی به توانمندی نیروی انس��انی برداشته است .وی
افزود :درحالحاضر ایران با دراختیار داشتن  ۵میلیون دانشجو و چهارمین
کش��ور تربیتکننده فارغالتحصیل رش��تههای فنی و مهندس��ی در مسیر
اقتصادی دانش��ی حرکت میکند .س��تاری در ادامه با اش��اره به برگزاری
سیزدهمین نشس��ت کمیسیون مش��ترک ایران و افریقای جنوبی در اول

آبان امس��ال در پرتوریا و امضای س��ند آن از سوی وزیر امور خارجه ایران
و وزی��ر رواب��ط و همکاریهای بینالمللی افریقای جنوب��ی ،عنوان کرد :بر
ی با
اساس بند «علم و فناوری» این سند ،خواهان افزایش تعامل و همکار 
افریقای جنوبی هستیم .در ادامه این جلسه ،نالدی ماندیا پاندور ،وزیر علوم
و فن��اوری افریقای جنوبی ضمن تش��کر از میزبانی معاون علمی و فناوری
رییس جمهوری ،بر آمادگی و وجود ظرفیتهای تعامل میان کش��ورش با
ایران تاکید کرد .ماندیا پاندور ،مهمترین مشکل افریقای جنوبی را وضعیت
اشتغال جوانان افریقا عنوان کرد و گفت :راهاندازی استارتآپها ،انکوباتورها

و مراکز ن��وآوری از مهمترین اولویتهای همکاری افریقای جنوبی با ایران
است .وی همچنین تصریح کرد :افریقای جنوبی آمادگی دارد که در سطح
بنگاههای کوچک و متوس��ط تس��هیالتی را دراختیار فناوران و مهندسان
ایرانی قرار دهد .احمد عالئیطباطبائی ،معاون قائممقام امور بینالملل نیز
در این نشست ،ضمن اشاره به همراهی تعدادی از شرکتهای فناور ایرانی
در حوزههای مختلفی چون بیوفناوری ،تجهیزات پزش��کی و دارو ،در سفر
ت��ازه وزیر امور خارجه ایران به افریقای جنوبی گفت :مذاکرات انجامش��ده
با ش��رکتهای افریقای جنوبی فرصتی مغتنم و مناسب در برقراری ارتباط
بیش��تر ایران با کشور افریقای جنوبی است .در این دیدار ،مصطفی قانعی،
دبیر ستاد توسعه زیستفناوری نیز گزارشی از اقدامات مشترک انجام شده
در حوزه زیس��تفناوری و دارو با افریق��ای جنوبی ارائه کرد .وی همچنین
بی��ان کرد :ب��ا توجه به اب��راز عالقهمندی افریقای جنوب��ی برای همکاری
در ح��وزه زیس��تفناوری ،ایران در انتقال دانش ب��ه افریقای جنوبی آماده
همکاری اس��ت .در پایان این دیدار مقررش��د به منظ��ور افزایش تعامالت
و همکاریه��ای دوجانبه ،هیاتی از متخصصان و فناوران هر دو کش��ور از
زیرساختهای طرفها بازدید کنند.

کوشهرکهای صنعتی
صنایع کوچ 
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یادداشت

کنترل خسارت
پیش از وقوع بحران

عکس :گسترش صنعت

هنوز برآورد دقیق از
میزان خسارتهای
مالی به شهرک
صنعتی سرپلذهاب
و واحدهای صنعتی
مستقر در آن نشده
است اما به محض
تعیین رقم مشخص،
گزارش مربوط به
نهادهای اجرایی ارسال
خواهد شد

گزارشهای میدانی خبرنگار «گسترش صنعت» زلزله در غرب کشور  نشان داد

خسارت بیش از  ۵0درصدی به شهرک صنعتی سرپلذهاب
گروه صنعت
s.industrial@sanatnewspaper.com

زلزله  ۷/۳ریش��تری شب دوشنبه استان کرمانشاه
را لرزاند .تعداد کشتهش��دگان و مصدومان این حادثه
همچنان در حال تغییر است.
همزمان زلزلهای به بزرگی  ۳/۶ریشتر شهر ایالم را
لرزاند .ای��ن زلزله در عمق  ۱۰کیلومتری زمین ثبت
شده اس��ت .پیگیریها برای دریافت آخرین وضعیت
از میزان خسارت زلزله در استان ایالم بی پاسخ ماند
و تماسهای تلفنی با مس��ئوالن این استان نیز برقرار
نشد.
به گفته اسماعیل نجار ،رییس ستاد مدیریت بحران
کشور ،بیشترین تخریبهای ناشی از زلزله در استان
کرمانشاه به ترتیب مربوط به سرپلذهاب ،قصرشیرین
و بخش ازگله از توابع شهرستان ثالث باباجانی است.
پیگیری خبرنگاران «گسترش صنعت» در استانهای
خوزستان ،لرس��تان ،کردس��تان و آذربایجان شرقی
حاکی از حال مس��اعد صنعت اس��ت .همچنین آب،
برق و گاز در مراکز صنعتی این اس��تانها در جریان
اس��ت و صنعتگران در این اس��تانها به فعالیت خود
میپردازند .اما گزارشها و مش��اهدههای لیال شهری
خبرنگار «گسترش صنعت» از شهرستان سرپلذهاب
نیز نش��ان میدهد ک��ه مراکز صنعت��ی و واحدهای
تولی��دی از زلزل��ه در امان نبوده و ش��هرک صنعتی
سرپلذهاب بیش از  ۵0درصد آسیب دیده است.
شهرستان س��رپلذهاب مرزی و از مناطق محروم
اس��ت .این شهرس��تان دارای ش��هرک صنعتی است
ک��ه در  ۱۴0کیلومتری شهرس��تان کرمانش��اه و ۵
کلیومتری از شهرستان سرپلذهاب واقع شده است.
این ش��هرک صنعتی یکی از زیباترین ش��هرکهای
صنعتی در کش��ور است .مس��احت اراضی دراختیار
این ش��هرک صنعت��ی  ۴۳هکتار اس��ت و  ۲۸هکتار
زمین صنعت��ی با امکاناتی از قبی��ل آب ،برق ،تلفن،

مخزن بتونی  ۱000مترمکعبی و مخزن هوایی ۲۵0
مترمکعبی دارد.

 فوت  ۸نفر در شهرک صنعتی

محسن رس��تمی ،معاون س��ازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان کرمانش��اه که در محل حادثهدیده
شهرک صنعتی سرپلذهاب مستقر بود در گفتوگو
با خبرنگار «گس��ترش صنعت» اظهار کرد ۸ :نفر در
ش��هرک صنعتی س��رپلذهاب بر اثر وقوع زلزله جان
باختن��د ۲ .نفر آنها مدیر کارخان��ه تولیدی بودهاند و
بقیه نگهبان یا کارگران مستقر در واحدهای صنعتی
بودهاند .رستمی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۵0
درصد ش��هرک صنعتی س��رپلذهاب از زلزله آسیب
دیده اس��ت ،ادامه داد :وضعیت واحدهای صنعتی به
گونهای دیگر است برخی واحدها  ۲0درصد و برخی
واحدها تا  ۳0درصد و برخی واحدهای صنعتی تا ۸0
درصد از زلزله آس��یب دیدهان��د .در مجموع 28واحد
صنعتی در این شهرک وجود دارد.
معاون س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تان
کرمانش��اه تاکید ک��رد :هنوز برآورد دقی��ق از میزان
خس��ارتهای مالی به ش��هرک صنعتی سرپلذهاب
و واحدهای صنعتی مس��تقر در آن نش��ده اس��ت اما
ب��ه محض تعیین رقم مش��خص ،گ��زارش مربوط به
نهادهای اجرایی ارسال خواهد شد.
رس��تمی گفت :سعی بر آن است تا رقمی از بودجه
مشخص ش��ده دولت برای جبران خس��ارت از زلزله
پیش آمده به واحدهای صنعتی اختصاص یابد.
وی با اشاره به آس��یب  15تا  20درصدی شهرک
صنعت��ی قصر ش��یرین از زلزله تاکید ک��رد :بازدید و
سرکشی به سایر واحدهای صنعتی در شهرستانهای
قصر شیرین و سرپلذهاب ادامه دارد.

 کمکرسانی صنعتگران و اصناف

نعمتال��ه حقیقی ،رییس س��ازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان کرمانش��اه گفت :ب��ا پیگیریهای
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه
و ایج��اد هماهنگیه��ای الزم ،آبمعدن��ی از س��وی

تولیدکنندگان آبمعدنی استان کرمانشاه ،به مناطق
زلزلهزده اس��تان ارس��ال ش��د .واحد تولیدی ش��یر
بیستون نیز  ۳کامیون شیر به مناطق زلزلهزده ارسال
کرده اس��ت .حقیق��ی درهمین زمینه گف��ت :با ابراز
تمای��ل این واحد تولیدی برای کمک به زلزلهزدگان،
 ۳کامیون ش��یر تولیدی این کارخانه ،بارگیری شد و
به سوی س��رپلذهاب حرکت کرد .به گفته حقیقی،
از نخس��تین ساعات وقوع زلزله در مناطقی از استان،
ضمن هماهنگی با نانواییهای شهرس��تانهایی که از
زلزله آس��یب کمتری دیدهاند ،همچنین استانهای
همجوار ،تعداد قاب��ل توجهی از این نانواییها ،ضمن
پخت ش��بانهروزی نان ،به صورت پیوسته ،به مناطق
س��رپلذهاب ،قصرش��یرین ،جوانرود ،ازگله و س��ایر
مناطق آسیبدیده از زلزله ،نان ارسال میشود.
معدنکاران استان کرمانش��اه ،آمادگی خود را برای
کمک به مناطق زلزلهزده اعالم کردند .رییس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه ،با اعالم این
مطلب ،افزود :تمامی معدنکاران و صاحبان معدن در
استان ،آمادگی کامل خود را برای اعزام سریع وسایل
الزم و ماشینآالت سنگین خود ،به مناطق زلزلهزده،
ب��رای کمک ب��ه آوارب��رداری در این مناط��ق ،اعالم
کردهان��د و معدنکارانی که به محله��ای وقوع زلزله
نزدیک هستند ،ه م اکنون با همه تجهیزات ،مشغول
کمک به هموطنان خود در این مناطق هستند.

 توزیع آب آشامیدنی

منبع تامین آب در سرپلذهاب و قصر شیرین بر اثر
زلزله گلآلود شده و آب در مناطق زلزلهزده غیرقابل
آش��امیدن است .شرکت آب منطقهای در حال توزیع
آب در بین مردم است .علیرضا تختشاهی ،مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه از قطع
آب در  ۶ش��هر اس��تان به دلیل کدر شدن آب ناشی
از ش��دت زلزله خبر داد .هماکنون آب س��رپلذهاب،
قصرش��یرین ،تازهآباد ،هرس��ین ،داالهو و گیالنغرب
قطع اس��ت .در تمامی شهرها به جز تازهآباد قطع آب
به دلیل کدر شدن آب ناشی از زلزله رخ داده و ما آب

کدر را از مدار خارج کردیم تا وضعیت آن بهتر شود.
دلیل قطع آب ش��هر تازهآباد نیز قطع برق اس��ت .به
محض رفع کدر بودن ،آب دوباره وارد ش��بکه خواهد
ش��د و مش��کلی برای تامین آب مردم نداریم .در این
مدت با تانکر برای مردم آبرسانی سیار میشود و از
اس��تانهای همجوار نیز برای تامین تانکرهای بیشتر
درخواس��ت کمک کردیم .عالوهبر آبرس��انی سیار،
آبمعدنی بس��تهبندی نیز بین آسیبدیدگان توزیع
میشود .هنوز برآوردی از خسارت احتمالی تاسیسات
آب و فاضالب استان نداریم.

 تامین گاز و بنزین

ابراهی��م باق��ری ،مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت
کرمانشاه نیز درباره تامین بنزین و دیگر سوختهای
مورد نیاز مصرفی مردم اس��تان کرمانشاه گفت :هیچ
آس��یبی به تاسیسات پاالیش��گاه نفت این شهر وارد
نشده است .ما هیچ مشکلی برای تامین بنزین و دیگر
سوختهای مورد نیاز مردم استان کرمانشاه نداریم و
همچون گذشته این تولیدات انجام میشود.
ب��ه گفت��ه باقری ،ب��ه محض وق��وع زلزل��ه ،تمام
گروههای ام��دادی و عملیاتی ش��رکت پاالیش نفت
کرمانش��اه ب��ه حالت آمادهب��اش درآمدن��د و تمامی
ش��بکهها و تاسیس��ات پاالیش��گاه را چک کردند که
خوش��بختانه هیچگونه گزارش��ی دال بر وارد ش��دن
خسارت نداشتیم .عراقی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز
نیز از تعطیلی پاالیشگاه ایالم به دلیل مسائل امنیتی
گفت و افزود :شرایط گاز منطقه غرب کشور به زودی
به حالت ع��ادی برمیگردد .وی تاکی��د کرد :پس از
انجام نش��تیابی گاز همه مردم وصل میشود اما اگر
خانوادهای متوجه قطعی گاز خود ش��د اطالعرسانی
کند تا مشکل را برطرف کنیم.
ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» اکن��ون مردم در
مناطق غیرمس��قف حض��ور دارن��د و در خودروهای
شخصی یا بوستانها ساکن شدهاند و با توجه به وقوع
پسلرزههای متعدد ،به احتمال مدتی در این وضعیت
حاضر باشند.

پیام تسلیت
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در پی حادثه زلزله در غرب کشور

معاون وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت
و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران ،جان باختن
و مصدومی��ت هموطنانمان تعدادی از
مردم غیور کشورمان در زمینلرزه غرب
کش��ور را به مردم شریف ایران تسلیت
گفت.
به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان
صنای��ع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران ،مت��ن پیام علی
یزدانی به این شرح است:
«انا هلل و انا الیه راجعون»
حادثه غمانگیز و تأس��فبار زلزله در غرب کش��ور که منجر به
جانباختن و مصدومیت جمعی از هموطنان عزیز کشورمان شد
موجب تاثر و تالم فراوان گردید.
اینجانب ضمن عرض تس��لیت و تعزیت ای��ن حادثه غمانگیز
به ملت ش��ریف ایران به ویژه مردم غیور و ایثارگر کرمانش��اه از
خداوند متعال برای درگذش��تگان ،غفران و رحمت الهی و شفا و
بهبودی عاجل مصدومان و برای خانوادههای آن عزیزان ،صبر و
شکیبایی مسئلت مینمایم.

زلزله در غرب کشور بار دیگر
م��ا را به س��وگ هموطنانمان
نش��اند .اگر ای��ن حادثه فقط 2
روز قبلت��ر رخ داده ب��ود بدون
ش��ک تع��داد کشتهش��دگان و
مصدوم��ان چندین براب��ر بود؛
زی��را تعداد زیادی از مس��افران
زینب عبدی
کرب�لا ب��ه مناس��بت اربعی��ن
روزنامهنگار
از ای��ن منطق��ه عب��ور کردند.
همانطور ک��ه مدیریت بحران
آن نیز چندین برابر سنگینتر بود .هرچند زلزله قابل پیشبینی
نیس��ت اما میزان خس��ارت آن قابل پیش��گیری اس��ت .ریزش
س��اختمانهای مس��کونی آن هم مجتمعهایی در قالب مسکن
مهر که در س��الهای گذش��ته بنا ش��ده اس��ت و با وجود آنچه
گفته ش��ده بود در آزمون خود س��ربلند نبود و ب��ر اثر زلزله که
امری قابل کنترل در کاهش خس��ارت مالی و جانی اس��ت ،فرو
ریخت .در چنین مواقعی نخس��تین رویک��رد کاهش تهدیدها و
آسیبها ،تدوین اقدامات پیشگیرانه است؛ اقداماتی که بتواند با
آیندهاندیش��ی خطرهای بیرونی و درونی را پیشبینی کند .این
خطره��ا و تهدیدها چه از حادثههای طبیعی باش��د یا از جانب
دش��من خارجی و چ��ه ناهماهنگی بین دس��تگاههای اجرایی،
باید برای تمامی آنها برنامهریزی دقیق ش��ود .حساس��یت برای
تامی��ن امنیت س��رمایهگذاران و حفاظت مال��ی و جانی آنها در
ش��هرکهای صنعتی دارای اهمیت اس��ت بهوی��ژه برای صنایع
حس��اس و پرخطر در ش��هرکهای صنعتی باید پیشبینیهای
الزم امنیت��ی ش��ود تا ضری��ب ایمنی در ش��هرکها ب��اال رود.
دفاع از س��رمایههای ملی مانند کارخانجات ،تاسیس��ات مستقر
در ش��هرکها و نواح��ی صنعتی و زیرس��اختها از یک طرف و
نی��ز نیروی انس��انی به عنوان مغز متفکر این س��رمایههای ملی
از س��وی دیگر ،به عن��وان مهمترین هدف پدافن��د غیرعامل به
ش��مار میرود .مدیریت تهدیدها و آس��یبها در ش��هرکهای
صنعتی س��ادهتر از مناطق دیگر است چراکه چیدمان واحدهای
صنعتی در ش��هرکها براس��اس اصول اولیه مطالعاتی و نظم به
وجود آمده است .زمانی که امکانسنجیها و جانماییها اصولی
باش��د کمترین تغییرات رخ میدهد .ب��ه عبارتی ،از آنجا که در
ش��هرکهای صنعتی نوع تمرکز واحدهای صنعتی و یکپارچگی
وجود دارد پدافند غیرعامل را بیش��تر شاهد هستیم .نقطه قوت
ش��هرکهای صنعتی تمرکز واحدهای صنعت��ی ،وجود قوانین،
مطالعات زیس��تمحیطی و هماهنگی و پیشبینی مسائل است.
در این میان باید مدیران صنایع مس��تقر در شهرکها و نواحی
صنعتی نیز با الگوهای امنیتی آش��نایی داشته باشند و به نوعی
برای همپوش��انی دقیق موضوع پدافن��د غیرعامل و عمل به آن
باید فرهنگسازی شود تا جایی که پدافند غیرعامل جزو اصلی و
جداییناپذیر در شهرکهای صنعتی باشد .مجموعه طرح پدافند
غیرعامل در کشور طبقهبندی شده است .از این رو ،شهرکهای
صنعتی نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��تند و باید به آن اهمیت
دهند .بهعنوان نمونه ،مجموعه تاسیس��اتی که در ش��هرکهای
صنعتی به بهرهبرداری میرسند باید از نظر ایمنی مورد ارزیابی
ق��رار گیرند تا از وقوع مش��کالت حفاظت��ی در آینده جلوگیری
شود .همچنین این تاسیسات باید به نحوی طراحی و اجرا شوند
که افراد متفرقه و بیرونی بهسادگی نتوانند به آنها دسترسی پیدا
کنند .بهعالوه اینکه در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری ش��هرکهای
صنعتی در مناطق مرزی باید بیشترین دقت و امنیت لحاظ شود
حتی رنگ شیروانی واحدهای صنعتی باید از نوع مرغوب باشد.
اگر مسیر ورودی یک شهرک صنعتی به هر دلیلی مسدود شود
باید مس��یر ورودی دومی از قبل برای آن پیشبینی شده باشد.
متاسفانه هنوز موضوع پدافند غیرعامل در بین واحدهای صنعتی
مستقر در ش��هرکها جا نیفتاده است .از اینرو ،نیاز است برای
مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع کالسهای آموزشی
و اطالعرس��انی گذاش��ته ش��ود .همانگونه که در شهرکهای
صنعت��ی به پدافن��د غیرعامل توجه میش��ود در س��ازمانهای
دیگ��ر نیز مدنظر ق��رار میگیرد .به عنوان نمونه ،اس��تانداریها
نیز در نمودار س��ازمانی خود مدیری��ت پدافند غیرعامل را دارند
که ش��رکت ش��هرکهای صنعتی با آنها در برنامهها و تبلیغات
هم��کاری میکند .به م��وازات آن در فرمانداریها نیز به پدافند
غیرعامل توجه میشود؛ بنابراین حوزه گستردهای دارد.

خبر

برگزاری همایش « »B2B
در سیستان و بلوچستان

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان سیستان و
بلوچس��تان گف��ت :همایش « »B2Bدر ش��رکت ش��هرکهای
صنعتی زاهدان با حضور مدیر بازاریابی و امور بینالملل سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد که در این
همایش واحدهای تولیدی فعال ش��هرک صنعتی زاهدان حضور
داش��تند .به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از سیستان و
بلوچستان ،حسینعلی سارانی اظهار کرد :همچنین سایت جامعه
مج��ازی صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعتی معرفی ش��د .وی افزود :با ورود اطالعات کامل واحدهای
تولیدی در این سایت و ثبت نیازها و عرضههای هر واحد تولیدی
به ایجاد یک ش��بکه وس��یع « »B2Bدر بین  ۳۱اس��تان کشور
کم��ک میکند .به گفته س��ارانی»B2B « ،یک م��دل بازاریابی
هس��ت که در می��ان تجارتهای بزرگ مطرح اس��ت .وی تاکید
کرد»B2B « :زمانی به کار میرود که یک شرکت بزرگ تجاری
با چندین ش��رکت بزرگ تجاری دیگر که ممکن اس��ت خریدار
خدمات یا تولیدات وی باشد قرارداد تجاری تنظیم میکند.
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خبر

نرخ بیکاری فارغالتحصیالن
به۲۰درصد رسید

نرخ بی��کاری جمعی��ت تحصیلکرده کش��ور در دورههای
عالی به  ۲۰درصد رس��ید ب��ه طوریکه درحالحاضر حدود
ی��ک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از جمعی��ت فارغ التحصیل یا
دانشجوی کشور بیکار هستند.
به گزارش مه��ر ،درحالحاضر بیکاری گریبانگیر بیش از
 ۳میلیون و  ۲۰۰هزار نفر از جمعیت کش��ور است که طبق
جدیدترین آمار یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از این جمعیت
را فارغالتحصیالن یا دانشجویان تشکیل میدهند.
آمار رس��می وزارت کار که به تازگی منتش��ر شده ،نشان
میدهد ن��رخ بیکاری جمعی��ت فارغالتحصیل ی��ا در حال
تحصی��ل دورههای عالی کش��ور در س��ال  ۹۵به  ۲۰درصد
رسیده که نس��بت به س��ال  ۱۳۹۴معادل  ۱.۵درصد رشد
دارد .این نرخ برای فارغالتحصیالن یا افراد در حال تحصیل
نیز در گروه مردان  ۱۴.۱درصد و در گروه زنان  ۳۱.۱درصد
اعالم شد.
همچنین بر اساس این آمار رسمی درحالحاضر حدود ۱۲
میلیون و  ۱۰۰هزار نفر از جعیت کشور« ،فارغالتحصیل» یا
«در حال تحصیل در دورههای عالی» هستند که  ۴۵درصد
از ای��ن افراد در جمعی��ت غیرفعال اقتصادی ق��رار دارند به
عبارتی بنا به دالیلی در هیچیک از گروه ش��اغالن و بیکاران
قرار نمیگیرند.
اما از جمعیت  ۱۲میلیون و  ۱۰۰هزار نفری فارغالتحصیل
یا دانش��جوی کشور حدود  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار نفر معادل
 ۵۵درصد «جمعیت فعال» را تشکیل میدهند؛ به نوعی این
افراد یا در جمعیت شاغالن قرار دارند یا از قابلیت مشارکت
اقتصادی برخوردارند اما بنا به دالیلی بیکار هس��تند .با این
توصی��ف از جمعی��ت  ۶.۶میلیون نفری فع��ال اقتصادی ۵
میلیون و  ۳۰۰هزار نفر ش��اغل و ی��ک میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر بیکار هستند که این آمار نشان میدهد در بین جمعیت
فارغالتحصیل یا دانش��جو  ۸۰درصد ش��اغل هس��تند و ۲۰
درصد نیز در زمره بیکاران قرار دارند.
بررس��ی آمار مقایس�� ه وضعیت اش��تغال فارغالتحصیالن
دورههای عالی حاکی از آن اس��ت که در سال  ۹۵نسبت به
سال  ۹۴بیش از  ۳۴۰هزار نفر به جمعیت شاغالن و بیش از
 ۲۰۰هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.
در عی��ن حال در بی��ن گروههای عمده رش��ته تحصیلی
بیش��ترین نرخ بیکاری به ترتیب مرب��وط به گروههای علوم
کامپیوت��ر با  ۴۱.۱۴درصد ،حفاظت محیطزیس��ت با ۳۷.۶
درصد ،هنر ب��ا  ۲۸درصد و علوم فیزیکی (طبیعی) با ۲۷.۸
درص��د و کمترین نرخ بیکاری فارغالتحصیالن نیز مربوط به
گروه دامپزشکی است.
از کل جمعیت زنان فارغالتحصیل یا دانشجو در دورههای
عالی کشور  ۶۸.۹درصد شاغل و ۳۱.۱درصد بیکار هستند.
بر اس��اس آمار رسمی بهدست آمده از وزارت کار ،باالترین
نرخ بی��کاری جمعی��ت فارغالتحصیل یا در ح��ال تحصیل
دورههای عالی به ترتیب به اس��تانهای کرمانش��اه با ۳۴.۹
درصد ،کردس��تان با  ۲۹.۴درصد ،چهارمحال و بختیاری با
 ۲۸.۷درصد اختصاص دارد ضمن اینکه کمترین نرخ بیکاری
مربوط به استان مرکزی با  ۱۲.۵درصد است.

معاون وزیر راه خبر داد

ادامه مذاکره با هند
برای مشارکت در راهآهن چابهار

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز سرمایهگذاری
شرکتهای هندی در توسعه زیرساختهای چابهار از تداوم
مذاکره با این کش��ور برای حض��ور در راهآهن این بندر خبر
داد.
محمد راس��تاد با بیان اینکه یکی از اصلیترین پروژههایی
که برای توسعه دریایی ایران در دستور کار قرار داشته ،بهبود
زیرساختهای چابهار برای قرار گرفتن این بندر در فهرست
مهمترین بنادر ترانزیت و ترانشیپ در منطقه است به ایسنا
گفت :یک��ی از اصلیترین بخشهایی که چابهار میتواند در
آن مطرح شود قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی هند به آسیای
میانه و افغانس��تان اس��ت از این رو هندیها در قراردادهای
رسمی طرح سرمایهگذاری در این بندر را نهایی کردند.
مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ادام��ه داد :ایران
نیز در کن��ار برنامهریزی برای جذب س��رمایهگذار خارجی
طرحهای��ی را ب��رای وارد کردن تجهیزات جدی��د به چابهار
اجرای��ی کرده که تاکنون دو محمول��ه از این تجهیزات وارد
چابهار ش��د ه و محمولههای بعد نیز طبق برنامه زمانبندی
وارد این بندر خواهد شد.
راستاد در پاس��خ به این پرسش که آیا احتمال ورود هند
ب��ه طرح ریلی چابهار وج��ود دارد ،گفت :طرف هندی پیش
از این عالقه خود برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
این بندر را اعالم کرده و در زمینه راهآهن نیز مذاکراتی میان
دو طرف انجام شده است.
ب��ه گفته معاون وزی��ر راه درحالحاضر ای��ن مذاکرات به
توافق قطعی نرس��یده ام��ا احتمال آنک��ه در آینده نزدیک
خبره��ای جدید درباره آن اعالم ش��ود ،وج��ود دارد .اکنون
کار اجرای��ی در خ��ط ریلی چابهار ادام��ه دارد و این طرح با
سرمایهگذاری داخلی انجام شده ،پیگیری میشود.
خ��ط ریلی چابهار که درحالحاض��ر در  ۴فاز متفاوت در
دس��ت س��اخت اس��ت ،این بندر را به زاهدان و شبکه ریلی
مرکزی کشور متصل خواهد کرد .طرح جامع در نظر گرفته
ش��ده به بندر ریل چابهار به مرزهای ش��مال شرقی ایران و
اتصال مستقیم آن به آسیای میانه است.

کارگری
 یک�ی از موضوعات�ی ک�ه اکن�ون در ح�وزه
فعالیتهای کارگری مطرح ش�ده تعیین دستمزد
کارگری برای سال  ۹۷است .در این زمینه برخی
از دولتم�ردان تاکن�ون اظهارنظرهای�ی کردهاند
که با انتقاد فعاالن کارگری روبهرو ش�ده اس�ت.
همچنی�ن با توجه ب�ه اینکه س�ازمان بینالمللی
کار( )ILOدولته�ا را از دخال�ت در جریان�ات
کارگری منع کرده ،تلاش دولت در این زمینه تا
چه اندازه میتواند تاثیرگذار باشد؟
محسن باقری :نقش دولت تنظیم روابط است و نباید
در این روابط نقش مستقیم داشته باشد .تعیین دستمزد
به صورت دس��توری نیز با اینکه در بازار اثرگذار اس��ت
اما قانون در م��اده  ۴۱قانون کار دولت را موظف کرده
که توجهی به تورم داش��ته باش��د .البته این به معنای
پیشگویی تورم نیست .تعیین تورم آینده و برنامهریزی
بر اساس آن ازسوی آقای نوبخت اقدام نسنجیدهای بود
ضم��ن آنکه در حوزه کارگری قان��ون اجازه دخالت به
دولت را نداده و تصمیمگیری در این موضوع در شورای
عالی کار باید انجام شود .در این شورا نیز باید به صورت
سهجانبه با رایزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی این
تصمیم اتخاذ شود .موضوعی که سال گذشته به عنوان
سبد معیشت مورد توافق قرار گرفته باید مدنظر باشد و
مالک تورم در سبد معیشت نیز رقمی است که ازسوی
مرکز ملی آمار منتشر میشود .دستمزد باید به نحوی
تعیین ش��ود که بتوان یک خانواده  ۴نفره را با آن اداره
کرد .اینکه اعضای شورایعالی کار پذیرفتهاند براساس
س��بد معیشت که یکس��ری اقالم ضروری در آن وجود
دارد دس��تمزد را تعیی��ن کنند اتفاق خوبی اس��ت که
دولت نیز نه به صورت شعاری بلکه به صورت عملیاتی
باید مس��ئولیتهای خود را واگذار کند و با استفاده از
ابزارهای پولی و مالی اقتصاد را تحتش��عاع قرار ندهد
همچنین درباره موضوعاتی همچون دستمزد کارگران
اظهارنظر یا دخالت نداشته باشد.
داوود کریم�ی :تورمی که آق��ای نوبخت برای تعیین
دس��تمزد اعالم کردهاند یک تورم غیر حقیقی اس��ت.
ازس��وی دیگر مالک محاس��به تورم بی��ش از ۳۰۰قلم
کاالست در حالی که زندگی کارگر درگیر اقالم ضروری
اس��ت که در سبد معیش��ت دیده شده و تورم آن اقالم
بس��یار بیشتر از کل اقالم مورد محاسبه در تورم است.
 ۹۳۰هزار تومان به عنوان دس��تمزد یک کارگر کفاف
اداره ی��ک زندگی را نمیدهد .البت��ه حقوق کارمندان
نیز اندک اس��ت اما آنها ت��وان تامین از محلهای دیگر
را دارن��د اما یک کارگر س��اده ام��کان تامین زندگی از
مسیرهای دیگر را ندارد.
نادر مرادی :تعیین دس��تمزد هر سال در پایان سال
موضوع چالش��ی برای کارگران بوده و همواره با دولت
بر سر ش��یوه محاسبه نرخ دستمزد اختالف نظر وجود
داش��ته است .در جوامع دیگر نرخ دستمزد با مشارکت
و توافق فعاالن کارگری و کارفرمایی تعیین میش��ود و
دولت تنها نظارت میکن��د اما در ایران دولت چون به
عنوان یک کارفرمای ب��زرگ اقتصادی فعالیت میکند
در ای��ن موضوع دخالت دارد و اع��داد و ارقامی را برای
کنترل س��ایر ش��اخصها ارائه میکند که گاهی برای
فعاالن کارگری و کارفرمایی دارای شبهه است .با وجود
این اصل را بر اعتماد گذاشته و آمارها را میپذیریم اما
آماری که آقای نوبخت اع�لام کردهاند یک پیشبینی
براساس توان بودجهای دستگاههای دولتی است .دولت
از این جهت که در بودجه س��ال آینده نرخ دس��تمزد
را برای کارگران دس��تگاه دولتی تعیین و براس��اس آن
برنامهریزی کند در تعیین دس��تمزد دخالت میکند و
سعی دارد متناسب با ش��رایط خود نرخ را تعیین کند
در حال��ی که ای��ن موضوع به ص��ورت قانونی در حوزه
ی عالی قانون کار است .در بند یک ماده
اختیارات شورا 
 ۴۱قانون کار بر نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز ملی آمار
تاکید ش��ده اما باید توجه داشت در بند  ۲به صراحت
عنوان شده که مالک تعیین دستمزد باید سبد معیشت
باش��د بنابراین اصل بر س��بد معیشت است و تورم بعد
از آن مطرح میشود .سبد معیشت نیز شامل نرخهایی
است که هزینههای پوشاک ،خوراک ،بهداشت ،درمان،
آموزش و ...براس��اس آمارهای رسمی محاسبه میشود
تا یک زندگی حداقلی اداره ش��ود .سالهاست دولت و
کارفرما این بن��د را فراموش کرده و تنها بر تورم اعالم
شده تکیه میکنند .این در حالی است که سال گذشته
براس��اس آمارها سبد معیش��ت  ۲میلیون و  ۴۸۹هزار
تومان تعیین ش��د که با حداقل حقوق کارگران فاصله

در میزگرد کارگری «گس

استقالل تشکلهای کارگری ،گر
امیر مهرزاد -س�ید محمدحس�ن س�یدزاده :تعیین دس�تمزد ،حذف
تبصره یک ماده  ۷از قانون کار که معروف به قانون اش�تغال پایدار
اس�ت ،مقاولهنامه یا کنوانسیون  ۷۸س�ازمان بینالمللی کار که بر
اس�تقالل تشکلهای کارگری تاکید دارد اما در ایران با چالشهایی

روبهرو اس�ت و ش�یوه آمارگیری اش�تغال در کش�ور با احتس�اب
اف�رادی ک�ه تنها یک س�اعت در هفته کار میکنن�د از جدیترین
دغدغهه�ا و چالشه�ای کارگ�ری اس�ت«  .گس�ترش صنعت» در
آخری�ن میزگ�رد کارگری این محوره�ا را با عل�ی خدایی(نماینده

معناداری دارد.
اتفاق افتاده به نظر میرس��د اج��رای یکباره این بند از
بین برده است .کاهش بعد خانواده در سالهای گذشته
عل�ی خدای�ی :دول��ت تنه��ا حق��وق کارمن��دان را
قانون موجب آش��فتگی در بازار کار ش��ود و گروههای
روند نزولی داش��ته و ما از میانگین  ۴نفر در خانوار به
میتواند پیش��نهاد دهد و مجلس ش��ورای اسالمی نیز
کارگ��ری این موضوع را پذیرفتهاند از حق خود بگذرند
 ۳/۳نفر در خانوار رسیدهایم.
آن را تصوی��ب کن��د .درباره تعیین حقوق و دس��تمزد
تا براس��اس یک برنامهریزی درس��ت به مرور در طول
در حالی که تمام ش��عارهای مسئوالن بر این اساس
ی عال��ی کار حق اظهارنظر دارد .با
کارگران تنها ش��ورا 
چند س��ال به اجرای بیکم و کاس��ت این قانون دست
است که ما در آینده با پیری جمعیت رو به رو هستیم
گفتوگوهایی که با ش��رکای اجتماعی خود داشتهایم
پی��دا کنی��م .در این می��ان نیز به دنب��ال افزایش رقم
و تش��ویق به فرزندآوری میکنند .امنیت روانی جامعه
در زمینه اقالم سبد معیش��ت به توافق رسیدهایم تا از
دس��تمزد نیس��تیم بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید
که برگرفته از امنیت ش��غلی و معیش��ت جامعه است
این فرمول رقم سبد معیشت را محاسبه
در بین کارگران هس��تیم تا به رقم واقعی
برمبن��ای امید ب��ه آینده و تش��کیل خانواده و رش��د
کنیم .س��ال گذش��ته  ۲میلیون و ۴۸۹
دستمزد دست پیدا کنیم چون معتقدیم
جمعیت است .آسیبهای اجتماعی مختلفی در جامعه
ه��زار تومان بود .امس��ال ب��رای تعیین
افزای��ش دس��تمزدی که ب��ه بخشهای
به وجود آمده است.
رقم جدی��د نیازمند نرخ نهایی این اقالم
دیگر جامعه آس��یب وارد کند مورد پسند
این مطالبات تنها مربوط به قشر کارگر نیست و تمام
هستیم که در بهمن این کار انجام و رقم
نیس��ت چون بازار کار ایران یک بازار کار
طبق��ات جامعه را در بر میگی��رد بنابراین با تمام این
جدید اعالم خواهد ش��د .موضوع س��بد
ناهمگون اس��ت و امنیت ش��غلی چندانی
اوص��اف جامعه اقتصادی و کارگ��ری گنجایش افزایش
معیش��ت یکی از بنده��ای مغفول مانده
برای کارگران وجود ندارد به همین دلیل
ناگهانی حقوق را ندارد و نمیتوان یکدفعه  ۱۵۰درصد
علی خدایی
قانون است .با توجه به افزایش نامتعادل
با افزایش ناگهانی دستمزد موجب ریزش
حقوق کارگران را افزایش داد اما با یک برنامه میتوان
نرخ دس��تمزد در سالهای گذشته حتی با گفتوگوهایی که با نیروی کار در جامعه میشویم .مولفههای
به آن رسید.
 در الیح�ه اصلاح قان�ون کار ش�اهد حذف
در برخ��ی س��الها ش��اهد تعیی��ن نرخ شرکای اجتماعی خود تاثیرگ��ذار در سرنوش��ت کارگران مثلثی
داشتهایم در زمینه
تبصره یک ماده  ۷قانون کار هس�تیم؛ تبصرهای
دس��تمزد کمتر از تورم نی��ز بودهایم .با
است که ش��امل  ۳رکن معیشت ،امنیت
اقالم سبد معیشت به
ک�ه بین فعاالن کارگ�ری با عن�وان قانون امنیت
توجه به اینکه افزایش نرخ تورم در اقالم
ش��غلی و تش��کلیابی میش��ود بنابراین
توافق رسیدهایم تا از
ش�غلی مطرح میش�ود .برخی از فعاالن کارگری
مختلفی اس��ت که در زندگ��ی کارگران
دراین  ۳مولفه باید به نحوی پیشرفت کرد
این فرمول رقم سبد
معتقدن�د این تبص�ره اکنون ظرفی�ت اجرا را در
که روی هم تاثیر منفی نداش��ته باش��ند.
تاثی��ر چندانی ندارد ب��ه عنوان نمونه در معیشت را محاسبه
کش�ور ندارد و باید اصالح ش�ود و دسته دیگری
س��ال  ۹۲نرخ تورم ۳۳درصد اعالم شد
درحالحاض��ر کارگاههای زی��ادی وجود
کنیم
از فع�االن کارگری در ای�ن زمینه معتقدند بخش
در حالی که نرخ تورم اقالم خوراکی ۵۲
دارد که به عنوان کارگاههای غیررسمی و
کارفرمایی زمینه اجرای این قانون را از بین برده
درصد بود بنابراین برخی اقالم در زندگی
زیرزمینی در اقتصاد کشور فعال هستند.
و دول�ت نبای�د در حمای�ت از کارفرمایان امنیت
و معیش��ت کارگران هی��چ تاثیری ندارد
طب��ق برآوردهای ما ح��دود  ۳/۵میلیون
ش�غلی را از بین بب�رد .در این زمین�ه چه نظری
ام��ا باعث کاهش نرخ تورم میش��ود به عنوان مثال در
کارگ��ر در این کارگاهها مش��غول فعالیت هس��تند که
دارید؟
فهرست اقالم نرخ تورم هزینه سفر به کیش وجود دارد
حداقل دس��تمزد را نیز دریاف��ت نمیکنند .دلیل این
خدایی :در پیشنویس الیحه اصالحی که به مجلس
که در زندگی یک کارگر هیچ تاثیری ندارد .متاس��فانه
موضوع به چند عامل برمیگردد؛ یکی نظارت نداشتن
رفت ای��ن تبصره حذف ش��ده بود که م��ورد اعتراض
یک ش��به جعلی در سال  ۹۱نیز در محاسبه نرخ تورم
نهادهای��ی که موظف به بازرس��ی و نظارت هس��تند و
جامعه کارگری قرار گرفت اما اکنون اینگونه نیس��ت
اتفاق افتاد ک��ه حدود  ۲۰قلم کاالیی که مورد مصرف
دیگری نبود امنیت ش��غلی برای کارگر است که کارگر
و با تش��کیل کارگروهی ذیل شورایعالی کار به دنبال
بیش��تری قرار دارند از فهرس��ت حذف و یکسری اقالم
را مجاب میکند دست به شکایت نزند .با توجه به این
تدوین آییننامه اجرایی تبصره یک ماده  ۷هس��تیم به
لوکس به سبد اضافه شد به همین دلیل نرخ تورم بانک
قضایا اگر افزایش نامتعارف باشد جامعه کارگری آسیب
عبارت دیگ��ر از آن دوران گذر کردیم و خوش��بختانه
مرکزی نمیتواند معیش��ت کارگ��ران را تامین نکند .با
میبیند و از آن سو با توجه به رکود حاکم در بازار باید
ب��ا پیگیری گروههای کارگ��ری و پذیرش مثبتی که از
توجه به اینکه یک فاصله  ۲۵ساله در اجرای این قانون
به طور همزمان ق��درت خرید کارگر افزایش پیدا کند
وزارت کار داشتیم در حال تدوین آییننامه آن هستیم
و کارگاهها نیز از رکود خارج ش��وند .ما معتقدیم یکی
ام��ا متاس��فانه تش��کلهای کارفرمای��ی
از مهمتری��ن عوامل رکود در بازار کاهش
برای تامین امنیت ش��غلی همکاری الزم
قدرت خرید مردم اس��ت چ��ون با توجه
را تاکن��ون با ما نداش��تهاند در حالی که
به اینک��ه در صادرات با موانع سیاس��ی،
نماین��دگان دولت به ط��ور جدی به این
اقتصادی و ...رو به رو هس��تیم تنها عامل
موض��وع ورود کردن��د تا این ب��ار امنیت
رون��ق افزایش قدرت خرید مردم اس��ت.
ش��غلی از دس��ت رفت��ه را ب��ه کارگران
آمارهای اقتصادی نیز این اعتقاد را تایید
بازگردانن��د درنتیج��ه خطر ح��ذف این
میکند؛ اگر کاهش سرانه اقالم مصرفی را
محسن باقری
تبصره جامعه کارگری را تهدید نمیکند.
بررس��ی کنیم خواهیم دید به طور مثال
� از دیگر موضوعاتی که اکنون بین
نگاه جامعه کارگری
س��رانه مصرف ش��یر از  ۲۱۳کیلوگرم به
به سازمان تامین
فعاالن کارگری مطرح شده میتوان
 ۱۳۰کیلوگ��رم کاهش پیدا کرده اس��ت.
اجتماعی ،از زاویه
به کنوانسیون  ۷۸سازمان بینالمللی
این موضوع در سایر مولفهها نیز به همین
قانونگریزی بوده
کار اش�اره ک�رد .ب�ر اس�اس ای�ن
من��وال وجود دارد .ای��ن موضوع عالوه بر
اینکه س�لامت جامع��ه را تهدید میکند و این در حالی است کنوانسیون تشکلهای کارگری باید
نش��اندهنده کاهش تقاضا در بازار است .که این سازمان باید در کارخانهها به طور مس�تقل وجود
اگر زنجیره تولید شیر را در زنجیره تولید در راستای حمایت از داش�ته و فعالیت کنند .دو چالش در
کارگران رفتار کند
این کنوانس�یون وجود دارد؛ نخست
در نظ��ر بگیریم متوجه خواهیم ش��د که
اینکه دولت بر تش�کلهای کارگری
این کاهش مصرف بخشی از اشتغال را از

سهشنبه

کارگری
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سترش صنعت» مطرح شد

رهگشای جدیترین دغدغهها
کارگران در ش�ورایعالی کار) ،محس�ن باقری(عضو هیات مدیره و
نایب رییس کانون هماهنگی ش�وراهای اسالمی کار استان تهران)،
داوود کریمی(عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی
کار اس�تان تهران) و نادر مرادی(عضو کانون هماهنگی ش�وراهای

اسلامی تهران) مطرح کرد .کارشناس�ان و فعاالن کارگری در این
میزگ�رد به بررس�ی محورهای عنوان ش�ده پرداختن�د تا راهحلی
قانونی و هدفمند در این زمینه ارائه دهند .در ادامه تشریح آخرین
میزگرد کارگری «گسترش صنعت» آمده است.

عکس :مهدی کاوهای

نظارت داش�ته و تش�کلهای کارگری رسمی در
بتوانند با اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی و توان باالیی
ایران کدامیک از این ش��رایط را میپذی��رد و به کدام
ایران با حضور نماینده کارفرمایان اداره میشود.
که دارند به راهاندازی تش��کلهای مستقل اقدام کنند.
س��مت میخواهد حرکت کند؟ فعاالن صنفی کارگری
چالش دوم نیز به این شرح است که در کارخانهها
متاس��فانه در بس��یاری از موارد وابس��تگی تشکلهای
تنه��ا بر مطالباتش��ان تکیه کردهاند و ب��ه دور از این
و صنایع بزرگ ،تشکلهای کارگری فعال نیستند.
کارگ��ری به دولت و ارتباط با بخ��ش کارفرمایی باعث
شرایط به دنبال حقوق خود هستند .با این حال شرایط
این دو چالش را چطور میبینید؟
ش��ده کارگران نتوانند از حقوق قانونی خود به درستی
اقتصادی و سیاس��تگذاریهای موج��ود بر این عرصه
باق�ری :این موضوع ح��رف دل تمام جامعه کارگری
دف��اع کنند و ای��ن امر در صورتی محقق میش��ود که
تاثیر بسیاری دارد.
اس��ت .وزارت کار باوجود اینکه تشکیل شوراهای عالی
وابس��تگی تش��کلهای کارگری به غیرکارگران از بین
� از دیگر چالشهای جدی در حوزه کار شیوه و
نوع آماردهی است .بر اساس قوانین
کار در اولوی��ت وظایف آن قرار دارد نه تنها به رس��الت
برود.
موج�ود اگ�ر کس�ی در هفت�ه یک
خود عمل نمیکند بلکه با افرادی که س��عی میکنند
کنوانسیون  ۷۸و  ۹۸سازمان بینالمللی
س�اعت کار کند و به ازای آن درآمد
این ش��ورا منظم برگزار نشود مماشات میکند و نمونه
کار ازجمله بندهایی است که تشکلهای
داشته باشد ،شاغل به شمار میرود.
بارز آن در شرکت واحد اتفاق افتاد؛ افرادی که با جعل
کارگری را به سمت قدرتمند شدن سوق
از ط�رف دیگر اف�راد کار میکنند تا
عنوان سندیکایی در هیاتهای تشخیص عضو میشوند
میدهد و دو حق بدیهی کارگران اس��ت
بتوانن�د از پ�س هزینهه�ای زندگی
و ادار هّهای کار اس��تان تهران و ادارههای تش��کلها با
که بتوانند با استفاده از آن از حقوق خود
برآیند .دول�ت در این زمینه تاکنون
زی��ر پا گذاش��تن آییننامهه��ا و قوانین ش��ورایعالی
دقاع کنن��د .در این زمین��ه از مهمترین
نادر مرادی
موضعگیری ش�فافی نداشته و هنوز
کار در مس��یر تشکیل این تش��کلها دخالت میکنند
خواس��تههای ما اج��رای مقاولهنامههای
 ۷۸و  ۹۸س��ازمان بینالمللی کار اس��ت نرخ دستمزد باید با به شیوه س�الهای گذشته این افراد
حتی در تعیین صالحیتها نظارت اس��تصوابی که در
مشارکت و توافق
را در دسته ش�اغالن میشمارد .این
ش��ورایعالی کار وجود دارد دخالت زیادی دارند و در
ام��ا ب��دون در نظ��ر گرفتن ش��رایط این
فعاالن کارگری و
موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟
صالحیت افرادی که فعال عمل میکنند دخالت کرده
س��ازمان وابس��ته ب��ه دولتها .ب��ا تکیه
کارفرمایی تعیین شود
خدایی :هرک��س کار میکند تا بتواند
و صالحیت آنها را رد میکنند.
ب��ر قوانی��ن داخلی میتوان تش��کلهای
اما در ایران دولت به
ام��رار مع��اش کند ام��ا این اتف��اق رخ
ای��ن کنوانس��یون در قانون ایران پذیرفته ش��ده اما
مس��تقل داش��ت و موضوعی ک��ه اکنون
یک کارفرمای بزرگ
اهمیت دارد این است که بندهای قانونی است و در این موضوع نمیدهد .همچنین آمار مشخصی از این
ب��ه عنوان ویترین از آن اس��تفاده میش��ود و در عمل
موضوع نداریم و اش��تغال ناقص آس��یب
اجرایی نمیش��ود .درحالحاضر هیچکدام از اتحادیهها
کش��ور
در
صنفی
های
ل
تش��ک
به
مربوط
دخالت میکند
بس��یاری وارد میکن��د .فاصل��های که با
مستقل نیس��تند و اگر اتحادیهای وجود دارد زیر چتر
شفافتر ش��وند تا بتوان با استفاده از آنها
این آمارها داریم بس��یار زیاد است .یکی
خانه کارگر در قالب حزب فعالیت سیاس��ی میکنند یا
تشکلهای قویتری داشت.
از مش��کالتی که پیش از اش��تغال ناقص
در ش��وراهای عالی کار با نظارت استصوابی برخی افراد
در برنامه پنجم و شش��م توس��عه قرار
مطرح میشود ،اشتغال پنهان است.
حذف میشوند .درخواست ما از نماینده مجلس شورای
بود قانون کار با احتساب اجازه حق اعتراضات کارگری
در حوزه اشتغال پنهان تمرکز کمتری وجود داشته و
اسالمی این است که قانون را به نحوی اصالح کنند که
در قانون داده ش��ود اما متاسفانه اینطور نشد .باید در
به این دلیل کمتر هم به این موضوع پرداخته شده است.
کارگران بتوانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند.
نظر داش��ته باشیم امروزه عمده کشورهای توسعهیافته
مقایسه آماری تعداد افراد کارکن با تعداد بیمهشدههای
خدایی :کنوانس��یون ۷۸آی ال او یک مطالبه جدی
و در ح��ال توس��عه ح��ق اعتراض��ات کارگ��ری را به
تمام تشکلهای کارگری است اما نباید فراموش کنیم
رس��می که مزد و حقوقبگیر هس��تند ،ای��ن تحلیل را
رس��میت میشناسند اما در کشور ما با اینکه به سمت
که س��اختارآی ال او هم اینگونه نیست .ساختارILO
میدهد که ما حداقل  ۳/۵میلیون نفر داریم که به طور
اقتص��اد نئولیبرالیس��تی حرکت میکنیم ،ش��عارهای
به گونهای اس��ت ک��ه در آن دو رای ح��ق نمایندگان
غیررسمی کار میکنند .این کارگران غیررسمی با توجه
سوسیالیستی س��ر میدهیم .ش��عارهای مردمی داده
دولت است و نمایندگان کارفرمایان و کارگران هرکدام
به اینکه بیمه ندارند در حوزه اشتغال ناقص باید بررسی
میش��ود اما ش��رایط کش��ور و اقتصاد ایران به سمت
یک رای دارند .س��ازمان بینالملل��ی کار باوجود ظاهر
شوند .کسی که نتواند تمام حقوق خود را از شغلی که
نئولیبرالیسم حرکت میکند.
حمایتی که از کارگران به خود گرفته اینگونه نیس��ت.
برای نمونه در کش��ور فرانس��ه یکی از س��ازمانهای
آی ال او ازجمله س��ازمانهای وابس��ته به
هواپیمایی اعتصاب میکند و مش��کالت
نظام س��رمایه اس��ت که طرف دولتها را
ج��دی در حوزه حملونقل هوایی ایجاد
میگی��رد .یکی از موضوعات��ی که در این
میشود اما س��اختار حکومتی فرانسه از
زمین��ه اهمیت زیادی دارد این اس��ت که
این موضوع هرگز به عنوان پدیدهای که
س��ازمان بینالملل��ی کار ب��ا هیچکدام از
مخل امنیت ملی باشد ،یاد نمیکند .در
تش��کلهای ایرانی تاکنون بدون واس��طه
همین حال ش��اهد هستیم که کارگران
دولت وارد مذاکره نش��ده اس��ت .هر وقت
یک معدن دورافت��اده در ایران به دلیل
داوود کریمی
نماین��دهای ازآی ال او بخواهد وارد ایران
معوق��ات حق��وق دس��ت ب��ه اعتصاب
ش��ود باید با هماهنگی دولت باش��د و هر
حقوق کارگران و
میزنن��د اما ب��ه عنوان اف��رادی که در
وقت هم که تشکلهای کارگری در داخل کارمندان اندک است نظ��م عمومی اختالل ایج��اد کردهاند با
اما کارمندان توان
کش��ور بخواهند ب��ا این س��ازمان ارتباط
آنها برخورد میش��ود .اینه��ا تضادهایی
داشته باشند باید با دولت هماهنگ باشند .تامین نیازهای خود را از اس��ت که امروز در کش��ور با آنها درگیر
مقدمات اس��تقالل تشکلهای کارگری در محلهای دیگر دارند هس��تیم .اکنون به نظر میرس��د ایران
قوانین کش��ور وجود دارد و آنچه میتواند اما یک کارگر ساده این در ی��ک مرحلهگذار قرارگرفته اس��ت.
باعث ش��ود این مقدمات ب��ه نتیجه مورد امکان را از مسیرهای مس��ئوالن و سیاس��تگذاران اقتصادی
دیگر ندارد
نظر برس��د ،ت�لاش کارگران ب��رای ایجاد
ای��ران باید تصمیم قاطعی در این زمینه
تش��کلهای مستقل اس��ت .کارگران باید
بگیرند و اعالم کنند که شرایط اقتصادی

دارد بهدس��ت بیاورد در آمار اش��تغال ناقص باید بیاید.
در این ش��رایط نمیتوانیم برنامهریزی برای آنها داشته
باش��یم .این موضوع در حوزه س��ازمانهای بازرسی و
نظارتی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی است .این
دو نهاد اکنون راهی را ش��روع کردهان��د که امیدواریم
بتوانند در س��الهای آینده بخش��ی از این مشکالت را
برطرف کنند .س��ازمان تامین اجتماعی توافقنامهای با
پس��ت بانک دارد که بتواند این افراد را شناسایی کند.
وزارت کار ه��م با طرحهایی که دارد در حال بررس��ی
این موضوع اس��ت .حل تمام این مشکالت تا زمانی که
امنیت شغلی کارگران تامین نشده باشد ،فایدهای ندارد.
تا زمانی که کارگر اعتماد کافی به ش��غل خود نداشته
باشد ،نمیتواند اطالعات کافی بدهد .از دیگر مشکالتی
که اکنون وجود دارد ،پیروی از آمارها و ش��اخصهای
جهانی اس��ت بدون اینکه بر آن تمرکزی وجود داشته
باشد .موضوع یک س��اعت کار در برخی از کشورها در
حال��ی در ایران مطرح میش��ود که دیگ��ر خدمات آن
کش��ورها به کارگران ایرانی داده نمیشود .در برخی از
کشورها دولت بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی
را پرداخت میکند و این احتمال وجود دارد که کس��ی
بتواند با یک ساعت کار در هفته حداقلهایی را داشته
باش��د .عالوه بر اینها ،زمینه اشتغال وجود دارد و کسی
که یک ساعت کار میکند ،خودش باید بهای کمکاری
را بده��د .در ای��ران اما نه هزینههای عم��ده زندگی از
طرف دولت پرداخت میش��ود و نه اش��تغال به اندازه
کافی وجود دارد .در این ش��رایط نمیتوان یک ساعت
کار در هفته را اش��تغال به ش��مار آورد .این رفتارها در
شرایط کنونی و خدمات دولتی موجود در ایران بیشتر
شبیه آمارسازی اس��ت .هدف اشتغال ،تامین معیشت
اس��ت و نباید ای��ن دو موض��وع را از یکدیگر جدا کرد.
موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد این اس��ت که
باید بررسی ش��ود هدف از ارائه این آمارها چیست؟ به
نظر میرسد سیاس��ت متولیان آمارگیری در کشور به
سمت آمارس��ازی است و نقش��ی در آماردهی ندارند.
این آمارها با احتس��اب شرایط عینی جامعه از واقعیت
فاصل ه بس��یاری دارند که بای��د زمینهای برای حل این
موض��وع در نظر گرفت .عزم جدی ب��رای از بین بردن
ناهنجاریهای کار در ایران وجود ندارد.
مرادی :آمارهایی که ما داریم آمارهای س��نتی است.
در قوانین به این موضوع پرداخته ش��ده است .در ماده
 ۱۰قانون کار آمده که یک نسخه قرارداد باید به وزارت
کار ارائه شود اما این اتفاق اکنون رخ نمیدهد و عمده
کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی میکنند.
ب��ه تازگی س��امانه ثب��ت قراردادها راهاندازی ش��ده
و امیدواری��م این موض��وع زمینهای باش��د برای ثبت
قراردادهای موجود تا این مش��کالت رفتهرفته برطرف
شود .آمارهایی که اکنون داده میشود ،ساختگی است
و از  ۲دهه گذش��ته تاکنون به دلیل اینکه آمار اشتغال
باال باش��د ،یک س��اعت کار در هفته را مصداق اشتغال
کردهان��د .آمارهای موجود دقیق نیس��ت و نمیتوان بر
مبنای آن تصمیمگیری و سیاستگذاری کرد.
کریمی :مش��کل یک س��اعت کار در هفته موضوعی
نیست که به این دوره مربوط شود .متاسفانه از سالها
پی��ش و دوران اصالح��ات این ش��یوه آمارگیری وارد
کشور شد .اکنون باید این موضوع را در نظر داشت که
کارگران با  ۸ساعت کار در روز تامین نمیشوند اما یک
ساعت در هفته را هم مصداق اشتغال میدانند .حقوق
و دستمزدهای کنونی پاسخگوی نیازهای امروز نیست
و آمارهای کنونی مشکالت جدی دارد.
باق�ری :ن��گاه جامع��ه کارگ��ری به س��ازمان تامین
اجتماع��ی ،امروز از زاویه قانونگریزی اس��ت .کارگران
بای��د به س��ازمان تامین اجتماعی به عن��وان یک چتر
حمایتی نگاه کنند اما رفتار و عملکرد این س��ازمان به
گونهای بوده که هرگز نمیتوان چنین نگاهی داش��ت.
کارگ��ران با مراجعه به س��ازمان تامی��ن اجتماعی باید
بتوانن��د حقوق خود را دریاف��ت کنند اما این اتفاق رخ
نمیدهد .سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مکلف
اس��ت وقتی کارگر شکایت میکند ،بازرسان خود را به
بنگاهها بفرس��تد تا موضوع بررس��ی شود اما این اتفاق
رخ نمیدهد.
عالوه بر این کارگران در جریان مراجعه به س��ازمان
تامین اجتماعی س��نگ قالب میش��وند و به نتیجهای
نمیرس��ند .س��ازمان تامی��ن اجتماعی بای��د به حوزه
وظایف ذاتی خود بازگردد و مدافع حقوق از دسترفته
باشد.

خبر
وزیر کار مطرح کرد

نرخ بیکاری به  ۱۱/۵درصد رسید

وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی ن��رخ بی��کاری فعلی را
۱۱/۵درصد اعالم ک��رد و گفت :بیش��تر فارغالتحصیالن دنبال
ش��غل شایس��ته و متناس��ب با تخصص خود هس��تند ولی باید
ش��رایط موجود را ه��م در نظر بگیریم .به گزارش «گس��ترش
صنع��ت» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت کار ،علی ربیعی
هدف اصلی دولت و وزارت کار را تثبیت ش��غل دانست و گفت:
در شرایطی که با رکود طوالنی مواجهیم و درصدد افزایش رشد
اقتصادی هستیم باید روی تثبیت شغل متمرکز شویم.
وی ادام��ه داد :ت�لاش ما این اس��ت که توان خری��د مردم را
افزایش دهیم و روی قدرت خرید مردم کار کنیم به همین دلیل
دولت تسهیالت ارزانقیمت در اختیار مردم قرار میدهد و مردم
باید از این موقعیت استفاده کنند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کاهش فقر و اش��تغال فراگیر
فق��رزدا را به عنوان سیاس��ت اصلی دولت در  ۴س��ال آینده نام
برد و گفت :به دنبال ایجاد اش��تغال توسعهای و فراگیر در سطح
کشور هس��تیم .ربیعی همچنین با اشاره به اجرای طرح روستا
تعاون گفت :در قالب این طرح میتوان ظرفیتهای اشتغالزایی
روستاها را پیگیری کرد .وی ادامه داد :همچنین بحث خدمات
و گردش��گری به عنوان دو حوزهای ک��ه در صورت فعال کردن
میتواند اش��تغال گس��تردهای در کش��ور ایجاد کند در دستور
کار ق��رار گرفته اس��ت .وزیر تعاون،کار و رف��اه اجتماعی گفت:
سیاستگذاری برای ایجاد شغل به طرحها و ایدههای جدید نیاز
دارد و ما اعتقاد داریم رش��د اقتصادی همراه با اش��تغال نیازمند
تمرکز در حوزههای اقتصادی اس��ت که اش��تغال مردم و رونق
کس��ب و کار پایدار را به دنبال داشته باش��د .ربیعی با تاکید بر
لزوم تربی��ت نیروهای ماهر و متخصص اظه��ار کرد :درصددیم
ت��ا آموزشه��ای مهارتی ب��ه افراد ارائ��ه کنیم و مه��ارت افراد
افزایش یابد .البته برخی از تحصیلکردهها با ابتکار خودش��ان در
ش��رکتهای دانشبنیان وارد شدهاند .وی گفت :درک میکنیم
که همه ش��غل شایسته و متناس��ب با تحصیل خود میخواهند
ولی در شرایط موجود و برخی مسائل چنین امری مقدور نیست.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :رس��تههای پرکشش بازار
محور را شناس��ایی کردهایم و امیدواریم متقاضیان کار از طریق
این رستهها بتوانند بخشی از نیاز بازار کار را پاسخ بدهند .ربیعی
گفت :بدون سیاست اشتغال نمیتوانیم تعداد اشتغال را افزایش
بدهیم .دولت در  ۴س��ال اول روی اش��تغال ایس��تاد و مشاغل
حمایتی و خرد و کوچک را تقویت کرد ولی در  ۴سال آینده به
سمت اشتغال بنگاههای کوچک و بخش خدمات خواهد رفت و
اشتغال توسعهای با رشد بزرگ را دنبال خواهد کرد.
به اعتقاد وی در ش��رایط موجود باید به س��مت عرضه نیروی
کار برویم و از تس��هیالت ارزان دولت اس��تفاده کنیم همچنین
در استانها کانونهای کارآفرینی برای اشتغالزایی ایجاد کنیم.
وزی��ر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به ایجاد  ۷۰۰هزار
شغل در سال گذشته خاطرنشان کرد :این میزان شغل احساس
نش��د چون تعداد ورودیهای بیکار بیش از جذبشدگان بود اما
پیشبینی ما این است که با اجرای برنامهها و سیاستگذاریها
بتوانیم تقاضای اش��تغال را به نحو شایسته پاسخ بدهیم .ربیعی
از ایجاد  ۴۰۰هزار ش��غل اولی در  ۶ماه نخس��ت سال برابر آمار
س��ازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت :اگر ریزش نیروی کار
را از آن کس��ر و برنامه تثبیت ش��غل را با جدیت دنبال کنیم در
 ۶ماه دوم س��ال رقم قابل توجهی خواهد شد .وی که در برنامه
«تیتر امشب» سخن میگفت در عین حال با اشاره به اختصاص
 ۵ .۱میلیارد دالر منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال
روس��تایی گفت :درمجموع برای اجرای طرحهای اشتغال دولت
در س��ال  ۹۶شش هزار میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی،
پست بانک و توسعه تعاون و دو صندوق کارآفرینی امید و توسعه
کش��اورزی توزیع خواهد ش��د .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گف��ت :این تس��هیالت با ن��رخ  ۶درصد برای کس��ب و کارهای
کوچ��ک و خرد اختصاص خواهد یافت و  ۱۲۰۰۰میلیارد تومان
نیز در اختیار اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از  ۱۰هزار نفر
جمعیت قرار خواهد گرفت.

آمادهباش تامین اجتماعی برای
کمک به زلزلهزدگان غرب کشور

مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی با صدور دس��توری به
مدیران بیمهای و درمانی استانهای غربی کشور بر لزوم تسریع
خدمترس��انی به آسیب دیدگان از زلزله تاکید کرد .به گزارش
ایلنا ،س��یدتقی نوربخش ،مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی
اس��تفاده از ظرفیت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی برای
خدمترسانی به مجروحان را نخستین و مهمترین اولویت برای
کاستن از آالم و مشکالت مردم مناطق زلزلهزده دانسته است.
وی همچنی��ن برقراری مس��تمری بازماندگان بیمهش��دگان
متوف��ی و برقراری کمک هزینه ایام بیماری برای حادثهدیدگان
را از وظای��ف مه��م واحدهای بیمهای س��ازمان تامین اجتماعی
برش��مرده و دس��تور تس��ریع در انجام این تعهد سازمان تامین
اجتماع��ی در قب��ال ذینفع��ان را صادر کرده اس��ت .نوربخش
همچنین بر لزوم سرکش��ی از کارگاههای آس��یبدیده از زلزله
و برق��راری مقرری بیم��ه بیکاری برای واجدان ش��رایط در این
کارگاهه��ا تاکید کرده اس��ت .در این زمینه عل��ی ربیعی ،وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پی وقوع زلزله ش��امگاه  ٢١آبان
با صدور دس��توری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ،بسیج
امکان��ات و ارائه خدمات بهداش��تی و درمان��ی را صادر کرد .در
این دس��تور تاکید شده است :همه خدمات و امکانات بهداشتی
و درمانی زیرمجموعه س��ازمان تامین اجتماعی با فوریت نسبت
به بس��تری و مداوای حادثهدیدگان اقدام کنند و تالش خود را
برای کمکرس��انی به هموطنان آسیبدیده در دو استان ایالم و
کرمانشاه و سایر استانهای خسارتدیده به کار گیرند.

سهشنبه

صنعت خودرو
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همکاری صنعت و دانشگاه
ضرورت توسعه

دیدگاه

درخواست قطعهسازان
برای افزایش هزینهها

منصور معظمی:
هنوز کیفیت با سطح
رضایتمندی مردم
فاصله دارد ازاینرو
وزیر صنعت ،معدن
و تجارت روی این
امر بسیار تاکید
دارد به طوری که در
نخستین جلسه شورای
سیاستگذاری خودرو
اعالم شد اولویت
نخست افزایش کیفیت
محصوالت است

عکس :مهدیکاوهای

تولی��د صنعت��ی در کنار
مراکز علم��ی یکی از راههای
موفقی��ت ب��رای رش��د و
پیشرفت است .هرچه ارتباط
صنعت و دانش��گاه پررنگتر
شود کمک بیشتری به بهبود
صنع��ت و کارب��ردی ش��دن
نادر فرخ
آموزشها میکن��د .این نوع
فعال صنعت قطعه
مشارکتهای علمی -صنعتی
به طور یقین باعث پربارتر ش��دن پروژهها در صنایع بهویژه
صنع��ت قطعه خواهد ش��د .باید ش��رکتها در زمینههای
مختل��ف همکاری نزدیک با دانش��گاههای مرتبط داش��ته
باشند.
البته مش��کالتی در مس��یر این ارتباط وجود دارد؛ مانند
نب��ود درک متقابل ،تطبیق نداش��تن نیازهای آموزش��ی و
نیازهای صنع��ت که در نهایت منجر به این جدایی ش��ده
اس��ت .امید است هر دو طرف به یک زبان مشترک برسند
و اعتم��اد کافی به وجودآید تا فعالیتها وارد مرحله جدید
شوند.
اما در بحث ارتباطگیری نمیتوان گفت کمکاری از سوی
واحدهای صنعتی اس��ت یا مراکز علمی چون به نوعی بروز
چنین مس��ئلهای از هر دو سو بوده است .برای شکلگیری
ی��ک ارتباط س��ازنده و مفی��د باید دو طرف ب��ا مذاکره به
نقطه مش��ترک برسند و بتوانند نیازهای یکدیگر را پوشش
دهند.
درحالحاض��ر هریک از دو طرف علت ای��ن فاصله را به
دیگری نس��بت میدهد و باید در کاری جمعی این موضوع
رفع ش��ود و بس��تری برای همکاریهای ن��و بهوجود آید.
همکاری صنعت و دانشگاه ب ه نفع اقتصاد کشور خواهد بود
زیرا بخش��ی از مشکالت مربوط به فناوری و دانش فنی در
واحدهای تولیدی -صنعتی رفع ش��ده و خودکفایی که به
دنبال آن هستیم ،محقق خواهد شد.

معاون وزیر در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران عنوان کرد

کیفیت ،اولویت نخست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
فاطمه امیراحمدی
car@sanatnewspaper.com

دوازدهمی��ن نمایش��گاه بینالمللی قطع��ات ،لوازم و
مجموعهه��ای خودرو تهران با حض��ور منصور معظمی،
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز گذشته در
محل دائمی نمایش��گاههای بینالمللی تهران گش��ایش
یافت .براس��اس گزارش روابط عمومی این نمایش��گاه،
نمایندگان  ۲۳کشور جهان ازجمله ترکیه ،چین ،تایوان،
کره جنوبی ،آلمان ،هلند ،ایتالیا و ...آخرین دستاوردهای
خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.

 رونق تولید با افزایش تیراژ

نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهسازی کشور معتقد است :افزایشی که مدتهاست
در ن��رخ پای��ه دالر و ی��ورو رخ داده بهط��ور قطع موجب
افزایش هزینه تولید و نرخ تمام شده قطعات شده ازاینرو
باید ن��رخ قطعات بر اس��اس هزینههای جدی��د تعدیل و
قراردادها به نحوی تنظیم شود تا قطعهسازان بیش از این
متضرر نشوند.
احمدرضا رعنای��ی در گفتوگو با خبرخودرو اظهارکرد:
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازی
کش��ور در جلس��ات مختلفی که با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،ش��ورای سیاس��تگذاری خ��ودرو و نیز مجلس
شورای اسالمی داشته درخواس��ت قطعهسازان و افزایش
هزینهها را انعکاس داده اس��ت .البته مش��کل نرخ قطعات
مدت زیادی اس��ت که در جلسات مختلف انجمن با دولت
و مس��ئوالن مطرح میشود چون این مش��کل مربوط به
ش��رایط کنونی نیس��ت و حدود  ۳ ، ۲سال است که نرخ
تمام ش��ده قطعهسازان عادالنه محاسبه نمیشود و ناگزیر
به تولید با قیمتهای فعلی هستند.
به گفته وی انجمن همگن در تالش است تا هزینه تولید
و نرخ قطعهس��ازان را تعدی��ل و تصویب کند .نایب رییس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازی
کش��ور تاکید کرد :البته درخواس��ت افزایش نرخ قطعات
بس��ته به نوع قطعات و تغییرات نرخ مواد اولیهای که رخ
داده ،متفاوت خواهد بود.
ای��ن فعال صنعت قطعه تاکید کرد :تولیداتی که از مواد
اولیه فلزی یا پتروش��یمی اس��تفاده میکنند بیشتر تحت
تاثیر ق��رار گرفتند چراک��ه ورقهای ف��والدی ۵۲درصد
افزای��ش نرخ داش��ته و این رق��م اثرات متفاوت��ی را روی
تولیدات مختلف خواهد گذاش��ت و اثرات آن بر واحدهای
قطعهسازی نیز یکسان نخواهد بود؛ قطعاتی که از این مواد
کمتر اس��تفاده میکنند افزایش نرخ کمتری نیز خواهند
داشت.
او اظهارک��رد :هرچند نرخ تمام ش��ده قطعات و تعدیل
قیمته��ا در برنامههای انجمن قرار دارد اما مهمتر از آن،
این اس��ت که انجمن به دنبال تصحیح ش��رایط پرداخت
مطالب��ات قطعهس��ازان و قانونمن��د کردن ای��ن جریان و
موظف شدن خودروساز به پرداختهای به موقع براساس
قرارداد است.
رعنایی در پایان گفت :کاهش مدت پرداخت تسویه در
قراردادهای آینده جزو برنامههای این انجمن خواهد بود.

منص��ور معظم��ی ،مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنایع ایران در جمع خبرنگاران درباره س��هم
قطعهسازان داخلی در تولید محصوالت جدید خودرویی
گفت :صنعت خودرو بدون قطعهسازی معنا پیدا نخواهد
ک��رد .درواقع این تولیدکنندگان قطعات مختلف خودرو
هس��تند که با تامین اجزای خودرو محصول نهایی را در
اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند .او افزود :با نگاهی
به پیشینه صنعت قطعه شاهد رشد و توسعه این صنعت
در کش��ور هس��تیم و نمایشگاه امس��ال نیز حاکی از این
اس��ت که استقبال تولیدکننده نس��بت به سال گذشته
در بخ��ش داخل��ی و بینالمللی افزای��ش پیدا کرده و در
مساحتی بیش از  ۳۵هزار مترمربع و با حضور نزدیک به
یکهزار و  ۲۰۰ش��رکت برگزار ش��ده است .وی در ادامه
به صنعت خودرو کش��ور اشاره کرد و گفت :در چند سال
اخیر صنعت خودرو رش��د قابل قبولی داشته و همواره با
افزایش تولید این رونق به واحدهای صنعتی زیرمجموعه
آن نیز منتقل شده است بهطور نمونه سال گذشته افزون
بر یکمیلیون و ۳۵۰هزار دس��تگاه خودرو تولید ش��د و
امسال برنامه تولید یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه است.
او گفت :قرار است براساس سند چشمانداز افق ۱۴۰۴
این آمار به ۳میلیون دس��تگاه در س��ال برس��د بنابراین
ظرفی��ت بالقوه کش��ور در این صنایع (خ��ودرو و قطعه)
باالست.

 ارتقای کیفی محصوالت

مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران

همچنین به برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در امر
کیفیت اشاره کرد و گفت :وزارتخانه تاکید دارد عالوه بر
افزای��ش تولید ،کیفیت محصوالت نیز ارتقا پیدا کند و با
ی روند تولید و کیفیت شاهد رشد و توسعه در این
پیگیر 
دو ش��اخص در صنعت خودرو کش��ور هستیم .او تصریح
کرد :البته این به معنی رضایتمندی کامل و مورد انتظار
نیست و معتقدیم هنوز کیفیت با سطح رضایتمندی مردم
فاصله دارد ازاینرو وزیر صنعت ،معدن و تجارت روی این
امر بس��یار تاکید دارد به طوری که در نخس��تین جلسه
ش��ورای سیاستگذاری خودرو اعالم شد اولویت نخست
افزایش کیفیت محصوالت اس��ت .وی ادامه داد :بنابراین
امسال وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد فشار بیشتری
برای تحقق این امر به خودروس��ازان آورده در نتیجه به
زودی مردم شاهد افزایش کیفیت در خودروهای داخلی
خواهن��د بود .معظمی درب��اره قراردادهای خودرویی نیز
گفت :براساس یکی از بندهای تعیین شده از سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در تمام قراردادهای منعقد شده
ارتقای دانش فنی قطعهس��ازان مورد تاکید قرار گرفته و
ارتقای فناوری صنعت قطعه کش��ور از س��وی همکاران
بینالملل��ی باید در راس��تای پیون��د تولیدکنندگان ما با
زنجیره تامین جهانی باشد .او افزود :فعالیت در این زمینه
آغاز ش��ده و در صحبتهایی که با چند قطعهساز حاضر
در نمایش��گاه شد شاهد بودیم خوشبختانه صنعتگران با
وجود مش��کالت فضای کسبوکار ،تعدیل نیرو نداشتند
و حتی برخی افزایش نیروی انس��انی داشتند .مدیرعامل
س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران دلیل این امر
را افزایش تیراژ خودروها دانس��ت و گفت :افزایش تولید
باعث فعال شدن بخش قطعهسازی کشور شد .البته امروز
گالیه قطعهس��ازان درباره پرداختهایشان است که این
ش��کایت نیز به حق اس��ت .در این زمینه از خودروسازان
خواس��ته شده تا پرداختهای بههنگام داشته باشند .در
این راستا نمیتوان مشکالت صنعت خودرو را نیز نادیده
گرفت اما با تمام این مشکالت تاکید شده تا خودروسازان
در پرداخت هزینهها بر اساس زمانبندی اعالم شده اقدام
کنند.

 گالیههایی ناشی از ناآگاهی

معظمی در پاس��خ به این پرس��ش که بنا بر اظهارات
قطعهس��ازان فاصله داخلیسازی قطعات زیاد است و این
امر صادرات را با چالش روبهرو خواهد کرد ،گفت :من در

جری��ان قراردادها بوده و آنها را مطالعه کردهام؛ اینگونه
نیست و هیچ جای نگرانی برای قطعهسازان کشور وجود
ندارد .تاکید و خواس��ت وزارتخانه داخلیس��ازی قطعات
اس��ت و از خودروس��ازان و سازمان گس��ترش و نوسازی
صنایع ایران خواس��ته ش��ده ت��ا به این ام��ر توجه ویژه
داش��ته باش��ند بهطور نمونه در فهرست ایدرو حدود ۱۵
قطعهس��از با توانمندی صادرات وجود دارد اما هدف این
اس��ت که این عدد به  ۶۰قطعهس��از برسد به این معنا که
رنو موظف اس��ت در این راس��تا با انتقال دانش فنی این
آمار را ارتقا دهد .او اظهار کرد :برخی ش��ناخت و آگاهی
کامل نسبت به قراردادها ندارند درحالیکه خودروسازان
و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی دارند
به پرس��شهای قطعهسازان پاس��خ دهند .او تاکید کرد:
قرارداده��ای جدی��د خودروی��ی فرصت مناس��بی برای
صنعت خودرو و قطعه و نیز مصرفکنندگان است و باید
از آن به نفع اقتصاد و صنعت کشور استفاده کرد .معظمی
درباره بازار و صادرات محصوالت نیز به مولفههای خاص
فروش اش��اره کرد و گفت :نمایش��گاه فرصتی را بهوجود
آورده تا کسانی که شناخت بیشتری نسبت به بازار دارند
و بازاریابی بیشتر در این زمینه داشتهاند ورود کنند و از
ای��ن فرصت به نفع بازار خود بهرهبرداری کنند .او افزود:
توجه به این نکته الزم اس��ت که وزارتخانه سیاستهایی
در زمینه صادرات دارد که بر اس��اس آن ،اهداف را دنبال
میکند و اینگونه نیست که همه صنعت خودرو یا بخش
عمده در اختیار یک یا دو شرکت خاص قرار داشته باشد.
مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران
درباره ابهامات ۴۰درصد داخلیس��ازی که به ۲۰درصد
و کمتر رس��ید نیز توضیح داد :آنچ��ه در قراردادها امضا
ش��ده این است که خودروس��ازان و شریک خارجی آنها
(س��یتروئن ،رن��و و )...موظف هس��تند تولید خ��ود را با
۴۰درص��د آغاز کنند اما باید توجه داش��ت هنگامی که
قراردادی بس��ته میش��ود تا اجرایی شدن آن زمان نیاز
اس��ت بنابراین برای از دس��ت ندادن فرصتها وزارتخانه
ای��ن مجوز را صادر کرد تا با درصد پایینتری تولید آغاز
شود .او تصریح کرد :شاهد هستیم که خودروهای جدید
هنگام پیشفروش در زمان بس��یار کوتاهی با اس��تقبال
بس��یار زیاد از س��وی مردم روبهرو شد و خودروسازان در
این زمینه برای پوش��ش بازار در فشار هستند تا رضایت
مش��تریان خود را جلب کنند .معاون وزیر صنعت ،معدن

و تج��ارت تاکید کرد :قاطعانه اعالم میش��ود براس��اس
سیاست وزارتخانه ،خودروسازان موظف هستند حداقل
۴۰درصد داخلیس��ازی را اجرا کنند زیرا اگر خالف این
عمل شود مجوز فروش صادر نخواهد شد.

 ادغ�ام قطعهس�ازان ب�رای ورود ب�ه ب�ازار
جهانی

معظمی در پاس��خ به پرسش��ی دیگر درباره توانمندی
صنع��ت قطع��ه داخل گفت :اگ��ر قطعهس��ازان داخلی
بخواهند وارد عرصههای جهانی ش��وند هیچ راهی ندارند
جز اینکه تجمیع ش��وند .تولید قطعهسازان کشور در حد
صادرات نیست بنابراین باید با تجمیع قدرت رقابت خود
را افزای��ش دهند ازاینرو وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طرحی را در این زمینه برای تیرینگ قطعهس��ازان آغاز
کرده که در مرحله ابتدایی قرار دارد.
در گفتوگوهای «گس��ترش صنعت» با ش��ریکهای
بینالملل��ی و نیز تولیدکنندگان داخلی عنوان میش��ود
ت��ا زمانی ک��ه محصوالت در  ۳مقول��ه قیمت ،کیفیت و
زم��ان تحویل ق��درت رقاب��ت در بازار جهانی نداش��ته
باش��د صادرات ممک��ن نخواهد بود .معظمی در پاس��خ
به این پرس��ش «گسترش صنعت» که مشکالت داخلی
ب��رای کاهش قیمته��ا و افزایش کیفی��ت چگونه رفع
میش��ود ،گفت :در بازار جهانی نرخ و کیفیت مقولههای
تعیینکنن��ده و کلیدی هس��تند .قطعهس��از ایرانی اگر
بخواهد وارد بازار جهانی ش��ود چارهای جز این ندارد که
این ش��اخصها را در محصوالت خود لحاظ کند بنابراین
س��خن ما با قطعهس��ازان این است که برای آنکه بتوانند
وارد صحنههای جهانی ش��وند باید نرخ تمام ش��ده خود
ت محصوالت را در س��طح
را کاه��ش و در کنار آن کیفی 
جهان��ی افزایش دهند .وی ادامه داد :آمار قطعهس��ازان
توانمند داخلی که بتوانند در بازار جهانی وارد شوند بسیار
کم اس��ت و این امر مورد قب��ول وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیس��ت اما با سیاستها و برنامههای تدوینشده
وزارتخانه امیدوار هستیم این آمار افزایش یابد.
معظم��ی در پای��ان گفت :تاثیر فش��ارهایی که وزارت
صنعت ،معدن و تجارت روی خودروسازان در امر کیفیت
دارد بهط��ور قط��ع در آینده در صنع��ت قطع ه نیز دیده
خواهد شد و برخالف قطعهسازان با حمایتهای در حال
انجام نسبت به آینده خوشبین هستیم زیرا انتظار مردم
خود باعث ارتقای کیفی محصوالت خواهد شد.

قیمت انواع کامیون و کامیونتها
نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

کامیون ایویکو-یورو کارگو

258/000/000

244/000/000

کامیونت هیوندای  6تن

118/150/000

119/000/000

273/220/000

272/000/000

کامیونت آرنا

98/300/000

......

کامیون کشنده فاو جی - 6جفت محور

263/200/900

253/000/000

ایسوز  5تن بدون کاربری

کشنده کاوه  -تک محور کیتی 420

کشنده ایویکو-استرالیس
کامیون ایسوزو  18تن

کامیون کشنده فاو جی -6تک محور
کامیون کشنده اسکانیا  -جی 400

461/000/000

253/200/000

109/000/000

260/000/000

256/000/000

کامیونت ایسوز کمپرسی ( 6تن اتاق جدید)

127/000/000

126/000/000

253/000/000

245/000/000

کامیونت الوند  6تن

86/000/000

86/000/000

210/000/000

213/000/000

کامیونت  5.2آمیکو -ایام 6

473/000/000

480/000/000

فرتون  6.5تن

410/000/000

فرتون  8.5تن

460/000/000

کشنده کاوه  -جفت محور کیتی 420
کشنده فوتون

263/000/000

آریا کمپرسی  1924الکی

کامیون کشنده ولوو افاچ 460

کامیون کشنده ولوو افاچ 500

کامیون دانگفنگ آر 270تک محور باری 4*2
کشنده داف  105ایکساف

242/000/000

کامیونت جک  5.6تن

78/800/000

......

106/000/000

265/500/000

کشنده دنیز

436/000/000

کامیونت هیوندای  8تن

126/350/000

126/500/000

418/000/000
186/200/000

430/000/000

460/000/000

261/000/000

265/000/000

490/000/000
185/000/000

کامیونت ایسوز ( 6تن اتاق جدید)

کامیونت ایسوز ( 8.4تن اتاق جدید)
کامیونت الوند  8تن

کامیونت کاویان K 1052
فرتون  6.5تن  .خوابدار

122/650/000

130/350/000
......

......

78/540/000

122/000/000
128/000/000
100/000/000
75/000/000

78/540/000

100/400/000

101/000/000

101/600/000

105/000/000

102/000/000

103/000/000

سهشنبه
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یادداشت

ضرورت تغییر مسیر صنعت خودرو

عکس :حسین علیزاده

عمده خودروهای
سواری کشور چین
با هدف صادرات به
کشورهای هدف تولید
میشوند و چینیها
عالقهمند به سوار
شدن بر خودروهای
خارجی هستند

در بازدید خبرنگاران از خط تولید شرکای سایپا و پارس خودرو

تولید خودرو چینی با هدف صادرات
حسین علیزاده -خبرنگار اعزامی
car@sanatnewspaper.com

مدیر یک شرکت خودروس��از چینی و از شرکای
تجاری پارس خودرو و سایپا اعالم کرد :بازار خودرو
چی��ن به ط��ور کامل رقابت��ی اس��ت بهگونهای که
عمده تقاضای مردم را خودروهای خارجی تش��کیل
میدهن��د و تولیدات خودرو چین بیش��تر با هدف
صادرات است.
دس��تیار مدیرعامل شرکت «ش��ین هوآ» – یکی
از نمایندگیه��ای اصل��ی ش��رکت برلیان��س در
جری��ان بازدی��د خبرن��گاران ایرانی از این ش��رکت
در ش��انگهای گف��ت :عم��ده خودروهای س��واری
کش��ور چی��ن ب��ا ه��دف ص��ادرات به کش��ورهای
ه��دف تولی��د میش��وند و چینیه��ا عالقهمند به
س��وار ش��دن ب��ر خودروه��ای خارج��ی هس��تند.
ژین��گ رافی بیان کرد :ب��ا این حال جیم بی -نوعی
ون تولی��دی در ش��رکت برلیان��س -بی��ش از ۵۰
درصد س��هم بازار خ��ودرو ون چی��ن را در اختیار
دارد ک��ه به نوع��ی در بی��ن خودروه��ای تولیدی
در ای��ن کش��ور ی��ک اس��تثنا به ش��مار م��یرود.
ش��ن یی ادام��ه داد :ای��ن ونه��ا ب��ا کاربریهای
مختل��ف خ��ودرو پلی��س ،مس��افربری ،آمبوالنس
و ...تولی��د میش��وند ک��ه ن��وع آمبوالنس��ی
آن ب��ه ب��ازار ای��ران نی��ز ص��ادر میش��ود.
وی در ادام��ه با اش��اره به مدرس��ه تخصص��ی ارائه
آموزشه��ای فنی ش��رکت ش��ین هوآ موس��وم به
مدرس��ه لیالن��گ خاطرنش��ان ک��رد :تاکن��ون ۳۰
ه��زار نف��ر از چینیه��ا از آموزشه��ای فن��ی این
مدرس��ه بهرهمن��د ش��دهاند و  ۸۰درص��د آنان نیز

در ادامه در همین حرفه مش��غول به کار ش��دهاند.
فنگ در تش��ریح چگونگی تامین مالی شین هوآ از
مش��تریان خودرو تصریح کرد :ابتدا مبلغ نقدی مد
نظر مش��تری که قادر به پرداخت آن است ،دریافت
میشود و سپس باقیمانده قیمت خودرو به مشتری
وام داده میشود که نرخ بهره آن  ۵تا  ۶درصد است.
دس��تیار مدیرعامل شرکت ش��ین هوآ خاطرنشان
ک��رد :ب��رای مش��تریانی ک��ه از تمکن مال��ی الزم
برخ��وردار نباش��ند ،عرضه خودرو ب��ه صورت ۱۰۰
درصد اقس��اط و بدون پیشپرداخت انجام میشود.
ش��رکت ش��ین هوآ که زمینه اصلی فعالیت آن در
عرصه خودرو اس��ت و ش��ریک تجاری شرکتهای
بینالملل��ی مانن��د پ��ژو ،س��یتروئن ،کی��ا و ...ب��ه
ش��مار م��یرود در زمین�� ه انرژیه��ای تجدیدپذیر
(خورش��یدی) و انرژی هس��تهای نیز فعالیت داشته
و بی��ش از  ۸۰نمایندگی در سراس��ر جه��ان دارد.
این شرکت در سال  ۱۹۸۶میالدی (1365شمسی)
تاس��یس ش��ده که ب��ا تامی��ن مالی برای ش��رکت
خودروس��ازی برلیانس ،تامین مالی برای مشتریان
ای��ن ش��رکت ،ارائه خدم��ات پس از ف��روش برای
مشتریان و همچنین اجاره خودرو را انجام میدهد.
شین هوآ ساالنه یکصد هزار دستگاه خودرو برلیانس
در داخل کش��ور چین میفروشد و در زمینه خرید
و ف��روش خودرو لوکس ب��ی .ام .و نیز فعالیت دارد
ک��ه ف��روش س��االنه آن  ۱۴هزار دس��تگاه اس��ت.
همچنین س��االنه  ۹هزار دس��تگاه خودرو از سوی
ای��ن ش��رکت به ص��ورت اج��اره واگذار میش��ود.
در این بین ش��رکت پارس خودرو از ۲س��ال پیش
خ��ودرو برلیانس چی��ن را در ای��ران تولید میکند.
این ش��رکت در زمینه تحقیق و توس��عه مش��ترک
داخلیس��ازی قطعات ،انجام توافقنامه برای تشکیل

صنعت خودرو ایران با تحوالت همگام نشد
آمارهای ش��اخص تولی��د کارگاههای بزرگ
صنعتی در س��ال گذش��ته از بهب��ود وضعیت
تولید در خودروس��ازی کشور خبر میدهد اما
برخی اقتصاددانان بر این باورند که رشد تولید
خودرو در کشور تنها در تولید خودرو باکیفیت
نب��وده و در بس��یاری موارد تولید س��الهای
گذش��ته بهتر از تولیدات سالهای اخیر بوده
است.
درحالی که در  ۳س��ال اخیر پیشرانه تولید
خودرو در رشد اقتصادی صنعت خودروسازی
چش��مگیر بوده برخی بر این باورند که تولید
خودرو در داخل کشور با کاهش کیفیت همراه
شده و حتی فضای رقابت در بازار جهانی را از
دست داده است.
آلب��رت بغزی��ان ،اس��تاد اقتصاد دانش��گاه
ته��ران با اش��اره به نق��ش خودروس��ازی در
رش��د اقتصادی کش��ور و می��زان تاثیرگذاری
این صنعت در پیش��رفت صنایع به خودروکار
گفت :در سالهای اخیر نه تنها صنعت خودرو
پیش��رفت نداش��ته بلکه بسته ش��دن راههای
ورود خودرو به کش��ور به بهانه افزایش تولید
و افزایش کیفیت همچون بس��ته شدن سایت
ثبت سفارش در افزایش تولیدات داخلی تاثیر
نخواهد داشت.
او افزود :نمیتوان گفت بس��ته شدن سایت

ثبت س��فارش کمکی به صنعت خودرو ایران
میکند؛ چرا که در دورههای گذش��ته که این
صنع��ت با حمایتهای دولت��ی همراه نبوده و
حتی در شرایطی واردات خودرو با تعرفههای
آزاد انجام شده ،بازهم مشکالتی بر سر راه این
صنعت قرار داشته است.
ای��ن مدرس اقتصاد دانش��گاه تهران با بیان
اینکه مهمترین بخش��ی که در صنعت خودرو
مورد توجه نگرفته ،همگام نش��دن با تحوالت
این صنعت ب��وده ،اظهار ک��رد :این صنعت با
تحوالت خودروس��ازی جهان پیش نرفته زیرا
شأن خودروسازی رعایت نشده است.
به گفت��ه او ،مدیر خودروس��ازی باید بداند
اگر دو مدل خودرو باکیفیت تولید ش��ود بهتر
از تولید صد مدل خودرو بدون کیفیت اس��ت
چراکه درحالحاض��ر برخی قطعات به راحتی
در خودرو س��وار نمیش��وند و به نظر میرسد
سازنده توان تولید باکیفیتتر را ندارد.
ای��ن مدرس اقتصاد دانش��گاه تهران با بیان
اینک��ه حتی تولیدکنن��دگان داخل��ی به این
فکر نمیکنند که ای��ن محصوالت را ایرانیها
استفاده میکنند ،اظهار کرد :اگر خودروسازان
و قطع��ه س��ازان مدع��ی تولی��دات باکیفیت
هس��تند ،بهتر اس��ت محصوالت خ��ود را به
مناطق آزاد ببرند و در آنجا عرضه کنند.

مش��ارکت انتفاع��ی (جوین��ت ونچر) بین س��ایپا و
برلیانس و تنوعبخش��ی به آپشنها برای پاسخگویی
به نیاز مش��تریان با شرکت برلیانس چین همکاری
دارد از این رو ش��رکت شین هوآ نیز به صورت غیر
مستقیم با این مجموعه در حال تعامل است.
هنگامیکه زمان دی��دن از خطوط تولید کارخانه
برلیانس برای خبرنگاران ایرانی فرامیرسد ،چینیها
ترجیح میدهند سالنهای تولید محصوالت «بامو»
در اولویت قرار گیرد زیرا ش��راکت با «بامو» آلمان
جزو آرزوهای  ۲۰ساله آنها بوده که در آوریل ٢٠١۴
(1393شمسی) محقق شده است.
برلیانس اگرچه در ژوئیه 1381( ٢٠٠٢شمس��ی)
تاسیس ش��د ولی س��ابقه فعالیت آن بهعنوان یک
مونت��اژکار ب��ا نامی دیگ��ر به س��ال ١٩۴٩میالدی
(1328شمسی) و مش��ارکت در مونتاژ خودروهای
ون با تویوتای ژاپن بازمیگردد.
جالب اینجاس��ت برلیانس  ۴سال بعد از تاسیس،
ص��ادرات محص��والت خ��ود را ب��ه هر ش��کل آغاز
میکند و در بازار کش��ورهای هدف به آزمون و خطا
میپردازد .ایران هفتمین کشوری است که برلیانس
در آن محصوالت��ش را تولید میکند .این ش��رکت
در کشورهای ژاپن ،روس��یه ،کنگو ،مصر ،عربستان
و ش��یلی نیز به تولید خودروهایش مش��غول است.
آنچه خودروسازهای چینی را در ردیف خودروسازان
جهان قرار میدهد ،برنامههای بلندمدت آنهاست که
مو به مو اجرا میشود.
برلیان��س ام��روز روی تولی��د م��دل برق��ی اچ
 ۲۳۰ب��ا قابلی��ت پیمایش  ٣٠٠کیلومت��ر با هر بار
ش��ارژ کار میکن��د و میخواه��د میانگین مصرف
س��وخت محصوالتش را ت��ا س��ال  ٢٠٢١میالدی
(1400شمسی) کاهش دهد.

 دورگههای چینی آلمانی

این شرکت تا سال  ٢٠٢۵میالدی (1404شمسی)
تولید پیش��رانههایی را که با س��وخت هیدروژن کار
خواهند کرد در برنامه دارد .همچنین همکاری آنها با
«بامو» از سال  ٢٠١۶میالدی با تعریف پروژه تولید
موتور مطابق با آخرین دان��ش فنی روز وارد مرحله
جدیدی شده است.
برلیان��س که در س��ال  ٢٠١۵می�لادی(1394
شمسی) تولید یک میلیون محصول را جشن گرفت
امروز ب��ا ۵٠هزار پرس��نل در فکر تولی��د ۵میلیون
دس��تگاه خودرو در سال اس��ت که بخش عمده آن
با ه��دف صادرات انجام میش��ود .چینیه��ا امروزه
بیش��تر خودروهای خارجی مونتاژی سوار میشوند
و خودروهای ساخت داخل خود را صادر میکنند.
برلیان��س امتیاز تولید موتور ان  20را از ش��رکت
بامو گرفته اس��ت .در س��ال ۲۰۱۸میالدی(1397
شمس��ی) این پیشرانه با ظرفیت ساالنه 1/6میلیون
دستگاه به تولید انبوه رسیده و روی محصوالت این
ش��رکت نصب میشود .مس��احت برخی سالنهای
اس��مبل خودروهای بامو در کارخان��ه برلیانس ۷
هکتار اس��ت که اس��تفاده از روباته��ا و تجهیزات
مکانیزه باعث شده  ۸۶۰نفر در  ۳شیفت در آنجا کار
کنند .برلیانس میخواهد درآمد ساالنه از شراکت با
بامو را به  ۳میلیارد یوآن برابر حدود ۲هزار میلیارد
تومان برس��اند .حساسیت دستگاههای جدید پرس
س��اخت آلمان در این شرکت چینی به قدری است
که ضریب دقت به کمتر از یک مو رسیده است.
در پایگاه تحقیق و توسعه شرکت برلیانس ۲۲۰۰
نفر مش��غول به کار بوده که از این تعداد  ۱۹۰۱نفر
تکنیکال هستند .این ش��رکت به زودی مدل بامو
ایکس 1هیبرید را تولید خواهد کرد.

۶واردکننده رسمی خودرو معرفی شدند
مدی��ر کل صنایع خودرو و نی��رو محرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت فهرس��ت ش��رکتهای نمایندگی رسمی
واردکننده خودرو دارای مجوز پیشفروش را اعالم کرد.
به گزارش ش��اتا ،امیر حس��ین قناتی اف��زود :این اقدام
در جه��ت رعای��ت آییننام��ه اجرای��ی قان��ون حمای��ت
مصرفکنن��دگان خودرو مصوب هیات وزیران و جلوگیری
از پیشفروش خودروهای وارداتی از س��وی ش��رکتهای
بدون مجوز است.
وی گف��ت :بر این اس��اس ن��ام  ۱۵مدل خ��ودرو با ذکر
شرکتهای واردکننده رس��می به عنوان خودروهای مجاز
برای پیشفروش اعالم ش��د که شرکت جهان نوین آریا با
دو مدل خودرو نیسان جوک و نیسان ایکستریل ،شرکت
نگین خودرو با دو مدل رنو کولئوس و تلیس��مان و شرکت
ای��ر تویا با  ۵مدل تویوتا س��یاچآر ،پریوس ،لکس��وس ان
ایکس  ۲۰۰تی ،راو ۴و آر ایکس  ۲۰۰تی ازجمله آنهاست.
مدی��ر کل صنایع خودرو و نی��رو محرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد :ش��رکت آری��ن موتور پویا برای
واردات و پیشف��روش دو م��دل خ��ودرو میتسوبیش��ی ا
اسایکس ،استیش��ن واگن ( )CVTو نیز اوتلندر استیشن
واگن ( )CVTو شرکت آرین موتور تابان برای خودروهای
دی اس  ۵ ،۳و  ۶و دی اس  ۵ال اس و دی اس  ۴مج��از
اعالم شدهاند.
قنات��ی گف��ت :ش��رکت کرمان موت��ور ب��رای واردات و
پیشف��روش هیوندای س��انتافه وای ایکس  ۳۵و ش��رکت
آسان موتور برای خودرو النترا و رامک خودرو برای واردات

و پیشفروش خودرو تیوولی نیز مجاز هس��تند .در همین
ح��ال قناتی در گفتوگو با ایس��نا درب��اره طرح نصب کد
رهگیری به قطعات وارداتی خودرو اظهار کرد :ش��یوهنامه
طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق کد رهگیری
نهایی شده و درحالحاضر آماده اجراست.
وی ادامه داد :الصاق کد رهگیری قطعات وارداتی خودرو
تمام قطعات را شامل نمیشود و تنها قطعاتی که بیشترین
میزان قاچاق را در چند س��ال اخیر داشتهاند در این طرح
قرار گرفتهاند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه حدود  ۱۶مجموعه از قطعات
خ��ودرو در این طرح ق��رار دارند ،خاطرنش��ان کرد :علت
اجرایی نش��دن این طرح تاکنون آن اس��ت که طرح برای
بررسیهای نهایی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
ب��ا روی کار آمدن دولت یازده��م محمدرضا نعمتزاده،
وزی��ر وقت صنع��ت ،معدن و تج��ارت با الص��اق کدهای
رهگی��ری کاال به عن��وان ایران کد و ش��بنم مخالفت کرد
و این دو س��امانه بهدس��ت فراموشی س��پرده شد اما سال
گذش��ته بار دیگر الصاق کدهای رهگی��ری برای کاالهای
قاچاقپذی��ر صنعت خودرو مطرح ش��د .همچنین قاس��م
خورش��یدی ،س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
سامانه کد رهگیری کاالهای قاچاق به ویژه قطعات خودرو
که بار دیگر مورد استفاده قرار میگیرد را ایران کد معرفی
کرد و طرح مبارزه با قاچاق کاال را تنها معطوف به قطعات
خودرو ندانست.

پیشبین��ی اج��رای اصل ۴۴
قانون اساسی و خصوصیسازی
در صنع��ت خودرو که در برنامه
ششم توس��عه به صورت جدی
به آن پرداخته ش��ده ،امید این
صنع��ت را به آیندهای روش��ن
افزای��ش داده اس��ت .هرچن��د
محمدرضا منصوری
در س��الهای گذش��ته توسعه
عضو کمیسیون صنایع
خصوصیس��ازی در صنع��ت
و معادن مجلس شورای
خ��ودرو بارها م��ورد تاکید قرار
اسالمی
گرفت��ه ام��ا ب��ه نظر میرس��د
تصمیمگیریه��ا بهوی��ژه پس
از گذش��ت یک س��ال و نیم از برجام چندان نس��بت به جذب
س��رمایهگذار در این حوزه تمایلی ندارد و ش��اید بتوان دلیل آن
را وج��ود افرادی در این صنعت دانس��ت ک��ه تمایل چندانی به
موفقیت صنعت خ��ودرو ندارند .درحالحاضر در موارد متعددی
دیده میش��ود که تصمیمات گرفته شده چندان شرایط را برای
جذب سرمایهگذار در ایران فراهم نمیکند .برای نمونه تاخیر در
امضای قرارداد رن��و با ایدرو بود که به بهانههای مختلف امضای
این قرارداد به تاخیرافتاد و غرضورزیهایی در این مسیر ایجاد
ش��د که در نهایت با وارد شدن رییسجمهوری به این موضوع،
این قرارداد نهایی ش��د .بر این اساس ش��اید یکی از اصلیترین
دالیل عقبماندگی صنعت خودرو را بتوان عملکرد فعلی مدیران
در مخالفت با جذب سرمایهگذار دانست که ادامه این روند وجهه
ای��ران در مجامع بینالمللی را از بین میرود زیرا مدیر خصولتی
با تصمیماتی خاص و عمل به آنها کار را پیش میبرد که با این
روند نمیتوان صاحب صنعت خودرویی برابر با استانداردها شد.
در سالهای گذشته مصرفکننده همواره تاوان سوءمدیریتها
را در صنع��ت خودرو پرداخته و این در حالیاس��ت که ش��رایط
ب��رای تولید فراهم بوده و در هیچ کش��وری ب��رق ،کیلواتی یک
س��نت و گاز رایگان نبوده و در کنار آن حقوق و دستمزد کارگر
پایین با وجود نرخ تمام شده باال وجود نداشته است .این شرایط
زمینه اس��تفاده از س��رمایهگذار خارجی را در کنار مهندسان و
تکنیس��ینهای داخل��ی از دانش نوین فراهم ک��رده و ایران نیز
مانند کره میتواند خودروس��از خوبی شود اما تا زمانی که ریشه
فساد کنده نشده و در اداره امور از سوی خصولتیها و دولتیها
چارهاندیش��ی نش��ود مردم باید ت��اوان این س��وءمدیریتها را
بپردازند .هماکنون در برخی موارد دیده میشود که قراردادهای
خودرویی یکطرفه منعقد شده و بخش خصوصی در ضرر و زیان
آن ذینفع نیس��ت که این قراردادها جای اش��کال دارد اما اگر
یک طرف این قراردادها بخش خصوصی باشد به طور قطع سود
و زی��ان به طور کامل در نظر گرفته میش��ود .در نهایت به نظر
میرس��د صنعت خودرو مسیر نادرس��تی را در پیش گرفته و تا
زمان��ی که ای��ن روند در این صنعت ادامه یاب��دآینده خوبی در
انتظار صنعت خودرو نخواهد بود.

خبر

آمادهباش ایران خودرو برای
خدماترسانی به مناطق زلزلهزده

پس از وقوع زلزل ه در استانهای غربی کشور ،گروه صنعتی
ایران خودرو به ویژه ش��رکت ایساکو و دفاتر منطقهای تهران،
هم��دان و اهواز ب��رای امدادرس��انی به مناط��ق زلزلهزده در
حال��ت آمادهباش قرار گرفتند .به گ��زارش ایکوپرس ،گروه
صنعت��ی ایران خ��ودرو بالفاصله پس از وق��وع زلزله آمادگی
خ��ود را به س��تاد بحران زلزله و پلیس راه��ور اعالم کرد و با
هماهنگیهای انجام ش��ده ،ناوگان امدادی را به منطقه اعزام
کرد .نمایندگیهای استانهای همجوار نیز برای ارائه خدمات
به عزیزان زلزلهزده شهرهای غرب کشور تجهیز و کشیکهای
ویژه برای آنها تعریف ش��ده است .برخی نمایندگیها نیز در
ش��یفت ش��بانه فعال و کانکسهای ام��دادی در این مناطق
مستقر ش��دند .با توجه به وجود پسلرزههای متعدد و ادامه
نگرانی هموطن��ان در مناطق زلزلهزده ،تمامی نمایندگیهای
ایس��اکو و اکیپهای امدادی در این ح��وزه تا اعالم وضعیت
ع��ادی در آمادهباش خواهند بود .هموطنانی که ش��ب را در
معابر و خیابانها در خودرو خود گذراندند نیز در صورت اعالم
نیاز ،خدمات امدادی الزم را دریافت کردند.

سایپا همراه آسیبدیدگان زلزله

خب��ر بس ناگوار بود ،هنوز ش��وق راهپیمای��ی اربعین تمام
نشده بود که تلخی صدمه و آسیب زلزله به جان و مال عدهای
از هموطنانمان کام همه را تلخ کرد .به گزارش س��ایپا نیوز؛
گروه خودروس��ازی س��ایپا در پی اعالم خبر زلزله استانهای
غرب کش��ور ضمن اب��راز همدردی با هموطنان آس��یبدیده
اعالم کرد برای کمک و دلجویی از مردم عزیز آن منطقه ،خود
را در کن��ار آنها دی��ده و با تمام امکانات به یاری مردم منطقه
خواهد ش��تافت .بر اساس دس��تور مهدی جمالی ،مدیرعامل
گروه خودروس��ازی س��ایپا تمامی نمایندگیه��ای این گروه
خودروسازی در اس��تان کرمانشاه و سایر استانهای همجوار
ب��ه کمک م��ردم خواهند ش��تافت و خدمات ارائ��ه خواهند
کرد.
ش��بکه خدمات پس از فروش سایپا موظف شد به صورت
شبانهروزی آماده ارائه خدمات باشد و خودروهای آسیبدیده
از زلزل��ه را در اس��رع وقت خدماترس��انی کن��د .همچنین
تمام��ی نمایندگیهای گروه س��ایپا در اس��تان کرمانش��اه و
اس��تانهای همجوار موظف به ارائه خدمات در زمینه اسکان
آسیبدیدگان ناشی از این حادثه شدهاند.
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چشم امید به «کارآفرینان نسل فردا»

ریی��س کمیس��یون جوان��ان ،کارآفرین��ی و کس��بوکارهای نوین و
دانشبنی��ان اتاق ایران درباره طرح «کارآفرینان نس��ل ف��ردا» به ایرنا
گفت :هدف ای��ن طرح ،اثرگذاری بر دانشآموزان در س��الهای پایانی
دوره آموزشی و دانشجویان است .این طرح برای آشنایی جوانان  ۱۷تا
 ۲۵س��اله با مفاهیم کسبوکار و آموزش خالقیت برگزار و موضوعهایی
همچون اقتصاد ،خالقیت و نوآوری ،کار گروهی ،مسائل مرتبط با نیروی
انسانی و تفکر خالق با زبان ساده به آنان آموزش داده میشود .افشین
کالهی افزود :در بس��یاری از کش��ورهای توس��عهیافته ،به دانشآموزان
ب��ه ش��کل تکبعدی نگاه نمیکنن��د و ضمن رش��د جنبههای مختلف
دانشآموزان به آنان میآموزند چطور میتوانند برای جامعه خود مفید
باشند.
کالهی گفت :آموزش دانشآموزان ایران بیشتر برپایه مدرکگرایی
و تئوری اس��ت و اقدام چندانی برای آماده کردن جوانان برای ورود به
جامعه انجام نمیشود در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته
به دانشآموزان به شکل تکبعدی نگاه نمیکنند.
وی اضافه کرد :در کش��ورهای توس��عهیافته به شیوههای مختلف به
دانشآموزان میآموزند چطور برای جامعه خود مفید باش��ند .با اجرای
طرح کارآفرینان نسل فردا سعی میکنیم دانشآموزان را برای ورود به
جامع��ه آماده کنیم و خالقیت و ایدهپ��ردازی را بین آنان تقویت کنیم.
مرکز آمار ایران میزان بیکاری تابستان امسال را  11/7درصد اعالم کرد
نسبت به میان بیکاری سال گذش��ته (12/6درصد)  ۰/۹درصد کاهش
یافت .میزان بیکاری جوانان ۱۵تا  ۲۴ساله از  ۸/۲۷درصد سال ۱۳۹۵
به  ۸/۲۸درصد در بهار امسال رسید.

تاسیس  ۷مرکز جدید مهارتی
و اتصال به بازارهای جهانی

گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

کاهش س��ن بازنشس��تگی ،بس��یج اش��تغال و بحث
اس��تیضاح وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتم��اع از مهمتری
رویدادهای حوزه کارگری در هفته گذشته بود .موضوع
کاهش سن بازنشستگی از جایی آغاز شد که علی ربیعی
گفت« :س��ن بازنشس��تگی در کشور به  ۴۵سال رسیده
است ».پس از این گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
برخی از مس��ئوالن در پی برنامهریزی برای افزایش سن
بازنشس��تگی برآمدند .از س��وی دیگر فعاالن کارگری با
دست گذاشتن دولت روی این موضوع ،مواضع انتقادی
خ��ود را مط��رح کردن��د .دولت با بیان ای��ن موضوع که
کش��ورهای توس��عهیافته با افزایش س��ن بازنشستگی
توانس��تند کش��ورهای خود را به توسعه برسانند ،زمینه
انتقادهای جدی را فراهم کرد .انتقادهایی که با مقایسه
ایران و کش��ورهای توس��عهیافته در محورهای ش��رایط
زندگ��ی ،وضعی��ت معاش و امید به زندگی مطرح ش��د.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به مش��کالت
صندوقهای بازنشس��تگی کش��ور در نشست مشترک
اعضای کارگروه تخصصی اشتغال و تشکلهای کارگری
در تبریز گفت« :س��ن بازنشستگی به  ۴۵سال رسیده و
دوام صندوقهای بازنشس��تگی کاهش مییابد بنابراین
باید برای این مسائل چارهای اندیشید ».به گفته برخی از
کارشناسان و فعاالن کارگری ،آخرین گفتههای وزیر کار
نش��ان از این دارد که دولت قصد دارد برنامهریزیهایی
برای افزایش س��ن بازنشستگی در کشور داشته باشد .با
این حال ،یکی از موضوعاتی که اهمیت دارد این اس��ت
که بازنشستگی در  ۴۵سالگی تا چه اندازه دقیق بوده و
چه میزان از افراد جامعه در این سن بازنشسته میشوند.
عالوهب��ر ای��ن از دیگ��ر موضوعاتی که در افزایش س��ن
بازنشستگی مطرح اس��ت وجود  ۹۴درصد قراردادهای
پیمان��ی و موقت اس��ت« .گس��ترش صنع��ت» با هدف
بررس��ی پیامدهای تصمیم احتمالی دولت برای افزایش
س��ن بازنشس��تگی با علی دهقانکیا ،عضو هیاتمدیره

اینفوگرافی

منبع :ایرنا

بدون شرح

مروری بر مهمترین اخبار کارگری در هفته گذشته

خبر

تاس��یس مراکز مهارتی جدید برای ایجاد اش��تغال پایدار در حالی
از س��وی وزارت کار پیشبینی ش��ده که اجرای برنامه اشتغال فراگیر
و ب��ه دنبال آن تاس��یس این مراکز همچنان در انتظ��ار تامین منابع
مالی است.
به گزارش مهر ،در برنامه اشتغال فراگیر که براساس آن اشتغالزایی
 ۹۷۰هزار نفر برای امس��ال هدفگذاری شده ،از تاسیس مراکز جدید
مهارتی در نقاط مختلف کش��ور از س��وی وزارت کار پیشبینی شده
است .این مراکز مهارتی که در هر منطقه از کشور به تناسب ظرفیت
اشتغال استان مربوط در رس��تههای دارای ظرفیت استان پیشبینی
ش��ده است قرار اس��ت از محل اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر تامین
شود که هنوز اعتباری در این باره از سوی سازمان برنامه و بودجه به
وزارت کار پرداخت نشده است .در این زمینه یک منبع آگاه در وزارت
کار در گفتوگو با مهر با اش��اره به نهادسازی و تاسیس مراکز جدید
اش��تغالزایی گفت :در راستای اجرای برنامه اش��تغال فراگیر تاسیس
 ۳نه��اد آم��وزش و مهارت پوش��اک و اتصال به بازاره��ای جهانی در
شهرهای مشهد و تهران و تبریز هدفگذاری شده است .به گفته این
مقام مس��ئول ،همچنین درحالحاضر امکانس��نجی ،تهیه نقشههای
جانمایی ،تعیین ماش��ینآالت و هم��ه توافقنامههای تخصیص فضا و
هم��کاری با انجمنه��ا و بخش خصوصی انجام ش��ده اما برای خرید
ماش��ینآالت و پرداخت حقالزحم��ه مربیان برای ش��روع دورههای
مهارت��ی منجر به اش��تغال پایدار در واحدهای تولید پوش��اک ،منابع
مالی نداریم چون هیچ مبلغی از کمکهای فنی وعده داده ش��ده در
بسته اشتغال فراگیر از س��ازمان برنامه بودجه به وزارت کار پرداخت
نشده است.
وی ادام��ه داد :ب��ا راهان��دازی این  ۳مرکز مه��ارت و اتصال به بازار
پیشبین��ی میش��ود در مدت  ۶ماه بیش از  ۵۰۰۰نفر در کش��ور به
سرعت مش��غول به فعالیت ش��وند .این منبع آگاه ادامه داد :تاسیس
مرکز طراحی کفش در تبریز ،ایجاد مرکز توسعه خالقیت و اتصال به
بازار صنایع دستی در نیشابور ،کرمانشاه ،مازندران ،گیالن ،اصفهان و
شیراز ،تاسیس مرکز اصالح نژاد و اتصال به بازار دام سبک در  ۴نقطه
کش��ور ،ایجاد مرکز ارتقای مهارت و ارتقای فناوری ساخت انیمیشن
و گیم در  ۳نقطه کش��ور ،تاس��یس مرکز تحقیقوتوسعه و آزمایشگاه
تخصصی زعفران در مش��هد و همچنین ایجاد مرکز ارتقای مهارت و
فناوری صنعت پالستیک از جمله مهمترین مراکز مهارتی پیشبینی
شده برای ایجاد اشتغال پایدار هستند.

طرح :حسین علیزاده« ،گسترش صنعت»

کانون ش��وراهای اسالمی کار تهران و یکی از چهرههای
ماندگار س��ازمان تامین اجتماعی به گفتوگو نشس��ت.
وی در ای��ن گفتوگو مطرح کرد :اش��تباهی که در این
زمینه رخ داده این اس��ت که مسئوالن تصور میکنند با
پیادهسازی سیاستهای برخی از کشورهای توسعهیافته
میتوانند زمینه توس��عه را در کش��ور ایجاد کنند .باید
درنظر داش��ت که کشورهای اروپایی و توسعهیافته برای
افزایش س��ن بازنشستگی سالها برنامهریزی کردهاند و
اینطور نبوده که بدون هیچ خدماتی یا بدون تامین رفاه
این کار انجام شود.
برای افزایش س��ن بازنشستگی یکی از شاخصهایی
که اهمیت دارد ،سالمت جسم و روح کارگران است .در
ایران به دلیل باال بودن حوادث کار و مش��کالت جدی و
پیچیده معیش��تی کارگران نه به لحاظ جس��می و نه به
لحاظ روانی ،تامین نیس��تند .در این بین افزایش س��ن
بازنشس��تگی نی��ز از جمله موضوعاتی اس��ت که باعث
میش��ود این خطرها و مش��کالت افزایش یابد .باید نوع
زیست و کار کارگران پیمانی ،قراردادی و در برخی موارد
فصلی را درنظر داش��ت .گاهی تصور میش��ود کارگران
موق��ت پس از پای��ان یک کار بدون توق��ف وارد کارگاه
دیگری میش��وند و ش��غل دیگری را انتخاب میکنند؛
اینطور نیس��ت .کارگران موقت و پیمانی در بس��یاری
از م��وارد ماهه��ا بی��کاری را تحمل میکنند ت��ا بتوانند
کار جدی��دی پی��دا کنند .اکنون با تعداد بس��یار زیادی
روبهرو هس��تیم که در س��ن  ۵۰سالگی  ۲۰سال سابقه
کار دارن��د و دلی��ل این اتفاق هم بی��کاری بین فاصله از
دست دادن تا بهدست آوردن شغل است .در صورتی که
س��ن بازنشستگی در کشور افزایش یابد ،کارگران موقت
و پیمانی با چالشهای بسیار جدی روبهرو میشوند.

 زمان استیضاح نرسیده است

در ادامه مرور اخبار کارگری ،ماجرای اس��تیضاح وزیر
کار مطرح اس��ت؛ ماجرایی که با برخی انتقادها از سوی
برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح شد.
فریدون احمدی ،نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی درباره چالشهای موجود در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به «گسترش صنعت»

گف��ت :اس��تیضاح ربیعی در این مقط��ع توجیه منطقی
ن��دارد و ب��ه نظر میرس��د این تصمیم بیش��تر یک کار
احساس��ی است .نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه وزارتخانهای
که مسئولیت آن برعهده ربیعی است ،یکی از بزرگترین
وزارتهای موجود در کش��ور بوده و عمده مشکالت این
وزارتخانه نیز ناشی از وسعت آن است ،گفت :با این حال
اگ��ر بخواهیم نمره بدهی��م ،ربیعی خوب کار کرده و در
این مقطع میتوان از عملکرد او دفاع کرد .رضا علیزاده،
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
نیز درباره استیضاح ربیعی به «گسترش صنعت» گفت:
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانههای
مهم است که با ادغام تشکیل شده است .این وزارتخانه با
مسائل و معیشت مردم به طور مستقیم در ارتباط است.
اکنون مش��کالت کارگری ،صندوقهای بازنشس��تگی،
ش��صتا ،واحدهای تولیدی ،اش��تغال و تعاون بحثها و
محوره��ای اصلی چالشزا هس��تند .وی ب��ا بیان اینکه
برای وزیر احترام قائل هس��تیم اما به نحوه مدیریت این
وزارتخانه انتقادهای جدی داریم ،توضیح داد :صندوقها
رو به ورشکستگی هستند و هنوز سیاستی برای رفع این
بحرانها درنظر گرفته نشده است .چند هفته پیش وزیر
کار به جلسه کمیسیون صنایع آمد و آنجا مطرح کردیم
که باید اس��تراتژی مناس��بی برای این وزارتخانه تعریف
شود .محمدرضا منصوری ،دیگر عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز در گفتوگو با
«گسترش صنعت» به موضوع استیضاح وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی پرداخت و در اینباره گفت :گستردگی
این وزارتخانه بس��یار زیاد اس��ت و  ۳وزارتخانه کامل در
هم ادغام ش��دهاند .این عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه موضوع دستمزد
و پرداخ��ت مطالبات کارگری اکنون ب��ه عنوان یکی از
موضوعات اس��تیضاح مطرح شده ،گفت :برطرف کردن
این ایرادها باید با اصل  ۴۴باش��د تا خصوصیس��ازیها
درس��ت انجام ش��ود .متاس��فانه در دورههای گذش��ته
اینط��ور نب��ود و همین موضوع باعث ش��د بس��یاری از
کارخانهها نتوانند حقوق و دس��تمزد کارگران خود را به

موقع پرداخت کنند .در این زمینه نمیتوان به وزیر کار
انتقاد جدی داشت.

 بسیج اشتغال؛ راهکار رفع بحران بیکاری

کاظم دلخوشاباتری ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی
در گفتوگو با «گسترش صنعت» به طرح خود در زمینه
اشتغال پرداخت و گفت :یکی از طرحهایی که برای رفع
این مشکل ارائه کردم ،موضوع بسیج اشتغال است .یک
روز وظیفه بسیج  ۲۰میلیونی این بود که وارد جبهههای
جنگ شود .آن موقع کشور ظرفیتی به نام بسیج داشت
با وظیفهای مشخص که بسیج هم آن وظیفه را به خوبی
انج��ام داد .امروز وظیفه بس��یج تغیی��ر کرده و به عنوان
س��ازمانی منس��جم باید به رفع معضالت دیگر در کشور
بپردازد .بسیج امروز باید وظیفه اشتغال را بر دوش بکشد.
تجربه ثابت کرده نگاه مردم به بسیج ،مثبت است و این
نیروها میتوانند معضالتی را که در زمینه اشتغال وجود
دارد ،برطرف کنند .از جمله مش��کالت کنونی در حوزه
اشتغال نزدیکی میزان اشتغالزایی در سال به میزان زاد
ولد است .بسیج اقتصادی در صورتی میتواند این گره را
باز کند که به طور س��تادی وارد میدان اشتغالزایی شود.
میتوان این ستاد را در سطح استانها با ریاست استاندار
تشکیل داد .متاسفانه حتی در محرومترین مناطق کشور
و در دوردستترین روستاها برخی سازمانها و نهادهای
دولتی وجود دارد که امکانات بسیاری دراختیار آنها قرار
داده ش��ده است .با این حال امکانات موجود آنها تاثیری
بر اشتغالزایی یا رفع مشکالت روستا و شهرستان ندارد.
بس��یج اقتصادی میتواند از ظرفیته��ای موجود برای
اش��تغالزایی و رش��د منطقه اس��تفاده کند .بس��یاری از
سازمانها اکنون زمینهای زیادی در دست دارند که این
زمینها در مناطق محروم و کمبرخوردار اس��ت .تملک
این زمینها در حالی به نام دولت و س��ازمانهای دولتی
اس��ت که در برخی مناطق م��ردم کنار دام و طیور خود
زندگی میکنند .س��ازمانهایی ک��ه مالک این زمینها
هس��تند هم کاری روی زمین انجام نمیدهند که نشان
از بروز توس��عه در سالهای آینده باشد .بسیج اقتصادی
با اس��تفاده از این ظرفیتها میتواند زمینهساز توسعه و
اشتغال باشد.

اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان
ش�هرام کوسهغراوی ،عضو کمیس�یون عمران :هر چند اصالح
آییننامه کنترل س��اختمان در کمیسیون عمران مجلس با حضور
نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی انجام شد اما این وزارتخانه از
اساس با اصالحات انجامشده مخالف است .سازمان نظام مهندسی
بزرگترین  NGOبا بیشترین گردش مالی برخی شک و شبههها را درباره فعالیت به
جای بعضی مهندس��ان ناظر ایجاد کرده است .شاید درصد ناچیزی از مهندسان ناظر
فعالیت خالف قانون انجام داده یا ش��اید تعداد انگشتشماری از آنها نیز امضافروشی
کرده باش��ند اما این میزان را نمیتوان به  ۴00هزار مهندس ناظر موجود در کش��ور
تعمیم داد.
متاس��فانه برخی معتقدند باید نظام مهندسی از چرخه ساختوساز حذف شود اما
به پیامدهای این ایده خود واقف نیس��تند که در صورت عملیاتی شدن این مهم دیگر
س��اختمان مهندسی س��از و ایمن در کشور نخواهیم داش��ت .نقش فرهنگسازی و
آموزش باید در زمینه فعالیت مهندسان ناظر بیشتر دیده شود .وزارت راه و شهرسازی
در نقش حاکمیتی باید به آموزش مهندس��ان ناظر تکیه کرده و به جای تقابل با آنها
تعام��ل را جایگزین بهتر ش��دن فعالیتها قرار دهد .نمی توان تمام س��اختمانهای
غیرمستحکم در کشور را به امضافروشی برخی مهندسان ناظر مربوط دانسته و علت
س��اخت ساختمانهای مهندسی ساز و ایمن را دخیل نبودن گروه مهندسی دانست.
تعامل س��ازنده میان نظام مهندس��ی و وزارت راه و شهرس��ازی میتواند به افزایش
ساختوسازهای ایمن کمک کند .وزارت راه باید بداند با کمرنگ کردن نقش سازمان
نظام مهندس��ی در ساختوس��ازها نهتنها چیزی درست نمیشود بلکه تهدید جدی
برای آینده ساختوس��ازها در کشور وجود خواهد داش��ت .نگاه مجلس برای اصالح
قانون نظام مهندسی مبتنیبر مردممحوری و مهندسیمحوری است.
مجلس با اصالح قانون نظام مهندسی قصد تقابل با وزارت راه را ندارد به گونهای که
در تمام مراحل اصالح این قانون درخواس��ت حضور نمایندگانی از وزارت راه را داشته
تا از نظرهای کارشناسانه این وزارتخانه استفاده شود.

علی بختیاری ،عضو کمیس�یون کش�اورزی :رش��د قارچگونه
موسس��ههای مال��ی و اعتب��اری باید با نظارت جامع از س��وی
بانک مرکزی متوقف میش��ود اما متاس��فانه ای��ن مهم به نحو
مطلوب انجام نش��ده است .بیش��تر کسانی که در موسسههای
مالی و اعتباری منابع مالیش��ان را سپردهگذاری کردند با مشکل روبهرو هستند
بنابراین برای جبران خسارت مشتریان موسسههای مالی و اعتباری باید اینگونه
موسسهها سازماندهی شوند .بس��یاری از افرادی که منابع مالیشان را دراختیار
موسسههای مالی و اعتباری گذاشتند هماکنون برای تامین اقتصاد معیشتیشان
با مشکالت اساسی روبهرو هستند.
بیاعتمادی به مس��ئوالن با عملکرد نامناس��ب موسس��ههای مالی و اعتباری
نمیتواند خبر مناس��بی برای اقتصاد کشور تلقی شود و این درحالی است که در
مرحله نخست دولت باید داراییها اعم از امالک و وجوه نقدی موسسههای مالی
و اعتباری را ارزیابی کند و سپس برای تعیینتکلیف موسسههای مالی و اعتباری
اقدام کند .بانک مرکزی میتواند با ترس��یم خط اعتباری وضعیت سپردهگذاران
موسس��ههای مالی و اعتباری س��اماندهی کند ،زیرا معیشت ش��هروندان درگیر
مشکالت اقتصادی شده است.
قوه قضاییه در حال بررس��ی میزان امالک و داراییهای موسس��ههای مالی و
اعتباری اس��ت بنابراین پس از اعالم و حکم قوه قضاییه بانک مرکزی میتواند با
تدابیراقتصادی وجوه مالی ش��هروندان را بازگرداند .رشد قارچگونه موسسههای
مالی و اعتباری باید با نظارت جامع از س��وی بانک مرکزی متوقف ش��ود .بانک
مرکزی باید از بدو تاسیس موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز را از نظام بانکی
حذف میکرد.
ورود بهارس��تان به ساماندهی موسسههای مالی و اعتباری مناسب و کاربردی
بوده اس��ت زیرا مجلس شورای با ابزار نظارتی از جمله تذکر و سوال از مسئوالن
ذیربط در پی احقاق حقوق شهروندان اهتمام ویژهای داشته است.

