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روزهای پایانی هفته گذش�ته با طرح لزوم اس�تیضاح وزیر کار س�پری ش�د .با این حال بر اس�اس آنچه در مجلس رخ
داد ،نمایندگان به طرح پرس�ش از علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اکتفا کردند .پرسش�ی که حاش�یههاو
ش�ائبههای بس�یاری را با خود همراه داش�ت .یکی از موضوعاتی که در گذش�ته برای اس�تیضاح وزیر کار به عنوان
جدیتری�ن موض�وع از طرف نمایندگان منتقد مطرح ش�ده بود ،به امنیت ش�غلی اختصاص داش�ت .با این حال
محمدرضا پورابراهیمی ،رییس کمیس�یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی پرسشی را درباره شیوه مدیریت و
عملکرد سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد.
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پسلرزههای صنعتی ادامه دارد

برآورد خسارت مالی صنایع کرمانشاه تا جمعه
با گذش��ت دو روز از وقوع زلزله در اس��تان کرمانش��اه هنوز
پسلرزهها ادامه دارد .س��ازههای صنعتی نی��ز از این حادثه در
امان نبوده است هرچند به گفته مسئوالن ،فقط شهرک صنعتی
سرپلذهاب از زلزله آسیب جدی دیده است اما استان کرمانشاه
 31ش��هرک و ناحی��ه صنعتی دارد که مراک��ز صنعتی واقع در
غرب اس��تان تا  20درصد و در حد ریزش دیوارهای محوطه از
زلزله آسیب دیدهاند.
با این حال بازدیدها و بازرس��یهای مس��ئوالن برای تعیین
میزان دقیق خس��ارتها در ش��هرک صنعتی سرپلذهاب ادامه
دارد و در نهایت تا جمعه این آمار دستهبندی و تجمیع خواهد
ش��د تا در کمیته بحران اس��تان از سوی اس��تاندار کرمانشاه و
در کمیته بحران کش��ور از س��وی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
تصمیمگیری شود.
ب��ا وج��ود این ،گش��ت نیرویه��ای امنیت��ی در محلهای
آس��یبدیده ب��رای حفاظ��ت از س��رقتها و آتشس��وزیهای
احتمال��ی ادام��ه دارد .اکن��ون آب ،برق و گاز در ش��هرکهای
صنعت��ی اس��تان کرمانش��اه دایر اس��ت و در ش��هرک صنعتی
سرپلذهاب که بیش��ترین آسیب را از زلزله دید آب در جریان

در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات
لوازم و مجموعههای خودرو تهران مطرح شد
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گزارش «گسترش صنعت» از دالیل کاهش کیفیت آرد و نان سنتی

خودکفاییگندم درکمیت یا کیفیت
عکس :مهدی کاوهای

رفع چالشهای داخل
ضرورت پیوستن به بازار جهانی

اس��ت ،برق در حال اتصال است .بازسازی و نوسازی واحدهای
صنعتی خسارتدیده و جبران خسارت مالی آنها هنوز مشخص
نیس��ت اما دولت برای بازسازی خانههای مردم درکرمانشاه وام
بدون بهره اختصاص داده است.
علیرضا محمدی ،معاون ش��رکت شهرکهای صنعتی استان
کرمانش��اه نیز در گفتوگو با «گس��ترش صنع��ت» اظهار کرد:
شهرک صنعتی سرپلذهاب تنها ش��هرک صنعتی آسیبدیده
3
از زلزله در استان کرمانشاه است.

در حالی به یکس��الگی خودکفایی گندم در کش��ور نزدیک
میش��ویم که موضوع کیفیت گندم داخلی به چالش��ی اساسی
برای تولید آرد و نان در کش��ور تبدیل شده است و هر بخش از
زنجیره تولید نیز دیگری را مقصر بیکیفیتی اس��تراتژیکترین
محصول کش��ور یعن��ی تولید نان میدان��د .موضوع بیکیفیتی
گندمه��ای داخل��ی از گفتوگوی وزیر بهداش��ت و هش��دار بر
مصرف بیش از حد نمک در نان آغاز شد .سید حسن هاشمی،
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی با اش��اره به اعتراض

نانوایان به کیفیت آرد مصرفی در تهیه نانهای س��نتی ،گفت:
«نانوایان درباره کیفیت نامناسب آرد ایرانی و مصرف نمک زیاد
در آن ،اعتراض دارند و معتقدند گندم خارجی باید وارد ش��ود
و به صورت ترکیبی مورد اس��تفاده قرار گیرد تا ش��اهد کاهش
استفاده از نمک باشیم .خودکفایی و وابستگی نداشتن در حوزه
گندم ،بس��یار خوب است اما بهتر اس��ت بخشی از گندم تولید
داخل را صادر و به جای آن ،برای ارتقای کیفیت نان و استفاده
کمتر از نمک ،گندم خارجی را وارد کنیم».
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اقتصاد سیاسی
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یادداشت

اشتغال دانشآموختگان
با اقتصاد دانش

«اقتص��اد دان��ش» بس��یار
گس��تردهتر از «اقتص��اد
دانشبنی��ان» اس��ت ،اقتص��اد
دانشبنی��ان ش��امل صنای��ع
متوس��ط ب��ه ب��اال میش��ود و
خدمات مولد همچون طراحی،
نرماف��زاری و ...ارائ��ه میدهد.
کمال اطهاری
ش��رکتهای دانشبنی��ان در
اقتصاددان
محیط محدودی قرار دارند که
بخش کوچکی از اقتصاد دانش
را تشکیل میدهد .مجموعه دولت و وزارت کار به حوزه اقتصاد
دانش بیتوجه بوده و درحالحاضر بیش��ترین دانشآموختگان
بیکار در حوزههای مهندس��ی ،رایانه ،ریاضی و ...هس��تند .این
غفلتها را نمیتوان با یک آمارگیری مقطعی معطوف به منافع
یک دستگاه پنهان کرد .با انکار وضعیت موجود ،اقتصاد دانش
گس��ترش پیدا نمیکند بلکه باید با پذیرفتن شرایط موجود از
س��وی تمام نهادها و اقدام مناسب آنها اشتغال مناسب و پایدار
ایجاد کرد .دانشآموختگان پس از چندین سال پیگیری برای
پیدا کردن کار منصرف میش��وند ،در این ش��رایط این افراد را
نمیتوان جمعیت غیرفعال دانس��ت .ب��ه طور مثال ،افرادی که
به دلیل مش��کالت ترک تحصیل میکنند را نمیتوان دلیل بر
بیرغبتی برای س��واد دانس��ت .حداکثر  ۳تا  ۵درصد جمعیت
دانشآموخته ممکن است در مقطعی تمایلی به اشتغال نداشته
باشد که این امر را نمیتوان جمعیت غیرفعال دانست .از سوی
دیگر در اش��تغال زنان نیز مش��کالت فرهنگی ،یارانه نقدی و
توسعه پیدا نکردن اقتصاد دانش عامل اصلی بیرغبتی زنان به
اش��تغال اس��ت .زمانی که در برخی از سازمانها همچون دوره
قبلی ش��هرداری عقیدهای وجود داش��ت که زنان باید خانهدار
باشند طبیعی است تمایل زنان به اشتغال در چنین جامعهای
کاه��ش پی��دا میکند اما باز هم تاکید میکن��م این به معنای
جمعیت غیرفعال نیست .بنابراین نباید وزارتخانهای که زمینه
اش��تغال را فراهم میکند خود به مانعی برای گسترش اشتغال
و توجیه وضعیت کنونی تبدیل شود جمعیت غیرفعال به افراد
زیر  ۱۵س��ال و باالی  ۶۵سال گفته میش��ود بنابراین از نظر
علمی نمیت��وان جمعیت جوان و تحصیلکرده را جزو جمعیت
غیرفعال به ش��مار آورد و از اس��اس با ح��ذف بخش بزرگی از
جامع��ه نمیتوان آمار بیکاری را کاهش داد .وزارت کار نباید با
یک آمارگیری مقطعی درب��اره میزان بیکاری دانشآموختگان
عجوالن��ه تصمیمگیری کن��د ،آمارهای بی��کاری در فصلها و
س��الهای مختلف دارای نوسان است و با توجه به سری زمانی
س��ال  ۹۳-۹۴که جزو بدترین سالهای اقتصاد ایران نیز بوده
نمیتوان یک تصویر کل��ی از وضعیت بیکاری فارغالتحصیالن
ارائه داد .براس��اس آمارهای س��الهای گذش��ته که به صورت
سری زمانی منتشر شده بین  ۳۰تا  ۴۰درصد دانشآموختگان
بیکار هس��تند ،در نتیجه آمار بیکاری در بین فارغالتحصیالن
دانش��گاهی چند برابر نرخ بیکاری در سطح جامعه است و این
نشان از گسترش نیافتن اقتصاد دانش در کشور دارد.

خبر

موفقیت پژوهشگران ایرانی
در روشی نوین در درمان سرطان

گروه��ی از پژوهش��گران متش��کل از دانش��جویان و اعضای
هیاتعلمی دانش��کده فناوریهای نوین پزش��کی دانشگاه علوم
پزش��کی تهران توانستند در پژوهش��ی با حمایت دانشگاه علوم
پزش��کی تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،به
روش��ی نوین برای درمان س��رطان نوروبالستوما دست یابند که
نخستین از نوع خود در جهان است.
ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از مرک��ز ارتباطات و
اطالعرس��انی معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،در
طرحی با حمایت ستاد توس��عه فناوریهای سلولهای بنیادی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پژوهشگران دانشگاه
علوم پزش��کی تهران توانس��تند با فعال کردن سلولهای ایمنی
علیه س��لولهای س��رطانی ،مدل حیوانی مبتال به این عارضه را
درمان کنند و س��لولهای س��رطانی را به میزان قابل توجهی از
بین ببرند.
علیرضا شعاعحس��نی ،پژوهش��گر اول این پژوهش درباره این
روش اینگونه گفت :سلولهای کشنده ذاتی نوعی از سلولهای
ش��بکه ایمنی هس��تند ،که خط اول دفاعی بدن در برابر عوامل
مهاجم و س��لولهای س��رطانی را تش��کیل میدهن��د .اما گاه
س��لولهای س��رطانی با مکانیزمهای پیچیدهای قادرند از دست
س��لولهای کشنده ذاتی فرار و حتی آنها را غیرفعال کنند و در
نتیجه به طور پنهانی به رشد موذیانه خود ادامه دهند.
وی توضیح داد :در داخل بدن ،س��لولهای مختلف با استفاده
از ترش��حات بستهبندیش��دهای ب��ه نام «اگ��زوزوم» با یکدیگر
ارتب��اط برقرار ک��رده و تبادل اطالعات میکنند .اس��اس روش
نوین ایجاد ش��ده در این پژوهش نیز بر این اس��توار اس��ت که
اگزوزومهای س��لولهای کشنده ذاتی که در تماس با سلولهای
تومورال نوروبالس��توما بودهاند ،در آزمایشگاه استخراج میشوند
س��پس ای��ن اگزوزومه��ا در مج��اورت و تماس با س��لولهای
کش��نده ذاتی دیگری که بکر هس��تند ،ق��رار میگیرند و از این
طریق این س��لولها فعال میشوند .در پژوهش ما ثابت شد که
این س��لولهای ایمنی فعالش��ده با قدرتی چندین برابر قادرند
سلولهای نوروبالستومایی را از بین ببرند.
وی افزود :اگزوزومهای ترشح شده از سلولهای کشنده ذاتی
برای نخس��تینبار در جهان در مقاله منتشر شده از این پژوهش
با عنوان نگزوزوم ( )Nexosomeنامگذاری شدند.

تجهیزات هوشمند
ایمنی و هشداردهنده
خودرو ،انواع
سنسورها و باتریهای
لیتیومی از اولویتهای
سرمایهگذاری در حوزه
الکترونیک در صنعت
خودرو است

در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی مطرح شد

حمایت «صحا» از طرحهای حوزه الکترونیک خودرو
گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

جاناحمدی ،ریی��س اداره ارزیابی طرحهای صحا
در همای��ش الکترونی��ک خ��ودرو ک��ه در پنجمین
نمایش��گاه ن��وآوری و فن��اوری ربع رش��یدی تبریز
برگزار ش��د ،از حمایتهای صحا از طرحهای حوزه
الکترونی��ک خودرو بهمنظ��ور ارتقای این بخش در
کشور خبر داد.
جاناحم��دی در ابت��دای صحبته��ای خ��ود بر
نقش صنعت خودروس��ازی در اقتصاد جهانی اشاره
کرد و گفت :صنعت خودروس��ازی نقش��ی جدی در
اقتصاد جهانی و تولید ناخالص ملی هر کش��ور دارد.
این صنعت با تولید س��االنه نزدی��ک به  ۷۰میلیون
خ��ودرو توانس��ته برای ح��دود  ۵۰میلی��ون نفر به
طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم فرصتهای اش��تغال
ایجاد میکند .در کش��ور ما ،خودروس��ازی با فروش
بی��ش از  ۳۰۰هزار میلیارد ری��ال حدود  ۲۰درصد
از صنعت را دربرمیگیرد و حدود  ۲/۵تا  ۳درصد از
س��هم ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.
همچنین س��هم  ۱0تا  ۱۲درص��دی این صنعت در
اش��تغال صنعتی کش��ور از جمله دیگر ویژگیهای
دارای اهمیت این صنعت است.
وی درباره س��هم الکترونیک در صنعت خودرو نیز
عن��وان کرد :ارزش افزوده الکترونیک در خودروهای

فعلی حدود  ۴۰درصد و برای خودروهای هیبریدی
و الکتریک��ی حدود  ۷۵درصد برآورد ش��ده اس��ت.
همچنین حدود  ۱۰درصد از مجموع قطعات خودرو
در کشور به قطعات الکترونیک اختصاص دارد.
ریی��س اداره ارزیاب��ی طرحهای صح��ا ادامه داد:
کش��ورهایی مانند چین ،امریکا و ژاپن نیز بیشترین
س��هم را از تعداد خودروهای الکتریکی تولید ش��ده
دارند .در این بین ،چین ،امریکا و کشورهای اروپایی
توانستهاند سهم بازار خود از این خودروها را افزایش
دهند.
جاناحمدی با اش��اره ب��ه پیشبینیهای جهانی
از تولی��د قطع��ات و تجهی��زات الکترونیکی صنعت
خودرو گفت :پیشبینی ش��ده تا آخر امس��ال ارزش
تولیدات الکترونیک مرب��وط به خودرو ،حدود ۱۸۰
میلی��ارد یورو افزایش پیدا کند که این میزان حدود
 ۳۰درصد از کل هزینههای تولید خودرو را ش��امل
میشود.
وی همچنی��ن در ادام��ه اتومبیله��ای خودران،
داش��بوردهای بهرهمند از واقعیت مجازی ،پنلهای
ذخیرهسازی انرژی و شبکههای بازیافت را بهعنوان
برخ��ی از فناوریه��ای پیش��رفته در آینده صنعت
الکترونی��ک معرفی کرد .جاناحم��دی همچنین بر
مزیتهای نفوذ الکترونیک در صنعت خودرو تاکید
ک��رد و افزود :اس��تفاده از الکترونیک در این صنعت
موجب بهرهبردن از توانمندیها و ظرفیتهای داخل
کشور به لحاظ دانش فنی و نیروی انسانی میشود،

از طرفی امکان بروزرس��انی و توانمندسازی صنعت
خودرو با هدف افزای��ش رقابتپذیری ،ایجاد ارزش
افزوده بیش��تر و امکان دس��تیابی به استانداردهای
فنی ،ایمنی ،کیفی و زیس��تمحیطی با اس��تفاده از
الکترونیک بهدست خواهد آمد.
س��رمایه انس��انی موج��ود در کش��ور در ح��وزه
الکترونیک یکی از مزیتهای قابل توجه و بس��تری
مناس��ب برای ایجاد ارزش افزوده در کش��ور است و
رونده��ای جهان��ی نیز به نوعی آین��ده مثبتی برای
الکترونیک خودرو را نشان میدهد.
وی تجهی��زات هوش��مند ایمنی و هش��داردهنده
خ��ودرو ،انواع سنس��ورها و باتریه��ای لیتیومی را
از اولویتهای س��رمایهگذاری ح��وزه الکترونیک در
صنعت خودرو بیان کرد که از س��وی وزارت صنعت،
معدن و تجارت مشخص شدهاند .رییس اداره ارزیابی
طرحه��ای صحا در ادامه بخشهای��ی از الکترونیک
خ��ودرو که مورد حمایت صحا ق��رار گرفتهاند را نام
ب��رد و افزود :کیتهای متنوع خ��ودروECU ،های
بنزین و گازسوز ،ش��بکه مولتیپلکس خودرو ،انواع
سنسورها ،انواع رله و یونیتهای کنترل ،شبک هّهای
هدای��ت و ردیاب��ی ،عیبیابی و روش��نایی برخی از
قطعاتی هس��تند که تاکنون از س��وی صحا حمایت
شدهاند.
جاناحم��دی در پای��ان ضم��ن معرف��ی صندوق
حمایت از تحقیقات و توس��عه صنای��ع الکترونیک،
اعطای تسهیالت مالی ،صدور ضمانتنامهها ،خدمات

کارشناسی و سرمایهگذاری ریسکپذیر را اصلیترین
خدمات صحا به ش��رکتها بیان ک��رد و گفت :برای
س��رمایهگذاری در صنعت الکترونیک به ارائه مدلی
کارا نیاز است ،البته بهترین و کاراترین مدل برآمده
از نگاه مبتنیبر زنجیره ارزش صنعت خودرو اس��ت،
در این بین نقش تحقیقوتوسعه ،اتصال شرکتهای
کوچک و استارتآپها به شرکتهای بزرگ و ورود
ب��ه زنجیره تامی��ن داخلی و جهان��ی بیش از پیش
آش��کار میش��ود .از ای��نرو صحا با ارائ��ه یک مدل
پیش��نهادی به شرکتهای خودروسازی مانند سایپا
و ایرانخ��ودرو آمادگ��ی خود را ب��رای حمایت از از
طرحهای این حوزه اعالم کرده اس��ت و این صندوق
ب��ا توجه به تجربهه��ا و توان حمایت��ی و تخصصی
خود ،آمادگی مش��ارکت در یک برنامه مش��ترک را
ب��همنظور ارتق��ا الکترونیک صنعت خودرو کش��ور
دارد .در مدل��ی دیگر ،صحا آمادگی دارد فضای الزم
برای سرمایهگذاری  VCدر زمینه طرحهای بخش
الکترونیک خودرو را از طریق تامین س��رمایه الزم و
بهره پایین فراهم کند.
در خاتمه ایش��ان با اش��اره به ت��وان ،تجربههای
ارزش��مند ،س��ابقه قبلی و همچنین ظرفیت استان
آذربایجان ش��رقی در حوزه قطعات خودرو و بهویژه
الکترونی��ک خ��ودرو ،ای��ن زیرس��اخت را فرصت و
س��رمایهای ارزش��مند ب��رای کارآفرینی و توس��عه
شرکتهای اس��تارتآپ صنعت الکترونیک خودرو
بیان کرد که باید به بهترین شکل از آن بهره برد.

امضای دو تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی ،بانک ملی و دانشگاه شریف
ب��ا حمایت س��تاد فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات
و فض��ای مج��ازی معاون��ت علم��ی ،تفاهمنامههای
همکاری ،تاسیس و توسعه مرکز شتابدهی و نوآوری
و همچنی��ن اس��تفاده از فناوری ذخی��ره و پردازش
داده ،میان ستاد توس��عه اطالعات ارتباطات و فضای
مجازی ،بانک ملی و دانش��گاه صنعتی ش��ریف امضا
شد .به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از پایگاه
ی با حضور
اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان ،در جلسها 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری
و محمدرضا حس��ینزاده عضو هیاتمدیره بانک ملی
ایران تفاهمنامههای همکاری ،تاسیس و توسعه مرکز
ش��تابدهی و نوآوری و همچنین استفاده از فناوری
ذخیره و پردازش داده ،میان س��تاد توس��عه فناوری
اطالع��ات و ارتباطات و فضای مج��ازی ،بانک ملی و
دانش��گاه صنعتی ش��ریف امضا شد.س��ورنا ستاری،
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری در این جلسه
همکاری شکلگرفته میان بانک ملی و معاونت علمی
را مس��یری ب ه سوی توسعه کسبوکارهای نوپا خواند
و گفت :حمایت از اس��تارتآپها باید از ش��کل وام و
تسهیالت به سوی سرمایهگذاریهای خطرپذیر سوق
پیدا کند ،که خوش��بختانه بانک مل��ی با ورود به این
مسیر میتواند بسترساز توسعه فناوری در حوزه پولی
و بانکی باشد .معاون علمی و فناوری رییسجمهوری
در این جلس��ه ،از ورود بانک ملی به فضای حمایت از
نوآوری و فناوری در حوزه استارتآپی ابراز خوشحالی
ک��رد و گفت :بان��ک ملی ایران بهعن��وان بزرگترین
بانک دولتی ،میتواند بستر بسیار مناسبی برای توسعه
فناوریه��ای مختلف بهویژه در حوزه پولی باش��د .در
ادامه ،محمدرضا حسینزاده آمادگی بانک ملی ایران

را ب��رای ورود به عرصههای جدید نوآورانه و کمک به
شکلگیری و توسعه کسبوکارهای نوپا را اعالم کرد.
ی قوی
س��تاری در ادامه بانک ملی ایران را پش��توانها 
برای حوزه علم و فناوری کش��ور دانست و تاکید کرد:
دانش در کش��ور به حمایته��ای همهجانبه نیاز دارد
که خوشبختانه بانک ملی ایران در این زمینه پیشتاز
بوده اس��ت .در ادامه جلس��ه ،مس��عود خاتونی عضو
هیاتمدیره و معاون فناوری اطالعات بانک با اش��اره
به نیاز ش��بکههای بانکی به تجهیزات ذخیرهس��ازی
اطالعات بیان کرد :با توجه به نیاز اساس��ی نظام بانک
ملی به تجهیزات ذخیرهس��ازی اطالعات در کش��ور،
راهاندازی مرکز ن��وآوری در عرصه خدمات مالی الزم
بود ،که امیدواریم با همکاریهای شکلگرفته در این
زمینه شاهد پیشرفتهای بیشتر باشیم.
وی گفت :بان��ک ملی ایران قصد دارد در اقدامی نو
همزم��ان با حمایت از نخبگان دارای ایده از آنها برای
خدماتدهی نوین برای مردم کمک بگیرد.
خاتونی گفت :گاهی بهعنوان یک موسسه و سازمان
اگرچ��ه وظیفه اس��تقرار و پایداری س��رویسها را در
کش��ور برعهد ه داریم ولی در کنار آن وظیفه دیگر ما
این اس��ت که از کسانی که با ش��جاعت سامانههایی
اینچنین کارس��از در کش��ور را راهان��دازی میکنند،
حمای��ت کنیم به همین منظور با اعتقاد بر حمایت از
جوانان و نخبگان کشور و فراهمسازی بستری مناسب،
ی قدم برمیدارد تا صاحب��ان ایده و نخبگان
بهگون��ها 
کش��ور با فراغ بال و بدون اس��ترس کار خود را پیش
گیرند.
در ادامه جلس��ه ،مهدی فقیهی ،دبیر ستاد فناوری
اطالعات و ارتباط��ات و فضای مجازی معاونت علمی

و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری این تفاهمنام��ه را در
راستای انجام وظایف بازارسازی ستاد برشمرد و افزود:
براس��اس این تفاهمنام��ه بانک ملی ای��ران ب ه عنوان
نخس��تین بازار بانکی اس��تفادهکننده از ذخیرهس��از
تولیدش��ده بهعنوان محصول دانشبنیان تولید داخل
اس��ت که میتواند نمونهای موفق برای توس��عه بازار
محص��والت دانشبنی��ان داخل��ی در ح��وزه فناوری
اطالعات و ارتباطات باشد.
محمدرضا حس��ینزاده آمادگ��ی بانک ملی ایران را
ب��رای ورود به عرصههای جدی��د نوآورانه و کمک به
شکلگیری و توسعه کسبوکارهای نوپا را اعالم کرد.

 تفاهمنام�ه هم�کاری درب�اره تاس�یس و
توسعه مرکز شتابدهی و نوآوری

در جری��ان تفاهمنامه همکاری با عنوان تاس��یس
و توس��عه مرکز ش��تابدهی و نوآوری ،س��تاد توسعه
فن��اوری اطالع��ات ارتباطات و فضای مجازی س��تاد
توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی
بهعنوان طرف نخست این تفاهمنامه ،وظیفه حمایت
فنی از تاسیس و راهاندازی این مرکز و انجام اقدامات
الزم در جهت شتاب در دریافت مجوزهای الزم را دارد
و در این راستا با فراهمسازی و تامین منابع اطالعاتی
و همچنین کمکهای مالی به حمایت از تجاریسازی
و بازاریابی برای فعالیت استارتآپهای زیر پوشش در
این مرکز میپردازد.
بانک ملی ای��ران بهعنوان طرف دوم این تفاهمنامه
مکلف ش��د ضمن حمایتهای فنی و مالی از تاسیس
و راهاندازی مرکز ش��تابدهی ،فضا را برای اس��تقرار
این مرکز فراهم کند و با س��نجش توان ش��رکتها و
دانش محصوالت تولیدش��ده در مرکز شتابدهی آنها

را در بان��ک مل��ی به کار گی��رد و در نهایت با تحویل
گزارشه��ای منظ��م توس��عه و پیش��رفت در ح��وزه
استارتآپی را ایجاد کند.و درنهایت دانشگاه صنعتی
ش��ریف بهعنوان طرف سوم این قرارداد مکلف شد به
تامین و بسترس��ازی در تاسیس این مرکز شتابدهی
ی اس��ت که با ارائ��ه گزارشه��ای کامل از
ب�� ه گونها 
پیش��رفت در این جریان علمی و نظارت بر طرحهای
ارائهش��ده در مرکز شتابدهی به برگزاری رویدادهای
کارآفرینی مرتبط با همکاری س��تاد فناوری اطالعات
ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی بپردازد.

  تفاهمنام�ه همکاری در زمینه بکارگیری
فن�اوری «ذخیره و پردازش داده با عملکرد
باال»

در ای��ن جلس��ه دومی��ن تفاهمنام��ه در راس��تای
بکارگی��ری فناوری بوم��ی «ذخیره و پ��ردازش داده
ب��ا عملک��رد باال» می��ان  ۳نه��اد دولت��ی بانک ملی
ای��ران ،دانش��گاه صنعتی ش��ریف و همچنین س��تاد
توس��عه فناوری اطالعات ارتباط��ات و فضای مجازی
معاون��ت علمی به امضا رس��ید و بانک مل��ی ایران به
عن��وان بزرگترین بان��ک دولتی در کش��ور بهجای
ذخیرهس��ازهای خارجی میتواند با بکارگیری فناوری
بومی بستر مناسبی برای توسعه بازار و نمونه مناسبی
برای بازار فراهم کند .براساس این تفاهمنامه استفاده
از ای��ن از ذخیرهس��از داده در بانک ملی آغاز ش��د و
نخستین خرید مربوط نیز انجام شد .این فناوری بومی
با هدف بازارسازی از سوی پژوهشگاه فناوری اطالعات
و ارتباطات دانش��گاه صنعتی ش��ریف با حمایت ستاد
توس��عه فناوری اطالعات ارتباط��ات و فضای مجازی
معاونت علمی توسعه یافته است.

کوشهرکهای صنعتی
صنایع کوچ 

چهارشنبه
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یادداشت

حادثه خبر نمیکند

ک صنعتی سر پل ذهاب /منبع :گسترش صنعت
نمایی از واحدهای تخریب شده در شهر 

واحدهای صنعتی
که منابع ذخیره
سوخت دارند باید
این محل را مستحکم
و ایمنسازی کنند.
صاحبان صنایع باید در
رعایت موارد بهداشت،
ایمنی ،محیطزیست
و انرژی نهایت
دقت و حساسیت
را داشته باشند.
هرچند خودروهای
امدادرسانی و
گشتهای ویژه برای
حفاظت مالی و جانی
صنعتگران در شهرکها
حضور دارند اما باید
در جلوگیری از وقوع
آتشسوزی تالش شود

پسلرزههای صنعتی ادامه دارد

برآورد خسارت مالی صنایع کرمانشاه تا جمعه
بازسازی صنایع آسیبدیده در گرو تصمیم مدیریت بحران

گروه صنعت
s.industrial@sanatnewspaper.com

با گذشت دو روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه
هن��وز پسلرزهها ادامه دارد .س��ازههای صنعتی نیز
از ای��ن حادثه در امان نبوده اس��ت هرچند به گفته
مس��ئوالن ،فق��ط ش��هرک صنعتی س��رپلذهاب از
زلزله آس��یب جدی دیده اس��ت اما استان کرمانشاه
 31ش��هرک و ناحیه صنعتی دارد که مراکز صنعتی
واقع در غرب اس��تان تا  20درص��د و در حد ریزش
دیوارهای محوطه از زلزله آسیب دیدهاند .با این حال
بازدیدها و بازرسیهای مسئوالن برای تعیین میزان
دقیق خس��ارتها در ش��هرک صنعتی سرپلذهاب
ادامه دارد و در نهایت تا جمعه این آمار دس��تهبندی
و تجمیع خواهد ش��د تا در کمیته بحران اس��تان از
س��وی استاندار کرمانش��اه و در کمیته بحران کشور
از س��وی وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصمیمگیری
ش��ود .با وجود این ،گش��ت نیرویه��ای امنیتی در
محلهای آس��یبدیده برای حفاظت از س��رقتها و
آتشسوزیهای احتمالی ادامه دارد .اکنون آب ،برق
و گاز در ش��هرکهای صنعتی استان کرمانشاه دایر
است و در شهرک صنعتی سرپلذهاب که بیشترین
آس��یب را از زلزله دید آب در جریان اس��ت ،برق در
حال اتصال است.
بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی خسارتدیده
و جبران خسارت مالی آنها هنوز مشخص نیست اما
دولت برای بازس��ازی خانههای مردم درکرمانشاه وام
بدون بهره اختصاص داده است.
علیرض��ا محم��دی ،معاون ش��رکت ش��هرکهای
صنعتی استان کرمانشاه نیز در گفتوگو با «گسترش
صنعت» اظهار کرد :ش��هرک صنعتی س��رپلذهاب
تنها شهرک صنعتی آس��یبدیده از زلزله در استان
کرمانش��اه اس��ت .باقی ش��هرکها و نواحی صنعتی
از حیث تاسیس��ات زیربنایی و امکانات زیرس��اختی
خسارت جدی ندیده است.
محمدی افزود :در ش��هرک صنعتی س��رپلذهاب
ب��دون اس��تثنا تم��ام واحده��ای صنعت��ی از زلزله
آسیبدیده است که ش��دت و میزان خسارت در هر
واحد و ط��رح صنعتی از  30ت��ا  90درصد متفاوت
است.
وی ب��ا بیان اینک��ه  26واحد صنعتی در ش��هرک
سرپلذهاب مستقر است ،گفت 28 :طرح صنعتی نیز
در شهرک صنعتی سرپلذهاب در حال ساخت است
ک��ه تمام آنها در زلزله آس��یب دیدهاند به طوری که

ساختمانها ،کارگاهها و ماشینآالت داخل کارخانهها
دچار خسارت شده است.
معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
اظه��ار کرد :امکان��ات زیربنایی در ش��هرک صنعتی
س��رپلذهاب نیز آسیب دیده اس��ت اما تصفیهخانه
شهرک آس��یب ندیده است .مخزن آب بتنی زمینی
و منبع آب هوایی این ش��هرک آس��یب ندیده است.
اما چاه آب ش��هرک حدود  20درصد خسارت دیده
است ،ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک آسیب دیده و
دیوارهای آن ریزش کرده است.
محمدی تاکی��د کرد :برآورد این میزان خس��ارت
از نظر مالی کاری آس��ان نیس��ت .باید واحد به واحد
صنعتی کارشناسی شده و میزان دقیق خسارتهای
مالی مشخص ش��ود .این کار در حال انجام است اما
وسعت آن بسیار است و انتظار هست برآورد اولیه آن
تا دو روز آینده انجام شود.

 تصمیمگیری برای جبران خسارت

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
گفت :در حال حاضر وظیفه داریم تا گزارش صحیح و
دقیقی از میزان خسارتها منعکس کنیم .در کمیته
بحران استان با حضور استاندار کرمانشاه و در کمیته
بحران کش��ور با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
تصمیماتی برای جبران این خسارتها گرفته خواهد
شد.
محمدی ادامه داد :در این بازه زمانی هنوز تصمیم
خاصی برای جبران خس��ارت صنایع اطالعرس��انی
نش��ده اس��ت .با این ح��ال ،رییس س��ازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به تمام واحدهای
صنعتی این اطمینان را دادند که همراه آنها خواهند
بود ت��ا این واحدهای صنعتی بازس��ازی ش��ده و به
چرخ��ه تولید بازگ��ردد .وی اضافه ک��رد :تعدادی از
واحدهای صنعتی س��رپلذهاب در گذش��ته ساخته
ش��ده و قبل از وقوع حادثه نیز به علت مشکل بازار و
فرس��ودگی ماشینآالت تعطیل بود .اما در تالشیم تا
برای واحدهای تولیدی فعال گذش��ته و غیرفعال نیز
اقدامات نوسازی و بازسازی انجام شود.

 چتر بیمه

معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
تاکید کرد :زیرس��اخت و تاسیسات زیربنایی شهرک
صنعتی س��رپلذهاب زیر پوشش بیمه بوده است اما
اط�لاع دقیقی از وضعیت بیمه  26واحد صنعتی این
ش��هرک وجود ن��دارد و در مراحل بعدی مش��خص
خواهد ش��د ضمن آنک��ه صاحبان صنای��ع با وجود
پیگی��ری ها و اطالعرس��انی رغبتی ب��رای پرداخت
هزینههای بیمهای ندارند.

محمدی با بیان اینکه  31شهرک و ناحیه صنعتی
در اس��تان کرمانش��اه وجود دارد ،ادامه داد :شهرک
های صنعتی اس�لامآباد غ��رب ،داالهو ،گیالن غرب،
قصر ش��یرین و ...در غرب استان کرمانشاه واقع شده
و از زلزله آس��یب جدی در زیرساختها ندیده است
و واحده��ای صنعتی در این مراکز نیز در حد ریزش
دیوارهای محوطه و سازهها بوده است.
معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه
اضاف��ه کرد :ری��زش دیوارهای محوطه در ش��هرک
صنعتی اس�لامآباد زی��اد ب��وده و  13واحد صنعتی
در ای��ن ش��هرک از ریزش دیواره��ای محوطه دچار
خسارت ش��ده است زیرا تعداد واحدهای صنعتی در
این ش��هرک بسیار اس��ت و فاصله اصولی در ساخت
دیوارهای محوطه رعایت نش��ده است .اما در مجموع
آسیب جدی به واحدهای صنعتی وارد نشده است.

 توصیه به سایر صنعتگران

مع��اون ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی اس��تان
کرمانش��اه با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای صنعتی
که در ش��عاع زمینلرزه بودهاند با تخریب دیوارههای
محوط��های روبهرو ش��دهاند ،تصریح ک��رد :صاحبان
صنای��ع باید در تعمیر و س��اخت س��ازهها بر رعایت
اص��ول ایمنی نهایت توجه و حساس��یت را داش��ته
باشند.
محم��دی ادامه داد :واحده��ای صنعتی که منابع
ذخیره س��وخت دارند باید این محل را مس��تحکم و
ایمنس��ازی کنند .صاحبان صنایع بای��د در رعایت
موارد بهداش��ت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی نهایت
دقت و حساسیت را داشته باشند .هرچند خودروهای
امدادرسانی و گش��تهای ویژه برای حفاظت مالی و
جانی صنعتگران در شهرکها حضور دارند اما باید در
جلوگیری از وقوع آتشسوزی تالش شود.
وی تاکید کرد :ب��ا توجه به ادامه پسلرزهها ،برای
کاهش آس��یب به س��ایر واحدهای صنعتی نیز باید
اصول ایمنی از سوی صاحبان صنایع رعایت شود.

 کمیته بحران مسئول آواربرداری

مع��اون ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی اس��تان
کرمانش��اه گفت :آواربرداری شهری در شرایط فعلی
دارای اولویت است.
محمدی افزود :این ش��رکت نم��ی تواند در زمینه
آوارب��رداری به واحدهای صنعت��ی خدمات دهد زیرا
آواربرداری کاری حس��اس و کارشناس��انه اس��ت و
ممکن اس��ت اف��رادی در زیر آوار باش��ند اما کمیته
بحران در حال آواربرداری از شهر سرپلذهاب است و
در اولویتبندی درنظر گرفته شده به سراغ واحدهای
صنعتی نیز خواهد آمد .با این حال ،اولویت با اماکن

مسکونی اس��ت که تجمع افراد در آنها بیشتر بوده و
احتمال زیر آوارماندگان در واحدهای صنعتی بسیار
کمتر است.
وی افزود :احتم��ال میدادیم که یکی از نگهبانان
زیر آوار مانده باشد و به مسئوالن منطقه اطالعرسانی
شده اما هنوز اقدامی نشده است.

 اعالم برآورد خسارتها تا جمعه

به گزارش لیال شهری ،خبرنگار «گسترش صنعت»
در استان کرمانشاه ،بازرسی کارشناسان و مسئوالن
اس��تانی در مراکز صنعتی زلزلهزده این استان ادامه
دارد .محسن رستمی ،معاون سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان کرمانشاه در گفتوگو با «گسترش
صنعت» اظهار کرد :براساس فرم تهیه شده تا جمعه
میزان خسارت برآورده شده اعالم میشود.

 کمکرسانی از استانهای همسایه

به گ��زارش فاطمه س��عادت ،خبرنگار گس��ترش
صنعت از استان لرستان ،سپاه ،بزرگترین بیمارستان
صحرایی کش��ور را به کرمانش��اه منتقل ک��رد .این
بیمارس��تان صحرایی ،پورتابل و قابل انتقال اس��ت و
ش��امل چادر و کانکس بوده و از اتاق عمل ،امکانات
بستری سرپایی و جراحی ،زنان و زایمان ،داروخانه و
آزمایشگاه رادیولوژی ،حتی دندانپزشکی و آشپزخانه
برخوردار اس��ت .همچنین شرکت توزیع برق استان
لرستان حادثه حزنانگیز و دلخراش زلزله غرب کشور
را که باعث کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در
آن منطقه ش��د ،به تمامی داغدیدگان و ملت شریف
ایران تس��لیت گفته و در نخس��تین س��اعت پس از
اعزام  23نف��ر از گروههای اجرایی و توانمند در امور
برقرسانی را به عنوان استان معین به منطقه بهویژه
سرپلذهاب گسیل داشت ،خطوط توزیع برق داخل
اس��تان را که  47خط از خطوط توزیع آس��یب دیده
بودند و باعث خاموشی در مناطقی از استان شده بود
در کمتر از دو س��اعت وارد مدار کرده و برق مناطق
قطع شده در سریعترین زمان ممکن وصل شد.
همچنین  ۵۰۰هزار لیتر نفت س��فید از لرستان به
کرمانشاه از سوی ش��رکت پخش فرآوردههای نفتی
لرستان ارسال شد.
اعضای شورای عالی مدیریت بحران استان لرستان
نی��ز کمکهای خ��ود را به مناطق زلزلهزده اس��تان
کرمانش��اه فرستاند .اعزام  6دستگاه تانکر حمل آب
آش��امیدنی  12هزار لیت��ری 7600،بطری آب ۱/۵
لیتری و  5800آب آش��امیدنی  2لیتری ،ارس��ال
یک کامیون مواد غذایی س��رد شامل کنسرو ،خرما،
روغن نبات��ی ،چای و برنج از مهمترین کمکها بوده
است.

نخستین گردهمایی مشاوران جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان
رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی استان لرستان از نخس��تین نشست مشاوران
جوان و جوانان کارآفرین شهرکهای صنعتی لرستان
خب��ر داد .به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش صنعت»
از لرس��تان ،این نشس��ت با حضور مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی لرستان ،مشاور جوان این شرکت و
جوانان کارآفرین که مدیران واحدهای صنعتی مستقر
در ش��هرکهای صنعتی اس��تان نیز بودن��د در محل
ساختمان کسبوکار شهرک صنعتی شماره  ۲خرمآباد

برگزار ش��د .رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش��رکت
ش��هرکهای صنعتی استان لرس��تان درباره برگزاری
این نشست اظهارکرد :این نشس��ت برای نخستینبار
در راس��تای تکری��م از کارآفرینان ج��وان و همچنین
تعامل و همکاری و هماندیش��ی بیشتر در جهت ارائه
ایدههای نو و همچنین دادن راهکارهای مناسب برای
حل مسائل ،موانع و مشکالتشان تشکیل شد .بختیار
رازانی با اش��اره به س��خن رهبر معظم انقالب اسالمی
که جوان در هر جامعه و کشوری ،محور حرکت است،

بیان کرد :جوانان کارآفرینی که با استفاده از ایدههای
بوکار مفیدی راهاندازی
خالقان ه خود توانس��تهاند کس 
کنند و باعث ایجاد اش��تغال و توسعه اقتصادی کشور
ش��دهاند ما نی��ز با حمایته��ای مالی و آموزش��ی به
گسترش کس��بوکار این عزیزان کمک خواهیم کرد.
وی به مشوقهای س��رمایهگذاری در شهرکها اشاره
کرد و افزود :خوشبختانه با مشوقهایی از جمله پایین
آوردن نرخ واگذاری زمینهای ش��هرکها و همچنین
ارائه امکانات نرمافزاری رایگان و تس��هیالت قابل ارائه

به متقاضیان س��رمایهگذاری ،جذب س��رمایهگذار در
ش��هرکهای صنعتی این اس��تان بیش��تر شده است.
رازان��ی با تاکی��د بر حض��ور و تعامل هر چه بیش��تر
کارآفرینان جوان ش��هرکهای صنعتی استان در این
نشس��تها خاطرنشان کرد :مش��اوران جوان و جوانان
کارآفرین باید در این جلسات حضور یابند و مشکالت
و خواس��تههای خود را به ما اعالم کنند تا با تعامل و
همفکری بتوانیم موانع بر سر راه این عزیزان را برطرف
کنیم.

مدیریت بحران در سالهای
گذش��ته به این دلی��ل مورد
توجه قرار گرفت��ه که الزامات
آن ب��ا اقدامات��ی که در جهت
توس��عه پایدار انجام میشود
عجین اس��ت چراک��ه حادثه
خبر نمیکن��د؛ همانطور که
زینب عبدی
آتشس��وزی ،زلزل��ه ،ری��زش
روزنامهنگار
آوار و دیگر ح��وادث ناگهانی
در هن��گام کار در واحده��ای
صنعت��ی نی��ز رخ میدهد .اما نکته مه��م پیشبینی و فراهم
ک��ردن امکانات برای مقابله با بحران اس��ت .رعایت آییننامه
ساختوس��از در ش��هرکهای صنعت��ی ،حف��ظ حریمهای
تعریفشده از سوی صاحبان صنعت ،مدیریت بحران و تجهیز
شهرکهای صنعتی به ایس��تگاهها و خودروهای آتشنشانی
ازجمله امکانات زیرساختی برای مقابله با حادثه است؛ امری
که ش��اید در مواق��ع بحران برای صنایع خارج از ش��هرکها
دغدغه جدی باشد .حدود ۲میلیون و  ۶۹۰هزار نفر در بخش
صنعت و معدن شاغل هستند که ب ه طور تقریبی  ۳۲/۵درصد
از ش��اغالن کشور را تش��کیل میدهد .براساس آمار سازمان
بینالملل��ی کار ،س��االنه  ۳۱۷میلیون حادث��ه در جهان به
وقوع میپیوندد .این در حالی اس��ت که شناسایی زودهنگام
حوادث موج��ود در کار عالوهبر تضمین س�لامت ،جامعهای
پویا را توس��عه میده��د .همچنین اگر ضوابط ساختوس��از
در واحدهای صنعتی رعایت ش��ود ،هزینههای ایمنی کاهش
پیدا میکند .در این میان واحدهای صنعتی کوچک از لحاظ
 HSEEبهدلیل ساختار و کمبود دانش آسیبپذیرتر هستند
تا جایی که  ۸۲درصد آس��یبها در بنگاههای کوچک است.
در ش��هرکها و نواحی صنعتی  ۴۷درص��د از حوادث بر اثر
آتشس��وزی به وجود میآید .این در حالی اس��ت که اصالح
آییننامه ساختوساز نیز عاملی دیگر در مدیریت بحران برای
مواقع اضطراری ازجمله زلزله ،توفان ،آتشس��وزی و ...است.
باید درنظر داش��ت که رعایت ایمن��ی در محیط کار تنها به
اس��تفاده از کاله ،دستکش ،ماس��ک و کفش ایمنی مناسب
در واحدهای تولیدی محدود نیس��ت بلک��ه در تماس بودن
با م��واد اولیه امکان ب��روز حادثه را فراه��م میکند بنابراین
بهتر اس��ت با تش��کیل س��تاد بحران و برگزاری کارگاههای
آموزش��ی از بروز حادثه جلوگیری ک��رد .همچنین با تجهیز
ش��هرکهای صنعتی به ایستگاههای آتشنشانی برای مواقع
بحرانی از قبل آماده ش��د .براساس آخرین آمار سایت صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،ایستگاههای آتشنشانی
در شهرکهای صنعتی  ۲۰۳مورد و ماشینهای آتشنشانی
 ۲۴۲عدد اس��ت .همچنین به بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست
و ان��رژی و الزامات ایمنی از س��وی صنای��ع کوچک و وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت به همراهی س��ازمانهای مس��ئول
توجه ویژهای میشود تا جایی که اگر همین مقدار از امکانات
در کنار مانورهای آتشنش��انی تقویت شود ،میتوان برخورد
مناسب و س��ریع کارکنان آتشنشان را در موقع بروز حادثه
انتظار داشت.
واح��د مدیری��ت HSEEدر ش��هرکهای صنعتی وظیفه
دارد در س��طح س��تاد و اجرا در ش��هرکها و نواحی صنعتی
در زمین��ه برگزاری مانورها ،تامی��ن تجهیزات ایمنی الزم در
ش��هرکها و نواحی صنعتی ،تجهیز ایستگاههای آتشنشانی
موجود ،امکانس��نجی فنی و اقتصادی ،ایجاد ایس��تگاههای
آتشنش��انی جدید و همچنین تعیین اینکه در هر شهرک و
ناحی��ه صنعتی از نظر خطرپذیری در چه مرحلهای قرار دارد
فعالیت کند .برگزاری مانورهای آتشنش��انی در شهرکهای
صنعتی عالوهبر یادآوری رعای��ت اصول ایمنی در واحدهای
صنعتی باعث افزایش س��رعت و دقت آتشنشانان در هنگام
خطر میش��ود .به عالوه اینکه با به نمایش گذاشتن امکانات
شهرکهای صنعتی در زمینه ایمنی و حفاظت باعث اعتماد
بیش��تر واحدهای صنعتی به مدیریت شهرکها خواهد شد.
برگزاری مانور در ش��هرکهای صنعتی نهتنها برای آمادگی
واحدهای صنعتی بر رویارویی با خطرات احتمالی موثر است
بلکه برای آتشنش��انان نیز موثر است چراکه ممکن است در
مدتزمانی هیچ حادث��های رخ ندهد اما برگزاری مانور باعث
میش��ود که کارکنان آتشنشانی از حالت رخوت بیرون آیند
و میزان بهرهوری آنها نیز افزایش پیدا کند .این مانورها امکان
آمادگ��ی و هماهنگی را ب��رای خطرات و ح��وادث احتمالی
هماهنگی فراهم میکند .هرچند مانورها شبیهسازی اقدامات
در شرایط واقعی است و از حالت واقعی فاصله و از آن تفاوت
دارد ام��ا با ایج��اد انگی��زه در بین کارکنان آتشنش��انی در
شهرکها و نواحی صنعتی مفید و موثر واقع میشود.
هم��واره بای��د ماش��ینها و تجهی��زات آتشنش��انی در
شهرکهای صنعتی آماده باشد بهطوری که رسیدن ماشین
آتشنشانی در یک شهرک نباید بیش از  ۳دقیقه زمان ببرد.
ش��هرکهای صنعتی و ایمنی باید ب��ه گونهای فعالیت کنند
و آموزش دهند که هیچگاه ماش��ینهای آتشنش��انی روشن
نشود و هیچ آتشسوزی و واقعهای رخ ندهد.
یک��ی از مش��کالت ش��هرکهای صنعت��ی این اس��ت که
واحدهای صنعتی بدون دریافت پروانه ساخت به ساختوساز
اقدام میکنند درحالی که سطح اشتغال ،ارتفاع مجاز ،حریم
س��اختمانها ،کاربریهای ساخت ،فضای سبز و اجرای سکو
ب��ا رعای��ت حریمهای مجاز ،الگ��وی دی��وار ،ورودی و نمای
س��ولههای صنعتی ،معابر و بخشهای عمومی ،ایمنسازی،
ضوابط محیطزیس��تی ،گواهی وضعیت ساختوس��از و پایان
کار ،از موارد لحاظ ش��ده در قانون ساختوس��از شهرکهای
صنعتی و الحاقیه ضوابط ساختوساز است.

چهارشنبه

صنعت و اقتصاد
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یادداشت

پاسخی به ادعای
بهبود محیط کسبوکار

برمبن��ای گ��زارش بان��ک
بینالمللی بازسازی و توسعه
وابس��ته به بانک جهانی ،رتبه
ایران در محیط کسبوکار در
بررس��ی بین  190کشور در
س��ال  2018میالدی در رده
 124قرار گرفته که نس��بت
علیرضا حائری
به س��ال قبل  4رتبه نزول و
کارشناس صنعتی
نس��بت به دو س��ال قبل نیز
 7رتبه ن��زول را تجربه کرده
است .در همین گزارش امتیاز کسب شده از سوی کشورمان
در س��ال  2018میالدی با  0/26درصد رشد نسبت به سال
 2017میالدی به عدد  56/48رس��یده اس��ت .این در حالی
است که در ردهبندی جهانی  4رتبه نزول داشته و به معنای
این است که سایر کشورها در ارتقای محیط کسبوکار خود
نس��بت به ایران از رشد و شتاب بیش��تری برخوردار بودهاند.
همین رش��د  0/26درصدی در امتیاز کس��ب ش��ده از سوی
ایران دس��تمایهای ش��د تا یک��ی از فع��االن اقتصادی بخش
خصوصی و نه یکی از مدیران دولتی به دنبال توجیه کاهش
رتبه ایران برآمده و در اظهار نظری عنوان کند که:
«...ن��گاه اجمالی به اعداد نش��ان میدهد ک��ه اوضاع ایران
خرابتر ش��ده اس��ت اما این یک دریافت سطحی از گزارش
بان��ک جهان��ی و اع��داد و ارقام اس��ت که وضعی��ت محیط
کسبوکار کش��ورها را بررس��ی می کند ،افت رتبه ایران به
این معنا نیس��ت که وضع ما خرابتر شده است  .»...در واقع
به اس��تدالل ایشان و با توجه به رشد 0/26درصدی در امتیاز
کش��ورمان در س��ال  2018میالدی نس��بت به سال 2017
میالدی ،محیط کس��بوکار کش��ور تا حدودی هم نسبت به
سال قبل بهبود یافته است.
-1همانگون��ه که در گزارش محیط کس��بوکار جهانی از
وضعیت ایران آمده ،امتیاز کش��ورمان در محیط کس��بوکار
از عدد  58/66در س��ال  2013میالدی به امتیاز  56/48در
س��ال  2018میالدی کاهش یافته است .به عبارت دیگر ،در
طول  ۶سال گذشته  2/18درصد در این حوزه کاهش امتیاز
داشتهایم که این نش��اندهنده کاهش کیفیت کسبوکار در
این سالها اس��ت .به عبارت دیگر ،وضع ما نسبت به  ۶سال
پیش خرابتر شده است.
 -2امتی��از فعلی کش��ورمان در محیط کس��بوکار معادل
امتیاز سال  2015میالدی اس��ت ،یعنی بازگشت به  ۳سال
قبل یا اینکه  ۳سال است که در این حوزه درجا میزنیم .این
نیز به معنای این است که وضع محیط کسبوکار ما نسبت
به  ۳سال پیش بهتر نشده است.
 -3در س��الهای  2014و  2015و  2016ک��ه رتب��ه
کش��ورمان در محیط کسبوکار در  ۳س��ال متوالی از 152
به  130و س��پس ب��ه  117کاهش یافت و در عمل ،رش��د
صعودی در این حوزه داشتیم ولی همزمان امتیاز کشور هم
در این حوزه کاهش می یافت ،کسی از فعاالن اقتصادی و یا
مدیران دولتی درباره امتیاز رو به نزول کشور که نشاندهنده
نزول کیفیت محیط کس��بوکار در کش��ور بود ،مطلبی بیان
نمیکرد و همه کاهش رتبه را برجسته کرده و آن را نشانی از
بهبود محیط کسبوکار در کشور قلمداد میکردند .بنابراین
تا زمانی که دنبال توجیه کاستیها و شکستهایمان هستیم
و هم��واره راه فراری برای آن دس��ت و پ��ا میکنیم ،بهویژه
اینکه اینبار از س��وی یکی از فع��االن بخش خصوصی انجام
شده اس��ت ،توفیقی در ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور
حاصل نخواهد شد و مادامی که علت تحقق نیافتن برنامهها
و اهداف اقتصادی کشور موشکافی نشود ،در بر همین پاشنه
خواهد چرخید.
البته ما نیز بس��یار امیدواریم که با ایجاد اصالحات و اتخاذ
تدابیر موثر ،همانطور که این فعال اقتصادی بیان کرد ه است
بتوانیم به س��رعت رتبه کشورمان را در محیط کسبوکار به
رتبه کمتر از  ۵۰در جهان برسانیم.

خبر

دالر رکورد  9۶را شکست
دالر در ب��ازار آزاد در روزه��ای گذش��ته در جهت افزایش
نرخ حرکت کرده اس��ت به طوری که در یک هفته گذشته با
افزای��ش بیش از  ۶۰تومانی از مرز  ۴۱۳۰تومان عبور کرد تا
به رکورد جدیدی در امسال رسیده باشد.
به گزارش ایس��نا ،نرخ دالر در هفتههای گذش��ته با تغییر
و نوس��اناتی همراه بوده اس��ت به گونهای که از اواس��ط مهر
از  ۴۰۰۰تومان عبور کرد و به باالترین نرخ خود در امس��ال
در آن مقطع رس��ید .پس از رس��یدن دالر ب��ه  ۴۰۰۰تومان
تحلیله��ای متفاوت��ی از وضعیت بازار ارز ارائه ش��د .برخی
کارشناس��ان معتقد بودن��د که دولت در نهای��ت مانند آنچه
در دفعات گذش��ته رخ داد با تزری��ق دالر به بازار آزاد جلوی
افزای��ش ن��رخ را خواهد گرف��ت و دوباره ن��رخ را به کمتر از
 ۴۰۰۰تومان میرس��اند .از سوی دیگر برخی دیگر از ناظران
معتقد بودند که دولت مجبور اس��ت در جهت واقعیس��ازی
و یکسانس��ازی نرخ ارز عمل کند ،ب��ه همین منظور جلوی
فن��ر نرخ دالر را نخواهد گرفت .از جمله دالیلی که برای این
موضوع عنوان میش��ود نیاز دولت به درآمدهای ارزی است
و اینکه در  ۶ماه امس��ال صادرات غیرنفتی افت محسوس��ی
پی��دا کرده اس��ت و برای همین دولت ب��ه منظور حمایت از
صادرکنن��دگان به ویژه صادرکنن��دگان محصوالت غیرنفتی
مجبور است که اجازه واقعی شدن نرخ ارز را بدهد.

ایرج حریرچی

آرزو حاجی آقازاده

گزارش «گسترش صنعت» از دالیل کاهش کیفیت آرد و نان سنتی

خودکفایی گندم درکمیت یا کیفیت
سید محمدحسن سیدزاده
s.industrial@sanatnewspaper.com

وجود دارد ی��ا خیر در حیط��ه تصمیمگیری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیست.

در حالی به یکسالگی خودکفایی گندم در کشور
نزدیک میش��ویم که موضوع کیفی��ت گندم داخلی
به چالش��ی اساس��ی برای تولید آرد و نان در کشور
تبدیل ش��ده اس��ت و هر بخش از زنجیره تولید نیز
دیگری را مقصر بیکیفیتی استراتژیکترین محصول
کش��ور یعنی تولید نان میدان��د .موضوع بیکیفیتی
گندمه��ای داخل��ی از گفتوگوی وزیر بهداش��ت و
هش��دار بر مصرف بیش از حد نمک در نان آغاز شد.
سید حسن هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی با اش��اره به اعتراض نانوایان به کیفیت آرد
مصرف��ی در تهیه نانهای س��نتی ،گف��ت« :نانوایان
درب��اره کیفیت نامناس��ب آرد ایرانی و مصرف نمک
زی��اد در آن ،اعتراض دارند و معتقدند گندم خارجی
بای��د وارد ش��ود و به صورت ترکیبی مورد اس��تفاده
قرار گیرد تا ش��اهد کاهش اس��تفاده از نمک باشیم.
خودکفایی و وابستگی نداشتن در حوزه گندم ،بسیار
خوب است اما بهتر است بخشی از گندم تولید داخل
را ص��ادر و ب��ه جای آن ،برای ارتق��ای کیفیت نان و
استفاده کمتر از نمک ،گندم خارجی را وارد کنیم».

این در حالی اس��ت که قاس��م زراع��تکار ،رییس
اتحادی��ه نانوایان س��نتی ب��ه تازگی س��خنان وزیر
بهداش��ت مبنیبر ش��ور بودن نانه��ا را رد کرده اما
بخش بیکیفیت ب��ودن گندمهای داخل��ی را تایید
کرده است ،زراعت کار در این باره گفت ۳۵« :درصد
از گندم دریافتی نانواییهای کش��ور درجه یک بوده،
 ۳۵درص��د آنه��ا درجه  ۲و  ۳0درص��د آن درجه ۳
است .گندمهای وارداتی که در چرخه تولید نیز قرار
میگیرند و ب��ا گندمهای داخلی مخلوط میش��ود،
گندمهای��ی بوده که مناس��ب خوراک دام اس��ت و
در واق��ع گندمه��ای دامی بوده اما ب��رای پخت نان
اس��تفاده میشود .از سوی دیگر باید توجه داشت که
گندمهای تولیدی داخل نیز کیفیت مناسبی ندارند.

 وزارت بهداش�ت مس�ئول تعیی�ن
استاندارد نان

ای��رج حریرچی ،قائممقام وزیر و معاون کل وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی در گفتوگو با
«گس��ترش صنعت» درباره نظارت این وزارتخانه بر
کیفی��ت نان و اظهارات وزیر بهداش��ت گفت :وزارت
بهداش��ت ،درمان و آم��وزش پزش��کی وظیفه دارد
اس��تاندارد ن��ان و آرد را ارائه کن��د و تولیدکنندگان
نیز به رعایت آن ملزم هس��تند .آنچه درباره آردهای
داخلی مطرح شده میزان نمکی است که به این آردها
برای تولید نان اضافه میشود .حریرچی با بیان اینکه
مصرف نمک ایرانیها روزانه  ۱۰گرم است ،افزود :این
میزان مصرف نمک ب��ه طور تقریبی دو برابر مصرف
اس��تاندارد است .این در حالی اس��ت که  ۵۰درصد
نمک از طریق نان مصرف میش��ود .وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی وظیفه دارد که نس��بت به
این موضوع واکنش نشان دهد و غیراستاندارد بودن
آن را اعالم کند .اصالح ای��ن موضوع برعهده وزارت
جهاد کش��اورزی است و امیدواریم نمک آرد مصرفی
نانوای��ی کاهش پیدا کند .این موضوع که چگونه این
امر باید اتف��اق بیفتد و لزومی بر واردات گندم و آرد

  ۳۵درص�د گن�دم نانواییهای کش�ور
درجه یک است

  در کمی�ت به خودکفایی رس�یدیم ،نه
کیفیت

عالوهبر وزارت بهداش��ت و نانوایان ،تولیدکنندگان
آرد در کش��ور نیز به کیفیت گندمهای تولید داخلی
انتقاد دارند و معتقدند راهحل آن واردت کنترل شده
گندم در کش��ور است .آرزو حاجیآقازاده ،مدیرعامل
یکی از واحدهای تولیدکننده آرد در کش��ور با تایید
اظه��ارات وزیر بهداش��ت مبنیب��ر بیکیفیت بودن
ن��ان گفت :در کیفیت نان نه نانوایان مقصر هس��تند
و ن��ه تولیدکنن��دگان آرد ،پایین ب��ودن کیفیت نان
نش��أت گرفته از کیفیت پایین گندم اس��ت .کیفیت
گندمهای داخلی مطلوب برای نان مرغوب نیس��ت.
درحالحاضر از نظ��ر کمی به خودکفایی برای تولید
گندم رس��یدهایم اما کیفیت گندمهای تولید داخلی
صد درصد مطابق اس��تانداردهای بینالمللی نیست
و برای افزایش کیفی��ت نیاز به گندمهای خارجی با
گلوت��ن باال وجود دارد تا با ادغام با گندمهای داخلی
ب��ه کیفیت مرغوب برس��یم .حاجی آق��ازاده با بیان
اینکه از یک س��ال گذشته تا کنون واردات گندم در
حمایت از تولید داخل ممنوع شده است ،اظهارکرد:
ممنوعی��ت واردات باعث لطمه به کیفیت محصوالت
داخلی ش��ده بنابراین ممنوعیت واردات اشتباه است
و باید واردات کنترل ش��ده و تنها برای کارخانههای
تولید آرد و ادغام با گندم داخلی مصرف شود .نسبت
اختالط گندم خارجی با گندم داخلی برای رسیدن به
کیفیت مرغوب  ۳۰به  ۷۰است که با واردات کنترل
ش��ده میتوان به گندم مرغوب دس��ت یافت .وی با

ارزیاب��ی کیفیت گندم داخلی گفت :اغلب گندمهای
تولیدی در دنیا که برای نان مصرف میشود با گلوتن
 ۲۷تا  ۳۳اس��ت اما گلوتن گن��دم ایران کمتر از ۲۴
است .در نتیجه کیفیت ایران  ۳تا  ۴درجه با گندم با
کیفیت فاصله دارد.

 ارتق�ای کیفیت با واردات کنترلش�ده
برای تولیدکنندگان

مدیرعام��ل یکی از واحده��ای تولیدکننده آرد در
کش��ور با تاکید بر اینکه واردات کنترل شده موجب
افزای��ش کیفیت آرد تولید داخل خواهد ش��د افزود:
گندم یک محصول استراتژی است به دنبال کشوری
که گندم مرغوب داش��ته باش��د همچون اس��ترالیا،
آلمان ،امریکا و روس��یه که بزرگترین تولیدکنندگان
گندم هستند دارای قدرت استراتژیک باالیی خواهد
ب��ود .ایران نیز میتواند با اصالح کش��ت و بذر گندم
مرغ��وب تولید کند اما این ام��ر زمانبر خواهد بود و
چندین سال طول میکشد در نتیجه نمیتوان تا آن
زمان صبر کرد و آرد بیکیفیت تولید کرد.
وی با اشاره به اینکه آرد مواد اولیه پایه نان است،
اظهارکرد :ن��ان قوت غالب و مهمترین خوراک مردم
است که با سالمت و زندگی مردم سروکار دارد.

 آس�یب ب�ه ص�ادرات ب�ه دلی�ل کمبود
کیفیت

حاجیآقازاده درباره تاثیر نرخ تضمینی بر کیفیت
گندم از س��وی کش��اورزان و ارتقای بهرهوری گفت:
نرخ خرید تضمینی مرتبط به کش��اورزان است و بر
فعالی��ت کارخانههای تولید آرد هی��چ تاثیری ندارد.
دولت نیز به بهترین شکل گندم را با باالترین نرخ در
جهان از کشاورزان خریداری میکند و به دلیل یارانه
نان گندم را به کمترین نرخ به تولیدکنندگان عرضه
میکند در نتیجه از نظر نرخ مشکلی وجود ندارد اما
باید زمان پرداخت به موقع باشد.
مدیرعامل یکی از واحده��ای تولیدکننده آرد در
کش��ور درب��اره اینکه چه گندم های��ی از نظر قیمت
و کیفیت مناس��ب واردات هس��تند ،گف��ت :به طور
معم��ول در گذش��ته گندمهای اس��ترالیا و آلمان از
جن��وب وارد ایران میش��دند و گندمهای روس��یه و
اوکراین از ش��مال وارد کش��ور میش��دند اما از نظر
رقابتی گندمهای روس و قزاقس��تان از نرخ و کیفیت
مناس��بتری برخوردار هس��تند که صرفه اقتصادی
بهت��ری دارد .وی با بیان اینک��ه مرغوب نبودن آرد
موجب آس��یب به صادرات کشور ش��ده است ،افزود:
درحالحاضر به افغانستان و عراق آرد صادر میشود.
با توجه به مش��کالت کردستان عراق ،صادرات ایران

به عراق قوت گرفته اس��ت ام��ا درحالحاضر ترکیه
یک��ی از رقیبان ایران به ش��مار میرود که آرد آن از
کیفیت باالتری برخوردار است به همین دلیل بازار را
در دس��ت گرفتهاند .اگر کیفیت افزایش پیدا کند به
طور قطع ظرفیت صادرات به تمام کشورهای منطقه
وجود دارد.

 رد اظه�ارات تولیدکنن�دگان از س�وی
وزارت جهاد کشاورزی

با وجود تمام این اظهارات و تایید تمام بخشهای
زنجی��ره تولی��د ن��ان و بخشهای نظارت��ی مبنیبر
مرغوب نب��ودن گندمهای داخل��ی محمود حجتی،
وزیر جهاد کشاورزی کیفیت اندک گندمهای داخلی
را رد میکند .وزیر کش��اورزی معتقد اس��ت هزاران
س��ال اس��ت که مردم ایران گندم تولی��د و بهترین
نان را مص��رف میکنند و نمک هم نمیزنند .نتیجه
پژوهشه��ا این موضوع را تایی��د نمیکند بلکه باید
دید که مشکل نانوا چیست .محمود حجتی اظهارات
خود را مس��تند به بررس��ی مرکز پژوهش آرد و نان
میداند .مرکز پژوهشهای غالت ش��رکت بازرگانی
دولتی ایران به تازگی اعالم کرده اس��ت که «با توجه
به نتایج بررسیها ،موضوعاتی از قبیل نامناسب بودن
کیفی��ت آرد و نان به علت اس��تفاده از گندم داخلی
ب��ه هیچ عنوان مورد تایید این مرکز نیس��ت و نتایج
آزمونهای کیفی انجام ش��ده روی نمونههای گندم
داخلی خریداری شده در امسال نشان داده میانگین
ویژگیهای گندم نسبت به سال گذشته از نظر کیفی
تغییری نداشته و در برخی از استانها ،میزان کمیت
و کیفیت پروتئین و گلوتن افزایش یافته است».
بن��ا براین گ��زارش ،در حال��ی زنجیرههای تولید
نان در کشور و س��ازمانهای نظارتی بر پایین بودن
کیفی��ت گندمه��ای داخلی تاکید دارن��د که وزارت
جهاد کش��اورزی با پافشاری بر این خودکفایی گندم
ب��ر مرغوب بودن گندم داخلی تاکی��د دارد .حال در
این شرایط س��وال اصلی اینجاست که خودکفایی از
نظر کمی برای حمایت از تولید داخلی دارای اهمیت
اس��ت یا از نظ��ر کیفی نیز باید نی��از تولیدکنندگان
برای تولید محصوالت مرغوب تامین ش��ود؟ اصرار بر
خودکفایی گندم و ممنوعیت واردات در حالی است
که از س��ویی با کاهش کیفیت آرد داخلی و از دست
دادن بازارهای صادراتی روبهرو هس��تیم و از س��وی
دیگر با کاهش کیفیت نان و به خطر افتادن سالمت
مردم .در این میان وزارت جهاد کشاورزی تصمیمگیر
اصلی برای تصمیمگی��ری درباره کیفیت محصوالت
تولیدی از گندم است.

امضای ۳۰میلیارد دالر قرارداد برای تامین مالی پروژهها از منابع خارجی
یک عضو کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی گفت که
طبق گزارشهای ارائه ش��ده برای تامین مالی پروژهها از منابع خارجی
تاکنون  ۳۰میلیارد دالر قرارداد امضا شده است.
محمدرضا تابش در گفتوگو با ایس��نا با اش��اره به جلس��ه کمیسیون
برنام��ه و بودج��ه گفت :در جلس��ه کمیس��یون برنامه و بودج��ه درباره
چگونگ��ی تامین مال��ی پروژهها از منابع خارجی تکلیف ش��ده در قانون
برنامه توسعه ششم و قانون بودجه سال  ۹۶بحث و بررسی به عمل آمد.
این نماینده مجلس ادامه داد :در این نشس��ت که با حضور رییس کل
بانک مرکزی و معاونان ذیربط ،همچنین مسئوالن وزارت امور اقتصادی
و دارایی برگزار شد ،دکتر سیف روند تعامالت در زمینه تامین اعتبارات
ارزی از کش��ورهای آس��یایی و اروپایی را که ابتدا کند بود ،رو به رشد و
رضایتبخش دانست.

وی افزود :در این جلس��ه عنوان ش��د که برای تامین مالی پروژهها از
مناب��ع خارجی تاکن��ون  ۳۰میلیارد دالر قرارداد امضا ش��ده و برای ۴۰
میلیارد دیگر نیز توافق اولیه انجام و منابع در دسترس است.
تاب��ش در پایان تصری��ح کرد :طرحه��ا و پروژههای معرفی ش��ده به
طور عمده مربوط به س��ازمان بنادر ،راه آهن ،پاالیش��گاهها ،نیروگاهها،
بیمارستانس��ازی ،کاغذس��ازی و ...اس��ت که از س��وی بخ��ش دولتی
و خصوص��ی با ضمانت وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ب��ه مرحله اجرا
درمیآید.
همچنین در ادامه جلس��ه ،حمید رضا عدل ،معاونت سازمان برنامه و
بودجه در زمینه چگونگی اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق روستایی و عشایری ،توضیحاتی داد و گفت که در چند
روز گذش��ته آییننامه این قانون از س��وی دول��ت تصویب و به نهادهای

ذیربط ابالغ شده است.
به گفته وی ،طبق قانون اختصاص  ۵/۱میلیادر دالر از صندوق توسعه
ملی برای ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی و محروم کشور و آییننامه
آن ،ک��ه در هی��ات دولت به تصویب رس��یده ۴۵ ،درصد ای��ن منابع به
کشاورزی۱۰ ،درصد به معادن ۱۵ ،درصد به مشاغل و خدماتی و تبادل
اطالعات۱۰ ،درصد به گردش��گری۱۰ ،درصد به صنایعدس��تی و فرش
دس��تباف و  ۱۰درصد برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
اختصاص مییابد.
همچنی��ن مع��ادل مبلغ تخصیص��ی از صندوق توس��عه ملی از طرف
بانکهای عامل برای اشتغالزایی موارد معین شده اختصاص خواهد یافت
که پیشبینی میش��ود با سرانه هر شغل  ۵۰میلیون تومان با این منابع
 ۲۳۸هزار شغل جدید ایجاد شود.

چهارشنبه

کارگری
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یادداشت

ربیعی مشکالت حوزه وزارتی
را رفع کند

برخی از منتقدان
علی ربیعی معتقدند
طرح پرسش رییس
کمیسیون اقتصادی
او را به مدت چند ماه
وارد حاشیه امن کرده
و برخی نمایندگان نیز
معتقدند ربیعی درباره
ناامنی شغلی باید
پاسخگو باشد

گزارش «گسترشصنعت» از اختالفات نمایندگان در قبال عملکرد وزیر کار

«حاشیه امن» ناامن است

امی�ر مه�رزاد :روزهای پایانی هفته گذش�ته با
طرح لزوم اس�تیضاح وزیر کار س�پری شد .با
این حال بر اس�اس آنچ�ه در مجلس رخ داد،
نماین�دگان به طرح پرس�ش از عل�ی ربیعی،
وزیر تع�اون ،کار و رف�اه اجتماعی اکتفا کردند .پرسش�ی که
حاشیههاو شائبههای بسیاری را با خود همراه داشت.
یک�ی از موضوعات�ی که در گذش�ته ب�رای اس�تیضاح وزیر
کار ب�ه عن�وان جدیترین موضوع از ط�رف نمایندگان منتقد
مطرح ش�ده بود ،به امنیت شغلی اختصاص داشت .با این حال
محمدرض�ا پورابراهیمی ،رییس کمیس�یون اقتصادی مجلس
در طرح موضوع پرس��ش از ربیع��ی درباره امنیت
ش��غلی با اولیا علیبیگی پای چالشی بزرگتر به میان
آمد؛ او معتقد است یکی از اشتباهاتی که باعث شده
شاهد  94درصد قرارداد موقت و از بین رفتن امنیت
ش��غلی در کش��ور باش��یم ،تصمیمات مجلس است.
«گس��ترشصنعت» در ادامه این گ��زارش به نظرات
متفاوتی در این زمینه پرداخته است.

 مانعی برای پرس�شهای بع�دی وجود
ندارد

از جمل��ه موضوعاتی که در
زمینه طرح پرس��شاز طرف
رییس کمیس��یون اقتصادی
از علی ربیعی مطرح شد ،به
حاش��یه ران��دن موض��وع
قراردادهای موقت بود .یکی
از اعضای کمیسیون عمران
مجلس ش��ورای اس�لامی این موض��وع را رد کرده و
معتقد اس��ت ک��ه نمایندگان ب��دون در نظر گرفتن
برخی مالحظات میتوانند پرسشهای بعدی خود را
با فاصل��ه زمانی کوتاه مطرح کنن��د و در این زمینه
قانون مانعی پیش روی آنها نگذاشته است.
ش��هرام کوس��ه غراوی ،عضو کمیس��یون عمران
مجلس شورای اسالمی درباره موضوع پرسش از علی
ربیعی به «گس��ترشصنعت» گفت :باید این موضوع
را در نظر داش��ته باشیم که رسالت مجلس این است
که واقعیتها را ببیند .در روزهای گذشته پرسشی از
طرف رییس کمیس��یون اقتصادی از وزیر کار مطرح
شد .پاسخ وزیر برای عمده نمایندگان قانعکننده بود
و این موضوع به پایان رسید.
کوس��ه غراوی ب��ا بیان اینکه اگ��ر نمایندگان قانع
نش��وند ،کارت زرد میدهند ،گفت :در این زمینه از
وزیر کش��ور هم چندی پیش پرسش��ی پرسیده شد
و مش��کلی در می��ان نب��ود .اگر موضوعی باش��د که
نماین��دگان را قانع کند ،از آن عبور خواهیم کرد ،اما
اگر نمایندگان قانع نش��وند ،به طور قطع کارت زرد
داده خواهد شد و پس از آن نیز پرسشهای دیگری
مط��رح خواهیم کرد .مجل��س کار جمعی و گروهی
انجام میدهد و انفرادی رفتار نخواهد کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
این ش��ائبه که پرسش��ی رییس کمیسیون اقتصادی
موضوع قراردادهای موقت را به حاشیه براند ،رد کرد
و توضیح داد :من این احس��اس را ندارم .نمایندگان
میتوانند س��وال کنند و محدودیت��ی در قانون برای
این کار وجود ندارد .بعید میدانم این موضوع وجود
داشته باشد .مسئلهای مطرح شد و مجلس تشخیص
داد ربیع��ی نماین��دگان را قان��ع ک��رده و کارت زرد
نگرفت .حال اگر موضوع دیگری مطرح باش��د ،ابتدا
باید در کمیس��یون تخصصصی بررس��ی و در صورت
نیاز به صحن علی وارد شود.

ش�ورای اسالمی پرسشی را درباره ش�یوه مدیریت و عملکرد
س�ازمان تامی�ن اجتماع�ی مطرح کرد .پاس�خ ربیع�ی به این
پرسش که در صحن علنی مجلس مطرح شد ،برای بیش از 50
درصد نمایندگان حاضر در جلس�ه قانعکننده بود و باعث شد
تا ربیعی بدون کارت زرد بهارستان را ترک کند.
موضوعی ک�ه در ادامه این بحث از ط�رف برخی نمایندگان
و فعاالن کارگری مطرح ش�د ،این بود که پرسشی که از طرف
پورابراهیم�ی ،ریی�س کمیس�یون اقتص�ادی در صحن علنی
مجلس از ربیعی ش�د ،او را به حاش�یه امن برد تا بحث امنیت
ش�غلی مطرح نش�ود .به گفته آنها مجلس بهزودی پرسش�ی

 امنیت شغلی ،دغدغه اصلی

با اینکه پرسش مطرحشده
از وزی��ر کارب��ه موض��وع
س��ازمان تامی��ن اجتماعی
مربوط میشد ،اما برخی از
نمایندگان معتقدند موضوع
اصل��ی ام��روز قراردادهای
موق��ت اس��ت .بر اس��اس
آمارهای موجود  94درصد قراردادهای کشور اکنون
موقت و ناپایدار هس��تند؛ این موضوع باعش ش��ده
امنیت شغلی تا حد قابل توجهی نادیده گرفته شود
و در معرض خطرات جدیتری قرار گیرد.
رضا علیزاده ،عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجلس شورای اس�لامی درباره موضوع قراردادهای
موق��ت و لزوم پرس��ش در این زمین��ه از ربیعی ،به
«گس��ترشصنعت» گف��ت :موضوع امنیت ش��غلی
مطالبه اصلی کارگران اس��ت و آنه��ا در این زمینه
حق دارند .هم دولت و هم مجلس و کل مس��ئوالن
در قبال کسانی که کار میکنند و امنیت میخواهند
باید پاسخگو باشند.
علیزاده افزود :نهتنها این مشکل برای کسانی که
کار میکنند ،نباید وجود داش��ته باش��د ،بلکه برای
جوان��ان بای��د برنامهریزیهای جدیتری داش��ته
باش��یم ،تا معضل بیکاری آنها نیز برطرف شود .در
زمینه پرسش��ی که از ربیعی ش��د هم باید در نظر
داش��ت که طرح پرس��ش ح��ق نمایندگان اس��ت.
نمایندگان در صورت نیاز حتی میتوانند هر روز از
وزرا پرسش داشته باشند و وزرا نیز بر اساس قانون
موظف هستند به مجلس بیایند و پاسخ دهند.
وی درباره پرسشی که از ربیعی شد ،توضیح داد:
رییس کمیس��یون اقتصادی هم پرسش��ی را که از
وزیر کار داشت ،مطرح کرد و ربیعی توانست پاسخی
بدهد که عمده نمایندگان قانع ش��وند و مشلکی که
مطرح شده بود ،اکنون برطرف شده است.
این عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد
که در ادامه پرس��شهای دیگ��ری از ربیعی مطرح
ش��ود ،گفت :قانون هیچ مانعی بر ای��ن کار ندارد و
نمایندگان حق دارند این پرسش را تکرار کنند .این
پرسش جنبه سازنده خواهد داشت.
در صورتی ک��ه نمایندگان قانع ش��وند ،موضوع
برطرف میشود و اگر نمایندگان قانع نشوند ،دولت
باید مشکل را برطرف کند .به هر حال موضوعی که
مطرح میش��ود ،کمک میکند تا مشکالت کشور با
سرعت بیشتری رفع شوند.
علی��زاده با تاکید بر موضوع امنیت ش��غلی گفت:
در ای��ن رابط��ه ه��م امیدواریم مجل��س راهکاری
برای امنیت شغلی داش��ته باشد و دولت نیز بتواند
این مش��کل را در کش��ور برطرف کند .اگر ایدهآل

درباره امنیت شغلی را مطرح نخواهد کرد.
«گس�ترشصنعت» ای�ن موضوع را ب�ا برخ�ی از نمایندگان
مجل�س ش�ورای اسلامی و فع�االن کارگری مطرح ک�رد .در
ط�رح این موضوع با نمایندگان ،آنچه مطرح ش�د ،این بود که
نماین�دگان حق دارن�د این موضوع را مط�رح کنند و بهزودی
موضوع امنیت ش�غلی را در کمیسیونهای تخصصی بررسی و
در صورت لزوم در صحن علی به عنوان پرس�ش از وزیر مطرح
کنن�د .برخی نمایندگان حت�ی بر این موضوع اص�رار دارند و
معتقدند که امنیت ش�غلی موضوع مهمی اس�ت که وزیر باید
درباره آن توضیح دهد.

را بخواهی��م از نظر ما یک درص��د هم نباید قرارداد
موقت در مش��اغلی که ماهیت دائمی دارند ،داشته
باش��یم .با این حال با ایدهآلها فاصله زیادی داریم
و ت��ا زمانی که از طرف دولت مش��کالت این حوزه
مطرح نش��ود ،نمیت��وان ب��رای آنه��ا برنامهریزی
مش��خصی داشت .باید پاس��خهای دولت را بشنویم
و مسئولیت آنها را بر مبنای ظرفیتهای موجود در
کش��ور بررسی کنیم .موضوع امنیت شغلی میتواند
محور یکی از کلیدیترین معضالت امروز کش��ور از
ربیعی باشد و در صورت این اتفاق وزیر موظف است
پاسخ دهد.

 رد پای مجلس در ناامنی اشتغال

با اینکه برخ��ی نمایندگان
معتقدند امنیت شغلی امروز
در ش��رایطی اس��ت ک��ه
ظرفی��ت پرس��ش از وزیربه
وج��ود آمده اس��ت ،اما یک
فع��ال و مس��ئول کارگری
عق��ده دیگ��ری دارد .اولیا
علیبیگی ،ریيس كانون ش��وراي اسالمي كار كشور
معتقد است :طرح «ساماندهی قراردادهای موقت»
به مجلس شورای اسالمی رفت و نمایندگان مجلس
با این طرح مخالفت کردند.
این اتفاق در حالی رخ داده که اکنون آنها معتقدند
وزیر کار باید در این زمینه پاسخگوی مجلس باشد.
این موض��وع در حالی مطرح میش��ود که مجلس
چندی پیش با این طرح مخالفت کرد و این موضوع
از طرف نمایندگان به حاشیه رانده شد.
علیبیگی درباره پرسشی که از ربیعی شد و لزوم
بررس��ی قراردادهای موقت به «گس��ترشصنعت»
گف��ت :در پرسش��ی ک��ه روزهای گذش��ته مطرح
شد ،ش��ائبه انحراف وجود ندارد .رییس کمیسیون
اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس�لامی در این زمینه
پرسشی داشت و آن را مطرح کرد.
پس از توضیح��ات وزیر ،عم��ده نمایندگان قانع
ش��دند و وزی��ر کارت زرد نگرفت .ب��ا احترامی که
ب��رای تمام نمایندگان مجلس و رییس کمیس��یون
اقتصادی قائل هس��تیم ،اما به نظر میرس��د برخی
پرسشها سیاسی است.
علیبیگ��ی درباره پرس��ش مطرحش��ده از طرف
رییس کمیس��یون اقتص��ادی توضی��ح داد :در این
زمین��ه باید در نظر داش��ت که ربیعی س��اختار را
اینگونه طراحی نکرده که مدیریت س��ازمان تامین
اجتماعی بر عهده وزارت کار باشد.
این تصمیمی است که نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در تصویب قانون گرفتهاند و اگر مشکلی از
ط��رف مجلس در این ارتباط وجود دارد ،باید قانون
اصالح شود.
در زمینه س��ازمان تامین اجتماعی قانون وجود

دارد و تا کنون بر اس��اس گزارشها موضوع خالف
قانون مطرح نش��ده است .هر چند که در این زمینه
انتقادهای��ی وجود دارد ،اما ای��ن انتقادها به معنای
رفت��ار خالف قانون نیس��ت .انتقاده��ای موجود به
س��اختار اس��ت و برای اصالح آن قانون باید اصالح
شود.
ریيس كانون شوراي اسالمي كار كشور با تاکید بر
اینکه سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون نظام
جامع رفاه اداره میش��ود ،گفت :ای��ن قانون را هم
مجلس شورای اس�لامی تصویب کرده است .قانون
نظام جامع رفاه توس��ط مجلس به تصویب رس��یده
که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چگونه باشد.
در این قانون موضوعی با این محور که نمایندگان
کارگران در اداره این س��ازمان حضور داشته باشند،
وجود ندارد .بر این اس��اس نباید مدیریت س��ازمان
تامین اجتماعی را به انتقاد گرفت و اگر انتقادی در
این زمینه وجود دارد ،در مرحله نخس��ت به مجلس
ش��ورای اس�لامی مربوط میش��ود و اگر این انتقاد
پذیرفته شود ،لزوم اصالح قانون به وجود میآید.
وی با بی��ان اینکه ای��ن موضوع ع�لاوه بر اینکه
کارگ��ران را متحم��ل برخ��ی تصمیم��ات یکطرفه
میکند ،به بازنشس��تگان نیز آسیب میزند ،گفت:
اگر اعتقاد بر این اس��ت که سازمان تامین اجتماعی
بای��د در اختیار کارگران و بازنشس��تگان قرار گیرد،
مجلس باید وارد کار شود.
علیبیگ��ی درباره اس��تیضاح ربیعی ک��ه اکنون
بحثهای��ی درب��اره آن وج��ود دارد ،توضی��ح داد:
استیضاح حق قانونی نمایندگان است و حق دارند از
اختیارات قانونی اس��تفاده کنند و هیچکس را نباید
مواخذه ک��رد که چرا از حق قانونی خود اس��تفاده
میکن��د .در بح��ث حوزههای کارگ��ری مهمترین
دغدغه فعاالن اکنون امنیت ش��غلی کارگران است.
ش��رایط کنونی و ناامنیهای موج��ود در حوزه کار؛
عزت و کرامت نیروی کار را زیر سوال برده و آزادی
تشکلها را نیز مخدوش کرده است.
ریيس كانون ش��وراي اس�لامي كار كشور با بیان
اینکه اساس��یترین دغدغه فع��االن کارگری امنیت
ش��غلی اس��ت ،گفت :در این زمین��ه مجلس نقش
مهمی داش��ت .آسیبشناس��ی این موضوع نش��ان
میدهد که در گذشته طرح «ساماندهی قراردادهای
موقت» به مجلس ارس��ال ش��د ،اما مجلس در این
زمینه کمکی نکرد.
مجلس ش��ورای اس�لامی با آنچه بای��د به قانون
اضافه میش��د موافقت نکرد و این موضوع س��رآغاز
چالشهای جدی در عرصه امنیت شغلی بود.
مجلس بای��د دولت و وزارت کار را مکلف میکرد
ک��ه این طرح را تصویب کند ،اما این اتفاق رخ نداد
و یکی از اصلیترین عوامل ناپایداری کار در کش��ور
شکل گرفت.

اولویتهای��ی ک��ه در
مجل��س ش��ورای اس�لامی
مط��رح میش��ود ،دارای
دو زوای��ه اس��ت؛ برخ��ی از
ش��رایط اجتماع��ی و برخی
دیگر از حوزه وزارتی نش��ات
میگیرند .در برخی از موارد
سعید باستانی
ای��ن اولویته��ا ب��ا یکدیگر
سخنگوی کمیسیون صنایع
همسو هس��تند و در برخی
و معادن مجلس شورای
موارد بین آنه��ا تفاوتهایی
اسالمی
دیده میش��ود .به هر سوی
باید در نظر داشت که هر دو
دس��ته اولویت دارند و مجلس باید آنها را بررسی کند .از
منظر جامعه با توجه به وضعیت بیکاری و ناامنی ش��رایط
کار ،موضوع اش��تغال پایدار اولویت جدی باید باشد و این
موضوع هم به درس��تی مطرح شده است .قراردادهایی که
ش��رکتها امضا میکنند امروزه با مشکالت جدی روبهرو
اس��ت و باید زمینهس��ازی شود تا این مش��کالت از میان
برداش��ته شوند .در این زمینه مش��کل بزرگی وجود دارد
که از قانون کار در کش��ور نشات میگیرد و دلیل بسیاری
از ای��ن معضالت باید در قانون کار دیده ش��ود .به عبارت
دیگر بخش قابل توجهی از مش��کالت این حوزه از وزارت
کار خارج اس��ت .برای مثال در بحث مخابرات روس��تایی،
وزارت کار تمام وظیفه خود را به درستی انجام داده و تمام
شیوهنامهها را اجرا کرده است .با این حال به دلیل نواقصی
ک��ه در قانون کار وجود دارد ،این قراردادها با مش��کالتی
روبهرو هس��تند .قوانین موجود در ح��وزه کار با مطالبات
و خواس��تههایی که از کف جامعه مطرح میشود ،همسو
نبوده و شکافهایی در این بین به وجود آمده است.
موضوع دیگری که در این زمینه وجود دارد ،مش��کالتی
اس��ت که به ح��وزه وزارتی مربوط میش��ود .از زمانی که
ادغ��ام وزارتخانهها در این حوزه ش��کل گرف��ت و وزارت
کار ،تع��اون و رف��اه اجتماعی ش��کل گرفت ،مش��کالت
این وزارتخانه نیز گس��تردهتر ش��د .موضوع صندوقهای
اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی ،مشکالت و روابط کار
و بنگاهه��ای تولیدی و صنعتی زیر نظر تامین اجتماعی و
بسیاری از موضوعات دیگر اکنون در این وزارتخانه مطرح
میشود.
طرح این موضوعات ،گستردگی حوزه وزارتی و مشکالتی
که به واس��طه ای��ن اتفاقها به وجود آمده ،باعث ش��د تا
اعتماد عمومی از این وزارتخانه دچار چالش شود .کسانی
که در حال کار هستند و شغل دارند ،دچار ناامنی شدهاند.
عالوه بر اینها ،تامین اجتماعی برای بازنشس��تگان نیز به
دلیل مش��کالت حجیم اقتصادی نمیتوان��د برنامهریزی
مشخصی داشته باشد.
یک��ی از موضوعات��ی که در این زمینه مطرح میش��ود،
این اس��ت که مجموعه مش��کالتی که باعث بروز وضعیت
کنونی ش��ده ،در کدام دسته قرار میگیرد؟ بخشی از این
مشکالت به دلیل ش��رایط کنونی کشور و برخی به دلیل
مش��کالتی اس��ت که در حوزه وزارتی وجود دارد .مجلس
شورای اسالمی نیز برای طرح پرسش از وزیر کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن این ش��رایط ،تصمیم خود
را نهایی کرد .آنچه در این زمینه واضح است ،لزوم جراحی
مشکالتی اس��ت که امروزه به وجود آمده است .مشکالت
کنونی به گونهای است که هر روز وخیمتر میشود و وزیر
کار ،تع��اون و رفاه اجتماعی باید ت��ا جایی که قانون به او
اجازه داده ،در این زمینه اقدامات مناس��بی داشته باشد و
مشکالت موجود را از میان بردارد.
بنگاهداری و قوانین کار از جمله مواردی است که به طور
مس��تقیم به حوزه وزارتی مربوط میشود .وزیر کار ،تعاون
و رف��اه اجتماعی باید این مش��کالت را از می��ان بردارد و
مجلس شورای اسالمی نیز آماده است تا اگر نیاز به قانون
یا مصوبه جدیدی وجود دارد ،در این زمینه همکاریهای
الزم را داش��ته باشد .در صورتی که این مشکالت برطرف
نشوند ،سالهای آینده با مشکالت بسیار جدیتری روبهرو
خواهیم ش��د و ای��ن احتمال میرود که ش��رایط بهحدی
بحرانی ش��ود که حل آن از مس��یرهای دش��وارتر میس��ر
شود.
شاید بس��یاری از مدلهای غربی مورد پسند ما نباشد،
ام��ا در زمینه س��ازمانهایی که در ح��وزه تامین نیازهای
اجتماعی فعالیت میکنند ،مدلهای بس��یار مناس��بی در
غرب وجود دارد که میتوانیم از آنها اس��تفاده کنیم .یکی
از مهمترین موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد ،اداره
این س��ازمانها به طور رقابتی اس��ت .مادامی که سازمان
تامین اجتماعی به طور عمومی و با حضور بسیاری از افراد
مورد نظر دولت ،اداره ش��ود ،این مشکالت پابرجا خواهد
بود .رفع مش��کالت کنونی در شرایطی محقق میشود که
س��ازمان تامی��ن اجتماعی به بخش خصوص��ی واقعی در
کش��ور واگذار شود ،تا این بخش در رقابت بتواند خدمات
بیشتری را ارائه دهد.
در این زمینه باید شرکتهای متعددی تاسیس شوند و
با یکدیگر به رقابت بپردازند .اتفاقی که در مدلهای غربی
رخ میدهد این اس��ت که شرکتها بخشی از حقوق افراد
شاغل را دریافت میکنند و در زمان بیکاری یا بازنشستگی
به آنها خدمات میدهند .زمانی که شرایط این کار رقابتی
باشد ،طبیعی است که ش��رکتها برای حضور در شرایط
رقابتی مجبورند با کمترین دریافتی بیش��ترین خدمات را
ارائه دهند.

چهارشنبه

صنعت خودرو
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یادداشت

مجموعهسازی
ضرورتی برای صنعت قطعه
چن��د س��الی اس��ت بحث
ادغ��ام قطعهس��ازان مط��رح
اس��ت و آن را طرح��ی برای
رفع برخی مش��کالت موجود
میدانند .در این باره میتوان
دو نگاه مثبت و منفی داشت.
زمانیک��ه قرار باش��د در این
ابوالقاسم آروند
مجموعهسازی یک قطعهساز
فعال صنعت قطعه
واحد تولی��دی دیگر را حذف
خراسانرضوی
کن��د بهطور قطع ای��ن امر به
س��ود ای��ن صنعت ک��ه برای
آن س��الها زحمت کشیده شده و سرمایهگذاری انجام داده،
نخواهد بود ،زیرا اشتغال و کارآفرینی در کشور نابود میشود
و بهدنبال آن تنش بهوجود خواهد آمد.
ام��ا اگر زمانی قطعهس��ازان ب��رای پیش��رفت و کم کردن
هزینهها ،همکاری مش��ترکی را با مجموع شدن آغاز کنند و
منافع تمام صنعتگران در این بس��تر حفظ شود بهطور حتم
امری پرسود برای صنعت قطعه داخل خواهد بود.
این نگاه ضرورت صنعت است ،زیرا هزینهها کاهش یافته،
نی��روی کار و فن��اوری ارتق��ا و دانش فنی منتقل میش��ود.
همچنین س��رمایههایی که در چنین مجموعههایی تشکیل
میش��ود ،رشد کرده و توسعه را محقق میکنند امری که در
کشورهای صنعتی مرسوم است.
ضم��ن آنک��ه الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت ادغامس��ازی امر
اجتنابناپذیر بوده و برای تش��کیل مجموع��های بزرگ باید
عدهای از قطعهس��ازان کوچک قربانی ش��وند ،زیرا واحدهای
تولیدی در کش��ور وجود دارند که پیش از این نیز در مقابل
قطعهسازان بزرگ محلی برای رقابت نداشتهاند .متاسفانه در
دنیای صنعتی و سرمایهداری راهحلی برای کسانی که سرمایه
کوچکی دارن��د وجود ندارد مگر آنکه در مجموعههای بزرگ
ادغام شوند .در تمام دنیا همینگونه است و به ناچار در ایران
نیز این اتفاق خواهد افتاد.
در این شکل تحول باید توجه داشته باشیم قطعات عرضه
ش��ده به بازار داخل از سوی قطعهسازان ،ساخت داخل باشد
نه آنکه قطعهسازی که سرمایه قابلتوجهی دارد ،کار تجاری
کرده و قطعات را از خارج وارد کند .نباید اینگونه باش��د که
قطعهای به کش��وری وارد شود و واردکننده آن را به نام خود
معرفی کند و در این روند قطعهساز داخلی را اگرچه کوچک،
حذف کند.

خبر

بیشترین درصد ساخت داخل
قطعات مربوط به گروه سایپاست

عض��و هی��ات مدی��ره انجمن صنای��ع تخصص��ی همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازی کش��ور در بازدی��د از غرفه گروه
س��ایپا در دوازدهمین نمایش��گاه بینالمللی قطعات ،لوازم و
مجموعهه��ای خودرو گف��ت :در بین خودروس��ازان داخلی
بیشترین درصد ساخت داخل قطعات خودرو متعلق به گروه
خودروسازی سایپاست.
ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز؛ محمدرض��ا نجفیمن��ش ،عضو
هی��ات مدیره انجمن صنایع تخصص��ی همگن نیرومحرکه و
قطعهس��ازی کش��ور با بیان این مطلب اظه��ار کرد :عملکرد
قطعهس��ازان زیرمجموعه گروه س��ایپا بس��یار مثبت و رو به
بهبود اس��ت و تجربههای بهدس��ت آمده نس��بت به گذشته
مطلوبتر شده است.
وی ب��ا مثبت ارزیابی کردن روند بخش قطعهس��ازی گروه
س��ایپا تصریح کرد :این روند مناس��ب باید ادام��ه پیدا کند.
گروه سایپا نشان داده عملکرد بخش قطعهسازی این شرکت
خودروساز سال به سال فرآیند مطلوبی را طی میکند.
رییس کمیس��یون تس��هیل کس��ب و کار ات��اق بازرگانی
تهران گفت :نمایش��گاه قطعات و لوازم خودرو نش��اندهنده
توانمندیه��ای قطعهس��ازان کش��ور اس��ت ت��ا توج��ه ب��ه
تولیدکنندگان داخلی بیشتر شود و از ورود قطعات مشابهی
که در داخل کشور تولید میشوند جلوگیری شود که در این
صورت میت��وان امیدوار بود کمک زی��ادی به صنعت قطعه
کشور شود.
عض��و هی��ات مدی��ره انجمن صنای��ع تخصص��ی همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازی کش��ور افزود :پیش��نهاد میکنم
نمایش��گاههای مش��ابه قطعهس��ازی در دنیا و از جمله اروپا
مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گیرند تا بتوانیم نمایش��گاههای
بینالمللی باشکوهتر و پربارتری را برگزار کنیم.
نجفیمن��ش ادام��ه داد :همچنی��ن ب��ا نمایش��گاههای
اتومکانیکها همکاری فنی داشته باشیم تا سطح بینالمللی
نمایشگاهها بیشتر از گذشته ارتقا یابد.
الزم به یادآوری اس��ت دوازدهمین نمایش��گاه بینالمللی
قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران از  22تا  25آبان
در محل دائمی نمایش��گاه بینالمللی تهران در حال برگزاری
است.

عباس بختیار

برای پیوستن به زنجیره
جهانی قطعهسازان
نخست باید دولت
چالشهای موجود
داخلی را در امر تولید
رفع کند و در ادامه این
مدیریت صنعتگر است
که او را وارد بازارهای
جهانی خواهد کرد

در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران مطرح شد

رفع چالشهای داخل ضرورت پیوستن به بازار جهانی
آنجال مانس  :آنچه درباره ایران برای من جالب و مهم
بود جمعیت جوان ،با استعداد و باهوش بود

فاطمه امیراحمدی
car@sanatnewspaper.com

در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی
قطعات ،لوازم و مجموعهه��ای خودرو تهران فرصتی
بود تا «گسترشصنعت» گفتوگویی با برخی مدیران
و مش��اوران ارش��د انجمنهای قطعه فرانسه و آلمان
درباره همکاریهای مشارکتی داشته باشد .برنامه این
انجمنها برای انتقال دانش فنی به قطعهسازان ایرانی
چیست و ارتباط صنعتگران ایرانی با همتایان خارجی
در چه وضعیتی ق��رار دارد؟ همچنین گفتوگویی با
یکی از قطعهس��ازان داخلی حاضر در نمایشگاه انجام
ش��د که تاکید داش��ت زمانی میتوان بخشی از بازار
جهانی را در اختیار گرفت که بتوان در  3مولفه مهم
به رقابت با سایر قطعهسازان جهانی پرداخت.

 بازدید برای شناخت ظرفیتهای

ایران است.
ه��دن در پایان س��خنان خ��ود نیز گف��ت :ایران و
فرانس��ه دو کشور دوست هس��تند که صنعت قطعه
فرانسه میتواند بازار ایران را پشتیبانی کند.

آنج�لا مانس ،مدیر بخ��ش بازرگان��ی و بینالملل
انجم��ن خودرو و قطعه آلم��ان( )VDAدرباره دلیل
حضور این انجمن در ایران گفت :برای نخس��تین بار
است که دولت آلمان در این نمایشگاه پاویون تشکیل
میدهد ،زیرا ایران ب��ازار خوبی در اختیار دارد و این
امر برای آلمان مهم است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا هدف از این
حضور در راس��تای همکاری مش��ارکتی است یا تنها
بهعنوان بازاری برای ف��روش محصوالت خواهد بود،
گفت :در همه زمینهها عالقهمند به همکاری هستیم
و در واقع ب��ا حضور در کش��ورهای مختلف بهدنبال
ش��ریک تجاری بوده تا همکاریهای خود را توس��عه
دهیم.
او ادامه داد :البته در این زمینه نیاز اس��ت تا با بازار
ایران آشنا شویم و این در مراحل مختلف و گامبهگام
انجام خواهد ش��د ،زیرا با آش��نایی بیش��تر میتوان
ارزیابی کرد همکاریها در چه سطحی باشد.
مدیر بخش بازرگان��ی و بینالملل انجمن خودرو و
قطعه آلمان در پاسخ به این پرسش که صنعت قطعه
ایران را چگونه ارزیابی میکند ،گفت :راههای زیادی
وج��ود دارد که میتوان همکاریها را توس��عه داد و

 تکرار مولفههای بازار فروش

دیدیههدن  :با ۶۰درصد از شرکتهایی که هیات
فرانسوی از آنها بازدید داشته ارتباط برقرار شده
است

درواقع این حضور زمینهای برای ش��ناخت تواناییها
و ظرفیته��ای قطعهس��ازان ایرانی اس��ت اطالعاتی
که بهدس��ت آمده نش��ان میدهد صنعت قطعه ایران
ظرفیت باالیی در تولید دارد.
او در ادام��ه ب��ه دوازدهیمن نمایش��گاه بینالمللی
قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران اشاره کرد
و افزود :نمایشگاه به شکل مناسبی در حال برگزاری
اس��ت و بهطور تقریبی میتوان ب��رآورد کرد که تمام
زنجیره تامین خودروس��ازان در این نمایشگاه حضور
دارند و این امر نشاندهنده اهمیت آن است.
مانس در نهایت اظهار کرد :آنچه درباره ایران برای
من جال��ب و مهم بود جمعیت جوان ،با اس��تعداد و
باهوش��ی بود که در این فاصله مش��اهده کردم و این
کمک زیادی به توس��عه و رش��د صنعت این کش��ور
خواهد داشت.

 فرانسه پشتیبان بازار ایران

در ادام��ه «گس��ترش صنعت» س��راغ دیدیههدن،
مش��اور ارشد انجمن قطعه فرانس��ه ( )FIEVرفت و
وی درباره می��زان همکاری این انجم��ن با همتایان
ی خود گفت :با توجه به پیش��ینه همکاریهای
ایران�� 
این دو کشور و اتفاقهای خوبی که پس از برجام رخ
داده به توسعه همکاریها امیدوار هستیم.
او اف��زود :پیشتر ش��رکتهای فرانس��وی خدمات
بسیاری داشتند و ارتباطات تنگاتنگی با قطعهسازان
ایرانی وجود داش��ت .این همکاری ادامه دارد ازاینرو
از س��ال ۲۰۱۳( ۱۳۹۲می�لادی) تا ام��روز  ۲هیات
تجاری فرانس��وی از ایران و قطعهسازان ایرانی بازدید
داشتهاند.
مش��اور ارشد انجمن قطعه فرانس��ه در ادامه اعالم
کرد :با ۶۰درصد از ش��رکتهایی که هیات فرانسوی
از آنها بازدید داش��ته ارتباط برقرار ش��ده است .ایران
بازار مهمی است؛ بنابراین به آن امید بستهایم ازاینرو

از س��ال  ۲۰۱۳میالدی( )1392همیشه در کنار این
صنعت بودهایم.
وی درباره این همکاری نیز ادامه داد :ما به ایرانیان
عادت کردهایم و از این همکاری راضی هس��تیم .فضا
به گونهای اس��ت که جای امید بسیاری برای توسعه
همکاریها وجود دارد.
ه��دن در ادامه درباره تولید و تامین قطعات از بازار
ایران گفت :براساس اطالعاتی که بهدست آمده ایران
توان ساخت یک سلسله از قطعات را ندارد که ناگزیر
برای پش��تیبانی تولید خودروها باید وارد شود .ضمن
اینکه نمیتوان تمام قطعات را در یک کشور ساخت،
زیرا تولید بخش��ی از این قطعات برای کل دنیاس��ت
ب��ا توجه ب��ه این موض��وع نمیتوان در هر کش��وری
کارخانهای راهاندازی و تمام قطعات را آنجا تولید کرد
در نتیجه الزم است از خود کشور مادر تامین شوند.
وی درباره فاکتورهای پیوس��تن ب��ه زنجیره تامین
جهان��ی به مواردی اش��اره ک��رد که بارها از س��وی
صنعتگران بیان شده و بهعنوان گالیه عنوان میشود
با وجود بهرههای بانکی ،تورم و نوس��انهای نرخ ارز
نمیت��وان به قیمت رقابتی رس��ید .ه��دن نیز گفت:
اولوی��ت برای تامین جهانی قطعات قیمت مناس��ب،
کیفیت و تحویل زمان آنهاس��ت و هر ش��رکتی قادر
باش��د در این زمینه در بهتری��ن کیفیت ،پایینترین
قیمت و در زمان مناس��ب نیازه��ا را تامین کند برای
همکاریهای تجاری در اولویت خواهند بود.
مش��اور ارشد انجمن قطعه فرانسه در ادامه به یکی
از شرکتهای داخلی اشاره و بیان کرد :این قطعهساز
ایرانی هم��کاری یک دههای با یکی از ش��رکتهای
قطعهس��از بهن��ام فرانس��وی دارد و ما از این دس��ت
ش��رکتها اس��تقبال میکنیم .این قطعهس��از ایرانی
اگر صادرات ندارد بازار ایران را بهطور کامل پوش��ش
میده��د و این نیز خود امر مهمی برای صنعت قطعه

در کن��ار دی��دگاه خارجی��ان حاضر در نمایش��گاه
قطعه باید دید قطعهس��ازان داخل��ی برای صادرات و
رسیدن به بازارهای جهانی چه ارزیابی دارند؟ عباس
بختیار یکی از تولیدکنندگان سیبک درباره برگزاری
نمایشگاه و توسعه بازارها گفت :بهطور قطع برگزاری
نمایشگاه برای هر صنعتی بازخوردهای مثبت دارد اما
با شرایط و وضعیتی که صنعت کشور دارد ،نمیتوان
انتظار توسعه بازارهای تجاری را داشت.
وی درباره دلیل این مس��ئله نیز توضیح داد :هزینه
تولید در کش��ور باالس��ت ازاینرو نمیتوان برنامهای
ب��رای ص��ادرات بهطور مدون تنظیم ک��رد .بارها این
مشکل از س��وی صنعتگران مطرح شده که تا زمانی
هزینه تولید در کش��ور باال باش��د نمیت��وان به فکر
بازارهای فرامرزی بود.
این فعال صنعت قطعه به تورم و افزایش هزینههای
س��االنه کش��ور اش��اره کرد و گفت :در ارزیابی ساده
میتوان برآورد کرد با افزایش تورم ،نوس��انهای نرخ
ارز و نیز مواد اولیه توس��عه بازار بسیار سخت خواهد
بود .بختیار گفت :با وضعیتی که صنعت قطعه کشور
دارد ام��روز واحدهای صنعتی در حال کوچک و خرد
ش��دن هس��تند ،زیرا توان تولید با شرایط موجود در
حال کاهش اس��ت .او گفت :رقیب اصلی قطعهسازان
ایرانی ،چین اس��ت که توانس��ته با تیراژ ،قیمت تمام
ش��ده خود را کاهش دهد و بازارهای خود را توس��عه
دهد .این تولیدکننده س��یبک کشور افزود :زمانی که
صنعتگر بهطور نمونه فوالد را در ابتدای س��ال با یک
قیمت تهیه میکند و  6ماه بعد باید هزینه بیش��تری
ب��رای آن بپ��ردازد جای برنامهریزی و توس��عه خالی
خواهد ماند.
بختی��ار در نهایت گفت :برای پیوس��تن به زنجیره
جهانی قطعهس��ازان نخس��ت باید دولت چالشهای
موج��ود داخلی را در امر تولید رف��ع کند و در ادامه
این مدیریت صنعتگر اس��ت ک��ه او را وارد بازارهای
جهانی خواهد کرد.

قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی
نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

سمند سورن ایالایکس توربو .کد58202

39/503/000

41/000/000

هیوندای اکسنت 2017کاملBlue-

وارداتی

پژو  405اسالایکس.کد22009

31/473/000

32/000/000

هیوندای سوناتا الاف هیبرید جیالاس

162/900/000

52/200/000

هیوندای سانتافه .کامل نیوفیس.اتوپارک2017

دنا پالس

پژو پارس اتوماتیک.زداف
پژو  207اتوماتیک

پژو  206صندوقدار وی.8کد27430
رنو کپچر  + 2017گرمکن صندلی

48/052/000

52/500/000

45/331/000

54/000/000

38/942/000

39/000/000

47/124/900

هیوندای النترا  2.0کامل2017

147/226/000

هیوندای توسان - 2017کامل نیوفیس+اتوپارک

207/762/000

کیا پیکانتو 2017

79/386/000

قیمت بازار (تومان)
123/000/000

1568/000/000
174/000/000

214/000/000

241/528/000

263/000/000

109/850/000

120/000/000
ناموجود

89/000/000

121/900/000

118/500/000

کیا ریو صندوقدار 2017

هایما اس 7توربو کامل اتوماتیک

95/074/000

91/500/000

کیا اسپرتیج کامل  2017نیوفیس کیو ال

213/188/000

تیبا-2هاچ بک ایایکس (تنوع رنگ)

.....

27/800/000

کیا سورنتو اتاق جدید  2.4کامل جیتی

248/428/000

286/000/000

104/158/000

101/500/000

تویوتا پریوس +2017سانروف

178/000/000

......

55/700/000

62/300/000

لکسوس اچ  300انایکس هفت کلید 2017

سوزوکی ویتارا اتومات کالس۱۰
سایپا  151اسای

147/074/000
21/385/000

چانگان سیاس( 35مونتاي)-اتوماتیک

69/057/000

برلیانس اچ- 330اتوماتیک+مولتی مدیا

56/300/000

کیا سراتو -2000اتوماتیک (آپشنال)
رنو ساندرو استپوی-اتوماتیک

142/500/000
21/900/000
69/500/000

57/200/000

کیا ریو هاچ بک  -کامل 2017

کیا اپتیما جیاف کامل جیتی+رادار
تویوتا پریوس  2017کامل

لکسوس تی 200انایکس هفت کلید-افاسپرت ۲۰۱۷

109/850/000
وارداتی

162/000/000

398/000/000

375/000/000

120/000/000

215/000/000
154/000/000
393/000/000

375/000/000

چهارشنبه

صنعت خودرو

 24آبان  26 1396صفر  15 1439نوامبر  2017شماره  259پیاپی 2232

یادداشت

اساس غلط خودروسازی
در ایران

فربد زاوه

حسن کریمیسنجری

بررسی تداوم رشد تولید خودروسازان در  ۷ماه امسال در ایران نشان داد

رشدکمی همچنان اولویت خودروسازی
میترا ممسنی
car@sanatnewspaper.com

بررس��ی روند تولید خودروس��ازان در  ۷ماه امسال از
میانگین رش��دی حدود  ۱۷درصد خبر میدهد؛ رشدی
که در ماههایی از س��ال حتی به بیش از  ۲۳درصد و در
ماههای دیگر تنها رش��د  ۱/۵درصد به ثبت رس��یده اما
بررسی میانگین رشد ماهانه خودروسازان نشان میدهد
که هدفگذاری تولید یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه
خودرو نهتنها عدد دور از دسترس��ی نیست بلکه امکان
تولید بیشتر نیز وجود دارد .آمار گویای تولید  8۲۲هزار
و  ۱۱۶دستگاه انواع خودرو در  ۷ماه نخست امسال است؛
تیراژ تولیدی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱8/8
درصد رشد داشته است .موضوعی که از نگاه کارشناسان
دور نمانده و معتقدند برنامههای خودروس��ازی در ایران
کمیگراست با این حال خودروسازان متناسب با شرایط
تقویمی و بازار ،این اعداد را به کل سال تقسیم میکند.
هدفگذاری تولید یک میلیون و  ۵۰۰هزار دس��تگاه
انواع خودرو در آغاز س��ال جدید در شرایطی که میزان
تولید خودرو در س��ال گذش��ته با احتس��اب رش��د ۳۸
درص��دی به بیش از یک میلیون و  ۳۵۰هزار دس��تگاه
رس��یده بود ،نویدبخش س��الی پررونق برای واحدهای
خودروس��از بود .بر این اساس ،پس از گذشت تعطیالت
نوروز و در پایان نخستین ماه از امسال ،تولید  ۶۸هزار و
 ۷۴دستگاه انواع خودرو که رشدی بیش از  ۲۰درصد را
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میداد ،گویای
تحقق هدفگذاری صنعت خودرو در سال  ۹۶بود.
ادامه روند رو به رشد تولید در واحدهای خودروسازی
در دومی��ن ماه از س��ال نیز ادامه یاف��ت و میزان تولید
انواع خودرو در اردیبهشت به  ۱۰۳هزار و  ۹۵۴دستگاه
رسید که توانست تنها رش��دی معادل  ۱/۵درصد را به
ثبت برساند .تداوم نقشه راه تولید خودروسازان در بهار
امسال به تولید  ۳۰۶هزار و  ۵۴۵دستگاه انواع خودروی
س��واری ،وانت و تجاری منجر شد که این میزان نسبت
به مدت مشابه سال قبل ،از رشدی معادل  ۱۵/۲درصد
خبر دهد به طوری که در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۶

هزار و  ۱۶۴دستگاه انواع خودرو تولید شد.
بررس��ی روند تولید خودرو در  ۴ماه نخس��ت امسال
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته نیز نشان از رشد
 ۱۷/۶درص��دی اس��ت که زمینه را ب��رای تحقق هرچه
بیشتر هدفگذاریها در زمینه تولید خودرو مهیا کرده
اس��ت به طوری که  ۳۶۹هزار و  ۱۸۴دس��تگاه خودرو
تولیدی در  ۴ماه س��ال گذش��ته ب��ه  ۴۳۴هزار و ۲۹۵
افزایش یافت .در عین حال روند تولید خودرو در مرداد
امس��ال نیز رشد  ۲۲/۲درصدی را به ثبت رسانده است
به گونهای که در مرداد امسال  ۱۴۳هزار و  ۶۴۴دستگاه
انواع خودرو تولید شده در حالی که در مدت مشابه سال
گذشته  ۱۱۷هزار و  ۵۰۴دستگاه خودرو تولید شده بود.
بررس��ی روند تولید خودروس��ازان در نیمه نخس��ت
امس��ال نیز نش��اندهنده رش��د  ۱۷/۹درصدی نسبت
به مدت مش��ابه سال گذش��ته اس��ت .در  ۶ماه امسال
خودروسازان در مجموع  ۶۸۴هزار و  ۳۰۰دستگاه انواع
خ��ودرو تولید کردند در حالی که ای��ن میزان تولید در
مدت مشابه سال گذشته  ۵۸۰هزار و  ۲۷۵دستگاه بوده
اس��ت .بررسی میزان رش��د ماهانه تولید خودرو که به
طور میانگین حدود  ۱۷درصد رش��د را نش��ان میدهد
گویای آن اس��ت که برنامه تولید خودروس��ازان نقش��ه
راه��ی را دنبال میکند؛ نقش��های که ب��ه فاکتورهایی
همچون تقاضا و بازار وابسته است هرچند که شیوههای
تعیین هدفگذاری در س��ایر کشورها متفاوت است اما
به طور قطع تعریف تولید در قالب ش��بکه کشش��ی که
در نهای��ت به فعال ش��دن زنجیره تامین منجر ش��ود،
موثرترین شیوه برای هدفگذاری تولید به شمار میرود.

   ۲عامل هدفگذاری ماهانه

فربد زاوه ،کارش��ناس صنعت خ��ودرو در گفتوگو با
«گسترش صنعت» ضمن تشریح روند پیشبینی تولید
خودرو در هر ماه اظهار کرد :براساس هدفگذاری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،در ابتدای هر س��ال اعدادی در
زمینه تولید پیشبینی میشود و خودروساز متناسب با
ش��رایط تقویمی و بازار ،این اعداد را به کل سال تقسیم
میکند که در برخی از ماههای س��ال ،خودروس��ازان با
تعطیالتی همچون تعطیالت تابس��تانه روبهرو میشوند
که در این ش��رایط ،میزان تولید نسبت به مدت مشابه

زمان خداحافظی با موتورهای درونسوز اعالم شد
تویوتا س��ال  ۲۰۵۰می�لادی را زم��ان پایان کار
پیشرانههای درونسوز اعالم کرد .به گزارش پرشین
خ��ودرو ،کمپانی خودروس��ازی تویوتا بدون ش��ک
یک��ی از رهب��ران صنعت خودروس��ازی و همچنین
ش��بکههای محرک مبتنیبر الکتریس��یته به شمار
میآی��د ک��ه درحالحاضر حدود  ۱۲درص��د از بازار
ایاالت متح��ده امریکا و همچنی��ن  ۴درصد از بازار
کل اروپا را دراختیار دارد ،اما وسایل نقلیه الکتریکی
و هیبریدی آن ح��دود  ۴۳درصد از بازارهای بزرگ
جهانی را تامین میکند ،پس بدیهی است که شرکت
خودروسازی تویوتا سال  ۲۰۵۰میالدی را پایان کار
پیش��رانههای درونس��وز اعالم کن��د .رییس بخش
تحقیقوتوسعه پیشرفته کمپانی خودروسازی تویوتا
معتقد است که ش��رکتهای بزرگ خودروسازی در
حال تحریم و کنار گذاش��تن پیشرانههای درونسوز
هس��تند ،به همین دلیل مجبور به سرعت بخشیدن
به ماش��ینهای الکتریکی یا وابس��ته به ش��بکههای
مح��رک الکتریکی هس��تیم که در نهای��ت به توقف

تولید و فروش ماشینهای دورن سوز منجر میشود.
ما انتظ��ار داریم که تا س��ال  ۲۰۵۰میالدی ،میزان
گازهای گلخانهای وس��ایل نقلیه ح��دود  ۹۰درصد
کاه��ش پی��دا کند که برای دس��تیابی ب��ه این امر،
تصمی��م به توقف تولید ماش��ینهای دورن س��وز از
س��ال  ۲۰۴۰میالدی خواهیم گرفت که در  ۱۰سال
پس از آن ،ماش��ینهای دورن سوز به حداقل تعداد
خود میرس��ند و انتظار هست که دیگر هیچ ماشین
دورن س��وز در جهان تولید نش��ود .تویوتا نخستین
خودروهای الکتریکی یا مبتنیبر الکتریک خود را در
اواخر دهه گذشته به فروش رساند و حال با استفاده
از باتریهای لیتیوم یونی ،میتواند با یک بار ش��ارژ
کامل باتریها تا حداکثر  ۳۰۰مایل محدوده حرکتی
داشته باش��د .با این حال ،آغاز سال  ۲۰۲۰میالدی
کمپانی خودروس��ازی تویوتا امیدوار است که بتواند
باتریه��ای حالت جامد را معرفی کند که عملکردی
بس��یار بهت��ر از باتریهای فعل��ی در ابعاد کوچکتر
خواهند داشت.

سال گذش��ته یا ماه قبل و بعد ،دچار کاهش یا افزایش
میش��ود .وی با تاکید بر اینکه تمام این موارد براساس
تقس��یمبندی کلی انجام میشود ،افزود :وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت برمبنای آماره��ای کالن اقتصادی در
ابت��دای هر س��ال هدفگذاری س��االنه را از ش��رکتها
درخواس��ت میکند که تولید خودروس��ازان با توجه به
اهداف چشمانداز کلی تعریف و تولید برمبنای آن انجام
میش��ود .این کارش��ناس صنعت خ��ودرو فاکتورهایی
همچون تقاضا و نیاز بازار را در کنار این هدفگذاریها
موثر دانست و تصریح کرد :در کنار هدفگذاری ساالنه
بای��د به این فاکتوره��ا نیز توجه کرد ام��ا اینکه در چه
ماههایی از س��ال چه خودروهایی با چ��ه تیراژی تولید
ش��ود به طور قطع از سوی خودروساز به وزارت صنعت،
معدن و تجارت اعالم خواهد شد .زاوه ادامه داد :از آنجا
که ش��رکتهای خودروساز ،شرکتهای بورسی هستند
و بای��د تمام جزئیات را به بورس اعالم تا میزان س��ود و
زیان را شناس��ایی کرده و به اطالع برس��انند .از این رو،
هدفگ��ذاری ماهانه یکی از ن��کات کلیدی در تولیدات
خودروسازان است .وی با بیان اینکه نهضت کمیگرایی
خودروس��ازان بر اهداف وزارت صنعت،معدن و تجارت
استوار است ،اظهار کرد :در کنار این نهضت سایر مسائل
از جمله داخلیس��ازی متناس��ب با نیاز ب��ازار و توانایی
تولید خودروس��ازان تعریف میش��ود .بر این اساس ،در
چنین شرایطی شاید  ۲۰۰هزار تقاضا برای ال ،۹۰وجود
داش��ته باشد اما در صورت وجود نداشتن توانایی تولید،
روی خودروی دیگری ش��یفت میش��وند .این در حالی
است که خودروس��ازان در شبکه فروش سعی میکنند
با تغییر در ش��یوههای فروش و قیمتگذاری و مواردی
از این دس��ت ،بازار را به محصولی س��وق دهند که توان
تولید آن وجود داشته باشد.

 هدفگذاری تولید بر پایه شبکه کششی

حس��ن کریمیسنجری ،کارشناس صنعت خودرو نیز
با اشاره به مصوبات ش��ورای سیاستگذاری خودرو که
معیار مش��خصی برای هدفگذاری تولید اس��ت،گفت:
در این ش��ورا رش��د تولی��د پیشبینی میش��ود و اگر
خودروس��ازان مشکلی برای رسیدن به این هدفگذاری
داشته باشند ،در همان شورا مطرح میکنند.

وی در گفتوگو با «گس��ترش صنعت» با بیان اینکه
در یک ش��رایط ایدهآل و ایس��تا ،نش��انههای زیادی بر
تولید دخیل هس��تند که اصلیتری��ن آنها فاکتور تقاضا
است ،افزود :با درنظر گرفتن چنین فاکتوری و براساس
تقاضای بالفعل و بالقوه ،میزان تولید در سال یا ماههای
آینده برنامهریزی و برای آن اقدام میشود.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد :این ش��رایط
در ای��ران در حالی اس��ت که در ش��رکتهای پیش��رو
خودروس��از ،ش��بکه تولید براس��اس س��اختار و شبکه
کشش��ی تعریف و تولید براس��اس تقاضا ایجاد میشود
که در این شرایط زنجیره تامین نیز فعال خواهد شد.
کریمیسنجری این ش��رایط را عاملی برای مشخص
ک��ردن تولید برمبنای تقاضا دانس��ت و گف��ت :به طور
قطع این ش��بکه برای ش��رکتهای پیش��رو اس��ت که
تولید آنها براس��اس ش��بکه تولید ناب انجام میشود اما
در خودروس��ازیهای دولت��ی ،برنامه تولید در ش��ورای
سیاستگذاری مصوب و خودروسازان موظف به تحویل
گزارش عملکرد ماهانه در این شورا به همراه مشکالت و
محدودیتها میشوند .وی با تاکید بر اینکه به طور قطع
تغییر در میزان تولید ماهانه با نقدینگی و جریان بازار در
ارتباط اس��ت ،تصریح کرد :برنامهای که در شورا مصوب
میش��ود بر پایه پایش نرخ رشد نسبت به سال قبل در
ماههای مختلف بوده و اگر ش��رکتهای خودروس��از در
زمینه خودرویی احس��اس کنند که با رتبه متناس��ب با
برنامه تولید ،فاقد تقاضا است تجدید نظر کرده و برنامه
تولی��د را با برنامه یک خ��ودرو دیگر جایگزین میکنند
تا محصوالت ک��ف آنها از میزان خاص��ی افزایش نیابد
زیرا در غیر این صورت دچار مش��کل میشوند بنابراین
س��عی میکنند در ماهه��ای مختلف تولی��د را با تقاضا
باالنس کنند .این کارش��ناس صنعت خودرو یادآور شد
که بررس��ی تجربههای گذشته نش��ان میدهد در نیمه
دوم س��ال ،نرخ تولید جهش��یتر بوده و هرچه به پایان
س��ال نزدیکتر میش��ویم این می��زان افزایش مییابد
چراکه روزهای فعال س��ال در نیمه دوم س��ال بیش��تر
و س��فارشگذاریها ،تامین و بودجه نی��ز در نیمه دوم
س��ال در شرایط مناسبتری قرار دارد که این امر باعث
میشود نرخ تولید در نیمه دوم سال جهشیتر شود.

قیمت خودروهای وارداتی به سقف رسید
بازار خودرو در حالی روزهای س��رد پاییز را س��پری
میکن��د ک��ه برخالف هفتههای گذش��ته از نوس��انات
قیمتی در این بازار کاس��ته ش��ده و در هفته جاری جز
تغییرات بسیار محدود ،بازار اغلب خودروهای داخلی و
وارداتی با تثبیت در نرخ همراه بوده است.
ب��ه گفت��ه ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاهداران ،تنها
خودرویی که در دو هفته گذشته بیشترین تغییر نرخ را
تجربه کرده ،تندر  ۹۰اتومات بوده که به نظر میرس��د
کاهش عرضه به ب��ازار علت افزایش نرخ این خودرو در
بازار است .س��عید موتمنی در گفتوگو با خبرخودرو
اظهار کرد :هر چند در هفته گذش��ته نرخ تندر اتومات
به  ۴۸میلیون و ۱۰۰هزار تومان در بازار رس��ید اما در
دو روز گذش��ته این خودرو باز هم روند صعودی نرخ را
ادامه داد و به  ۴۹میلیون و  ۳۰۰تومان در بازار رسید
در حالی که ن��رخ این خودرو در کارخانه  ۴۷میلیون و
 ۴۸۵هزار تومان اس��ت و درحالحاضر اختالف قیمتی
در ح��دود  ۲میلیون توم��ان را در بازار دارد .وی تاکید
ک��رد :هنگامی که خودرویی با محدودیت عرضه روبهرو

میشود نرخ آن در بازار افزایش مییابد البته شرکتها با
محدودیت عرضه ،به دنبال حفظ اختالف نرخ خودروها
در بازار هس��تند .وی گفت :هماکنون انواع رنو ساندرو،
دناپ�لاس و پ��ژو  ۲۰۷اتومات نیز همچنان بیش��ترین
اختالف قیمتها را در می��ان خودروهای داخلی دارند
به طوری که درحالحاضر نرخ س��اندرو اس��تپ وی در
بازار نسبت به نرخ کارخانه به حدود  ۷میلیون ،ساندرو
اتومات به بیش از  ۴میلیون ،دناپالس حدود  ۴میلیون
و پ��ژو  ۲۰۷اتومات به باالی  ۵میلیون تومان رس��یده
اس��ت .وی افزود :نرخ خودرو سایر خودروهای داخلی
در بازار تغییر چندانی نداش��ته و ن��رخ اغلب خودروها
بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰هزار تومان نوس��ان داش��ته است .به
گفته وی ،هماکنون تنها متقاضی واقعی به بازار مراجعه
میکند و براس��اس نیاز به خرید اقدام میکند .رییس
اتحادیه نمایش��گاهداران خودرو همچنین از تثبیت نرخ
وارداتی در بازار خبر داد و گفت :از هفته گذشته تاکنون
بازار وارداتیها تغییری در نرخ نداشته و به نظر میرسد
بازار خارجیها بیش از این کشش افزایش نرخ را ندارد.

ت از صنع��ت
حمای��ت دول�� 
خودرو با هدف رونق این صنعت
با تکیه ب��ر راهکارهایی همچون
اعم��ال محدودی��ت در واردات
و افزای��ش تعرفهه��ا امکانپذیر
میش��ود و به طور قطع با بهبود
اوض��اع خودروس��ازی در ایران
جواد مرزبانراد
میتوان ضمن حفظ اشتغالزایی
کارشناس صنعت خودرو
در کش��ور ،برای توسعه و ارتقای
توان رقابتپذی��ری خودروهای
داخل��ی اقدام کرد .به طور قطع در صورت پیشبینی راهکارهایی
ب��ا ه��دف کنترل جریان واردات و توجه بیش��تر ب��ه تولید داخل،
مصرفکنن��دگان نیز با هدف حمایت از این دس��ته از تولیدات به
خرید مصرف داخلی تشویق میشوند و در این شرایط تقاضا برای
خودروهای وارداتی سیر نزولی داشته و به مراتب کاهش مییابد.
بررس��ی فعالیت بیش از  ۳۰ش��رکت خودروسازی در ایران نشان
از چرخه نادرس��ت فعالیت این صنعت دارد چراکه گویاس��ت این
شرکتها به درستی پایهگذاری نشده و واردات و مونتاژ خودروهای
خارجی تبدیل به اصلی اساس��ی در این ش��رکتها شده است که
این امر ضرورت تقویت زیرس��اختهای تولید و توانمندیس��ازی
ش��رکتهای خودروس��ازی را نش��ان میدهد .در ش��رایط امروز
خودروس��ازی در دنیا ،ش��رکتهای خودروس��ازی کوچک ،توان
رقاب��ت در بازاره��ای جهانی را ندارند .از این رو ،این ش��رکتها با
فعالیت در دل شرکتهای بزرگ زمینه را برای تقویت زیرساختها
و ارتقای دانش فنی و تولیدی فراهم میکنند .این شرایط در حالی
است که بررسی روند موجود نشان میدهد که امروز خودروسازان
ب��زرگ ب��ازار را به انحصار خ��ود درآورده و عرص��ه را برای رقابت
خودروس��ازان کوچک محدود کردهان��د و برای تقویت توان تولید
و توس��عه صنعت خودرو ،ارتقا و توس��عه صنعت قطع ه نقش بسیار
مهم��ی ایفا میکند .بر این اس��اس ،میتوان ب��ا ارتقای فناوری و
بروزرس��انی این صنعت زمینههای رش��د صنعت خودرو را فراهم
کرد.

خبر

طراحی شبکه نمایندگیهایی
با قابلیتهای جهانی

مدی��ر فروش و امور نمایندگیهای گروه س��ایپا گفت :برمبنای
چش��مانداز درنظ��ر گرفته ش��ده ،معم��اری جدیدی در ش��بکه
نمایندگیه��ای ف��روش و خدم��ات پس از فروش ب��ا قابلیتهای
جهانی طراحی میش��ود که براساس آن سازمان فروش و خدمات
پس از فروش با ساختاری چابک ،خالق و نوآور ایجاد خواهد شد.
به گزارش سایپانیوز ،احمد کریمپور در همایش آموزشی مدیریت
بازاریابی و مهندس��ی فروش س��ایپا با بیان این مطلب اظهار کرد:
بازاریابی امروز با شکل بازاریابی در گذشته تفاوتهای زیادی پیدا
ک��رده و بر این اس��اس ،طراحی روشهای ف��روش نیز باید تغییر
کند .وی افزود :برمبنای برنامههای گروه س��ایپا ،تولید خودرو در
گروه سایپا در سال  ۱۴۰۴به یک میلیون دستگاه در سال خواهد
رس��ید و بر همین اس��اس ،باید روشهای ف��روش و بازاریابی نیز
متحول شود .کریمپور با اشاره به تغییر رفتار مصرفکننده نهایی
ادامه داد :برای تحول در روشهای فروش ،باید مس��ئوالن فروش
خ��ودرو در نمایندگیها مورد توجه ویژه قرار گیرند و عالوهبر آن،
سیاستگذاریها در گروه سایپا با نمایندگیها به اشتراک گذاشته
ش��ود .بر این اس��اس ،انجمنهای صنفی نقش بارز و موثری ایفا
میکنند .مدیر فروش و امور نمایندگیهای گروه س��ایپا با تاکید
بر تقویت ش��بکه عملیاتی ف��روش و خدمات پس از فروش گفت:
سایپا زیربنای خوبی برای منطقهای شدن ایجاد کرده است که با
عملیاتی شدن آن ،مشارکت نمایندگیها در فروش و خدمات پس
از فروش افزایش مییابد و به نوعی بازسازی و انتقال ساختارهای
فروش و خدمات به ابر نمایندگیها انجام خواهد شد.

وزارت صنعت موافق تعرفه
پلکانی واردات خودرو

براس��اس طرح جدید ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت به دنبال
آن اس��ت ت��ا تعرف��ه واردات خودرو را پلکان��ی افزایش دهد و این
تعرف��ه را برمبن��ای حجم موتور اعمال کن��د .رویکرد کلی دولت
ب��ر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اس��ت اما این وزارتخانه
معتقد اس��ت نباید برای خودروهای لوکس ممنوعیت ایجاد کرد
بلکه باید تعرفه س��نگینی وضع ک��رد .به گزارش پردیس خودرو،
کمیسیون اقتصادی هیات دولت روز دوشنبه میزبان وزیر صنعت،
مع��دن و تج��ارت و برخی از نهادهای اجرایی دیگ��ر بود تا درباره
طرح جدید س��امانه ثبت س��فارش خودرو بحث و بررسی شود .در
این جلس��ه ایرادها و نقدهایی به طرح پیش��نهادی وزارت صنعت،
معدن و تجارت وارد ش��ده که بر این اس��اس ،ط��رح به وزارتخانه
بازگردانده شده تا شخص وزیر پیشنهادهای جدید خود را دوباره
به کمیسیون اقتصادی هیات دولت اعالم کند.
برپای��ه طرح جدید ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت به دنبال آن
اس��ت تا تعرفه واردات خودرو را پلکانی افزایش دهد و این تعرفه
را براس��اس حجم موتور اعمال کند .یکی از نکات بحث ش��ده در
این جلس��ه ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اس��ت .با وجود
اینکه بیشتر خودروهای لوکس دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰
سیسی هس��تند اما برخی از خودروهای کمتر از  ۲۵۰۰سیسی
لوک��س به ش��مار میروند .رویکرد کلی دول��ت ممنوعیت واردات
خودروهای لوکس است اما وزارت صنعت ،معدن و تجارت معتقد
است نباید برای خودروهای لوکس ممنوعیت ایجاد کرد بلکه باید
تعرفه سنگینی وضع کرد.
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کارتون روز

رشد  ۲۳/۸درصدی نقدینگی
در نیمه نخست امسال

بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران اعالم کرد :نقدینگی کشور در
پایان ش��هریور به  ۱۳۸۹۹هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال رسید که نسبت به
ش��هریور سال گذشته ۲۳/۸درصد و نس��بت به آغاز امسال  ۱۰/۹درصد
رش��د کرد .به گزارش ایرنا ،بررس��ی تازهترین جدول گزیدههای آماری
بانک مرکزی نشان میدهد پول با  ۱۶۸۲.۴هزار میلیارد ریال و شبهپول
با  ۱۲۲۱۷.۱هزار میلیارد ریال در ایجاد این نقدینگی نقش داشت.
حجم پول از ش��هریور سال گذش��ته تاکنون  ۱۳/۷درصد و از ابتدای
امس��ال  ۳/۲درصد رشد کرد اما شبهپول که همان سپردههای اشخاص
نزد بانکهاس��ت ،در یکسال منتهی به ش��هریور امسال  ۲۵/۳درصد و
در نیمه نخس��ت امس��ال  ۱۲درصد رش��د کرد .همچنین ضربآهنگ
تغییر سرمایهگذاری کوتاهمدت به بلندمدت در بانکها در این آمار قابل
مشاهده اس��ت؛ سرمایهگذاری کوتاهمدت در ش��هریور امسال نسبت به
اسفند سال گذشته ۸/۹درصد کاهش یافت.
س��رمایهگذاری بلندمدت در همین بازه زمانی ۳۵/۴درصد رش��د کرد
ک��ه بیانگر اثر بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر ال��زام بانکها به رعایت
نرخ س��ود  ۱۵درصدی سپردههای یکساله و نرخ سود  ۱۰درصدی برای
حس��ابهای کوتاهمدت است که سبب ش��د در شهریور گذشته بانکها
حس��ابهای س��پردهگذاران خود را به س��پردههای بلندم��دت تبدیل
کنند.
بدهی موسسهها و شرکتهای دولتی به نظام بانکی در پایان شهریور
امس��ال به  ۲۳۷۳.۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریور سال
گذشته  ۱۶.۳درصد و از ابتدای امسال  8درصد رشد کرد.

طرح :هادی اشرفی« ،گسترش صنعت»

ژورنالیسم هنوز زنده است

«اقتصاد و صنعت» در یک هفته گذشته

بررسی خألهای سرمایهگذاری در ایران

دانشوفناوری

پروژه تولید تور پرورش ماهی
در قفس ،تجاریسازی شد

رییس جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر از تجاریسازی تور پرورش
ماه��ی در قف��س خب��ر داد و گفت :تاکن��ون  ۱۰مجموعه تور پرورش
ماهی در قفس تحویل کارفرما ش��ده اس��ت .به گزارش ایسنا با تالش
پژوهشگران معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی
امیرکبیر تورهای طرح پرورش ماهی در قفس ش��رکت آبزیپروری به
ظرفیت  ۵۰۰تن در هر دوره پرورش و به ارزش  ۴میلیارد ریال تولید
و تحویل کارفرما شد تا در سواحل دریای خزر در استان گیالن نصب
ش��ود .دکتر مهدی ورس��های ،رییس جهاد دانش��گاهی واحد دانشگاه
صنعت��ی امیرکبیر پ��رورش ماهی در قفس را یک��ی از بندهای برنامه
ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی حوزه کشاورزی و شیالت
کش��ور دانست و افزود :بیشتر تجهیزات این فناوری وارداتی است ،اما
محققان جهاد دانش��گاهی واحد صنعتی امیرکبیر در راس��تای تولید
ثروت از دانش ،با کس��ب دانش فنی و تجاریس��ازی تورهای موردنیاز
قفسهای پرورش ماهی را تولید و این تجهیزات را بومیسازی کردند.
وی افزود :تاکنون افزون بر  ۷۰قفس تجهیز ش��ده اس��ت که ظرفیتی
معادل  ۳۵میلیون کیلوگرم ماهی در هر دوره پرورش با ارزش افزوده و
کیفیت باال به صنعت شیالت و آبزیپروری کشور را دارد .رییس جهاد
دانش��گاهی واحد دانش��گاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد :در سال
جاری در همکاری جهاد دانش��گاهی واحد صنعتی امیرکبیر با شرکت
آبزیپروری ،تورهای موردنیاز این ش��رکت برای ظرفیت پرورش ۵۰۰
تن ماهی در هر دوره طراحی و تولید ش��د و در فصل پرورش ماهیان
سردآبی برای نصب در قفسها ،تحویل این شرکت در سواحل دریای
خزر در محدوده استان گیالن شد.
ورس��های با بیان اینکه این تورها براس��اس اس��تاندارد ۹۴۱۵NS
نروژ (بهعنوان یک اس��تاندارد پذیرفته ش��ده جهانی) طراحی و تولید
ش��ده اس��ت ،ادامه داد :ای��ن تورها دارای ویژگی آنت��ی فولینگ برای
افزایش طول عمر تورها و جلوگیری از انس��داد مشها هس��تند و در
ص��ورت نگهداری اصولی و تعمیرات منظم ،قابلیت بهرهبرداری  ۳تا ۷
دوره پ��رورش ماه��ی در دریای خزر را دارد .رییس جهاد دانش��گاهی
واح��د دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینک��ه راهی جز تبدیل علم
به ثروت و درآمدزایی از یافتههای پژوهش��ی نیس��ت ،افزود :با نگارش
پایاننامه ،تحقیق و پژوهش و خروجی یک یا دو مقاله از آن ،کشور به
سمت توسعه و پیشرفت حرکت نخواهد کرد ،بلکه دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی باید به جای کمیت به دنبال حل مس��ئله و رفع مش��کالت
کوچک و بزرگ در کشور باشند.

ای ناقال تو هنوز زندهای!

گس�ترش صنعت این هفته در صفحه اقتصاد و صنعت در چندین گزارش به چالشهای مطرح در
س�رمایهگذاری در ایران پرداخته اس�ت .سهم قابلتوجهی از س�رمایهگذاری در کشور را طرحهای
عمرانی و مس�کن به خود اختصاص میدهند که اکنون بنا بر شرایط نامناسب اقتصادی در هر بخش
با چالش جدی روبهرو هس�تیم .دولت برای فعالکردن س�رمایهگذاری در بخ�ش طرحهای عمرانی
س�راغ فاینانس رفت�ه و بانکهایهای خارجی با گش�ایش خطوط اعتباری ظرفی�ت قابلتوجهی را
در کش�ور ایج�اد کردهاند با توجه به روند کند پیش�رفت پروژههای عمرانی ای�ن نگرانی وجود دارد
که این اعتبارها اثربخش�ی کافی را نداش�ته باش�د .ازسوی دیگر در بخش مس�کن نیز دولت تالش

داش�ته با ارائه تس�هیالت رونق ایجاد کند اما با وجود رونق اندک در بخشهایی از مس�کن ش�اهد
بیرغبتی س�رمایهگذاران برای ورود به این بخش هستیم .دولت برای سرمایهگذاری در بخش تولید
نی�ز ب�ا پیروی از الگوی چی�ن در راهبرد حمای�ت از تولید اقدام به اختصاص تس�هیالت مختلف به
تولیدکنن�دگان میکند اما هیچگاه نتوانس�ته موفقیتهای چین را در عرصه تولید بهدس�ت بیاورد.
گس�ترش صنعت در گزارشی دیگر به بررس�ی این موضوع پرداخت که چرا ایران نتوانسته با وجود
الگوبرداری ناقص از الگوی چین در توسعه به موفقیت دست پیدا کند .در ادامه به نظرات کارشناسان
درباره موضوعات ذکرشده در هفته گذشته میپردازیم.

نبود مدیریت برجسته و فساد گسترده در ایران
محمدباقر صدری-عض�و انجمن اقتصاددانان

ایران :چین در  ۳۰س��ال گذش��ته ب��ا تغییر و
تحوالت اساسی و نوسازی روبهرو بوده که باعث
ش��ده اکنون به قدرت برتر اقتصاد جهان تبدیل
شود .ایران یک کشور جهانسومی است و دارای اقتصاد
در حال توس��عه است بنابراین با س��اختار چین تفاوت
دارد .چین با وجود اینکه ساختاری سوسیالیستی دارد
اما تغییرات اساس��ی در تمام ابعاد اجتماعی ،سیاس��ی،
اقتصادی و...انجام داده است و اینکه توانسته در چنین
ساختاری در یک نظام جهانی سرمایهداری به این شکل
پیشرفت کند از شگفتیهای اقتصاد است .ایران بعد از
انق�لاب از نظر اقتصادی تا حدودی بهدنبال همان الگو

بود تا به وس��یله بنگاههای بزرگ دولتی اقتصاد
را اداره کن��د ام��ا موفق نبود چون ابتدا کش��ور
چند س��ال درگیر جنگ ش��د و بع��د از انقالب
ت��ا حدودی رویکرد تغییر ک��رد اما با وجود این
برنامههای توس��عه اقتصادی بهویژه از برنامه چهارم به
بعد به نحوی تنظیم ش��د که هیچکدام اجرایی نش��د و
تحلیل��ی بر چرایی آن نیز نش��د به همین دلیل اقتصاد
ایران دچار عقبماندگیهایی اس��ت که دلیل اصلی آن
به نبود مدیریت برجس��ته در کش��ور برمیگردد .ایران
الگوی ارائه تس��هیالت به تولید را بهطور ناقص از چین
بهره گرفته اما به دلیل فساد گسترده در ایران هیچگاه
نتوانسته موفق عمل کند.

اولویت اصلی ایران سیاست است نه اقتصاد
مجید رضا حریری -نایبرییس اتاق بازرگانی

ایران و چین :اندیشه اصالحات اقتصادی چین
همزمان با انقالب اس�لامی ایران در چین آغاز
شد و حاکمیت این تفکر که در چین هیچ چیز
مهمت��ر از اینک��ه اقتصاد چین قوی ش��ود وجود ندارد
باعث ش��د تمام تصمیمهای سیاسی ،نظامی ،امنیتی،
درگیریه��ای منطقهای و ...براس��اس منافع اقتصادی
س��اماندهی ش��ود .موتور محرکه این اندیشه نیز جذب
سرمایهگذاری خارجی بود.
ایران در ظاهر از ابتدای انقالب دنبال چنین الگویی
بود اما بیشتر به این الگو تظاهر کرد تا به آن عمل کند.
آنچه در چین اتف��اق افتا د گذار از یک اقتصاد متمرکز

سرمایههای فراری با مشوق به مسکن بازمیگردد
حس�ن محتش�م-رییس اتحادیه انبوهسازان

اس�تان تهران :درحالحاضر شاهد خروج از رکود
در بخش مسکن هستیم اما سرمایهگذاری در این
بخش انجام نمیش��ود ،دولت ابزارهای بس��یاری
برای هدایت سرمایه به سمت مسکن دارد .بهطور
مثال دولت با برداشتن ابزارهای بازدارنده سرمایهگذاری
همچون مالیات فروش خانه و خانههای خالی یا افزایش
ن��رخ دفترچههای معامالتی که ب��ه افزایش تراکم و نرخ
مس��کن منجر میش��ود ،میتواند جذابیت ای��ن بازار را

افزای��ش و نرخ بازده س��رمایه در بخش مس��کن
را فزون��ی ده��د .همچنین با حمای��ت از صنایع
ساختمانی مانند فوالد میتواند نرخ آن را کنترل
کند تا نرخ نهادههای ساخت مسکن کاهش پیدا
کن��د .اصالح قان��ون پیشفروش میتوان��د موجب رونق
ساختوس��از و تزری��ق منابع به بخش س��رمایهگذاری
مسکن شود ،قانون پیشفروش به ضرر مالک و فروشنده
تنظیم شده و این امر باعث شده بسیاری از فروشندگان
از پیشفروش خودداری کنند.

نقشآفرینی بخش خصوصی ،شرط اثربخشی فاینانس
محمدرض�ا پورابراهیم�ی -رییس کمیس�یون

اقتص�ادی مجلس ش�ورای اسلامی :اگ��ر منابع
فاینان��س برای پروژهه��ای کالن اقتصادی بهکار
گرفته ش��وند اقدامی پس��ندیده است چون بحث
تامین مالی خارجی با نرخهای بسیار پایین انجام میشود
و این موضوع متوسط نرخ تامین مالی در اقتصاد را پایین
میآورد در این ش��رایط واگذاری اجرای پروژهها به بخش
خصوصی میتواند بس��یار کمککننده باشد چون بخش
خصوص��ی براس��اس منافع خود عمل میکن��د و در این

ش��رایط پروژهها به سرعت پیشرفت دولت نیز در
این میان متناسب با تضامینی که برای فاینانسها
ارائه کرده باید از طرف بخش خصوصی تضامینی
را دریافت کند تا در این زمینه دولت دچار مشکل
نش��ود .اگر پروژهها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود
نگران��ی در زمینه فاینانسها وجود ندارد اما اگر در بخش
دولتی اجرایی شوند این نگرانی وجود دارد که با توجه به
عملکرد ضعیف دولت در پیشرفت پروژهها فاینانسها جز
افزایش بدهی دولت نتیجه دیگری نداشته باشد.

اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان

عکس روز

ش��هرام کوسهغراوی ،عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی گفت :در
ت بر ساخت مسکنهای مهر ازسوی شرکتهای تعاونی انجام
بسیاری از موارد نظار 
شده است.
وی درباره ش��رایط و کیفیت س��اخت مس��کنهای مهر ،اظهار کرد :نفس ساخت
مس��کن مهر امر خوبی بود اما در اج��رای آن بحث وجود دارد ،نظارتهای کافی که

آوا دختری که در بامداد دومین روز پس از زلزله در بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب به دنیا آمد

دولتی به س��مت ی��ک اقتصاد هدایت ش��ده و
کنترل شده خصوصی بود .خصوصیسازی مدل
چینی به معنای خصوصیسازی مارگارت تاچر
نبود بلکه ابتدا آزادس��ازی اقتص��ادی رخ داد و
س��پس به سمت خصوصی آن هم با ساختاری خاص و
پیچیده حرکت کردند.
حکومت چین حکومتی تکصدا و متمرکز اس��ت در
حالی ک��ه در ایران چندصدایی وج��ود دارد به همین
دلیل نمیتوان الگو برداری کرد اما میتوان از اقدامات
آن دریافت ک��ه برخی حمایته��ای صنعتی از همان
شیوه برگرفته شده اما موفق نبوده چون مشکل اقتصاد
در مسائل سیاسی است.

منبع :ایرنا

محم��د حس��ینی تف��رش ،عضو
کمیس��یون برنام��ه ،بودج��ه و
محاس��بات مجلس ،گفت :بسیاری
از ام��وال بابک زنجانی از قش��مایر
و س��هام برخی کارخانهها در حد بده��ی متهم نفتی
شناس��ایی و توقی��ف ش��ده اس��ت .وی ب��ا اش��اره به
ش��کلگیری پروندههای فس��اد اقتصادی در کشور به
شکلهای مختلف ،گفت :پروندههای فساد در کشور به
علتهای متفاوت ایجاد ش��ده که یکی از این پروندهها
بابک زنجانی بوده که پرونده این متهم در بحث فروش
نفت کش��ور اس��ت که این پرونده پس از سیر قانونی
خود تکمیل شده و مراحل تحقیق درباره این تخلفات
طی و اسناد و مدارک کافی در حوزههای قضایی تهیه
شده است و امروز به دادگاه ارسال و در جلسات بسیار
متعدد بررس��ی شده اس��ت .عضو کمیس��یون برنامه،
بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
درنهای��ت رأی��ی که در پرون��ده بابک زنجان��ی درباره
بازگشت اموال و رفتار قانونی با شخص متخلف صادر و
تایید میشود ،به طورحتم اجرایی میشود.

باید انجام میشد انجام شده است .عضو کمیسیون عمران مجلس
ت بر ساخت
شورای اسالمی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نظار 
مسکنهای مهر ازسوی شرکتهای تعاونی انجام شده است ،گفت:
بس��یاری از اوقات مهندسان ناظر به آن شکلی که باید نظارتها را
انجام میدادهاند ،به وظیفه خود عمل نکرده و در چرخه نظارت حضور نداشتهاند.

محمدرض��ا رضایی کوچی رییس
کمیسیون عمران مجلس ،از بازدید
کمیسیون متبوعش از روند ساخت
آزادراه ته��ران ش��مال در آین��ده
نزدی��ک خبر داد و گفت :تکمیل هرچه س��ریعتر این
آزادراه ب��ا هدف صرفهجوی��ی در زمان و انرژی مطالبه
جدی مجلس از مسئوالن است.
وی با تاکی��د بر ضرورت تس��ریع در تکمیل هرچه
سریعتر آزادراه تهران ش��مال ،گفت :با توجه به اینکه
بیش��ترین بار ترافیکی در این مس��یر قرار داشته و هر
س��اله آمار تصادفهای جادهای بسیاری را نیز به خود
میبیند الزم اس��ت هرچه سریعتر این آزادراه تکمیل
شود .رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی،
ب��ا بی��ان اینکه آزادراه تهران ش��مال متعل��ق به همه
مردم کش��ور است ،افزود :با توجه به اینکه بار ترافیکی
بسیاری بهویژه در ایام تعطیل سال در این مسیر دیده
میشود الزم است هرچه سریعتر با تکمیل این آزادراه
کاهش مدتزمان س��فر و همچنین ایمنی بیش��تر آن
انجام شود.

حمیدرض��ا حاجیبابای��ی رییس
فراکس��یون والیی مجل��س از انتقاد
اعضای این فراکسیون نسبت به رکود
در بخش مسکن در جلسه با وزیر راه
خبر داد .وی با اشاره به جلسه اعضای فراکسیون والیی
مجلس شورای اسالمی با وزیر راه و شهرسازی گفت :در
این جلسه مشکالت و چالشهای حوزه راه و شهرسازی
ب��ه وس��یله نمایندگان مردم با وزیر مطرح ش��د .رییس
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس ش��ورای اسالمی،
اف��زود :مهمترین مواردی که در این جلس��ه مورد بحث
و بررس��ی قرار گرفت عبارت بودند از مس��ائلی همچون
تعطیل��ی حداکثر پروژههای وزارت راه ،رکود مس��کن با
وضعیتی که برای موسسههای پولی بهوجود آمده است
و پ��ول م��ردم که به طرف ارز و س��که هدایت میش��ود
و گرانی را تش��دید میکند .حاجیبابایی افزایش صدور
پروانه س��اختمان و مالیات بر ارزش افزوده و مش��کالتی
که برای نظام مهندس��ی ایجاد کرده را از موارد دیگری
عنوان کرد که نمایندگان مردم درخواس��ت پیگیری آن
را ازسوی وزیر داشتند.

