
 سناریوی متناقض مالیاتی 
در بودجه 9۷

در الیحه بودجه 9۷ درآمدهای مالیاتی دولت در حالی رش��د ۵/ 9 
درصدی داش��ته که عملکرد مالیاتی س��ال 9۶ نش��انه های مثبتی از 
ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی ندارد و فقط ۴۳ هزار میلیارد تومان از 
پیش بینی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. از طرف دیگر، 
مالیات ش��رکت های دولتی در پیش بینی بودجه 9۷ نس��بت به سال 
گذش��ته کاهش داش��ته که نش��ان می دهد دولت در حالی سناریوی 
مالیات��ی را نوش��ته که معتقد اس��ت ش��رکت های دولت��ی به عنوان 
بزرگترین بنگاه های کش��ور عملکرد مثبت��ی در این بخش نخواهند 
داشت؛ در چنین شرایطی آیا باید انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی 
کش��ور در س��ال 9۷ محقق ش��ود؟ الیحه بودجه 9۷ روز گذشته به 
مجلس ش��ورای اس��امی ارائه ش��ده که جزئیات منابع درآمدی آن 
نش��ان دهنده افزایش س��هم مالیات در بودجه است. دولت برای سال 
آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده 
که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیاردتومان الیحه امسال تا ۱۶ هزار 
میلیارد تومان رشد دارد. به دور از نقد بودجه نویسی دولت، در زمینه 
پیش بینی درآمدی همواره عددهایی اعام می ش��ود که با واقعیت و 
ش��رایط اقتص��ادی فاصله دارد اما یک موض��وع را می توان در الیحه 
بودج��ه دولت دوازده��م تایید کرد و آن، تاش برای فاصله گرفتن از 
اقتصاد نفتی است؛ هرچند این هدف نیازمند راهبردهای عملی است 
و برنامه ها روی کاغذ همیش��ه امیدوار کننده هس��تند و دولت برای 
دوری از چالش ه��ای آینده باید چش��م انداز مثبت درآمدزای اقتصاد 

غیرنفتی را تقویت کند تا درآمدهای مالیاتی نیز محقق شود. در حالی 
رش��د درآمدهای مالیاتی ثبت ش��ده که امسال تا پایان ۶ ماه عملکرد 
بودجه نشان می دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار 
میلیاردی مصوب محقق ش��ده اس��ت که به ۵۰ درصد هم نمی رسد. 
این موضوع در کنار گفته های س��یدکامل تقوی نژاد، رییس س��ازمان 
امور مالیاتی که روز گذش��ته در چهاردهمین کنفرانس فنی س��االنه 
مجمع مقامات مالیاتی کشور مبنی بر اینکه »سازمان امور مالیاتی در 
صدد اس��ت از فعاالن اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت کند«، 
حکایت از راهبردهای جدید این س��ازمان ب��رای افزایش درآمدهای 
مالیاتی دارد اما اینکه چقدر این برنامه موفقیت آمیز باشد به عملکرد 
آینده دولت بس��تگی خواهد داش��ت زیرا پیش از این دولت به منظور  
افزای��ش نظارت ه��ای مالی ب��رای جلوگیری از ف��رار مالیاتی مطابق 
ش��یوه نامه »رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک« ابتدا تصمیم 
داش��ت حس��اب های با گردش مالی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان که 
جزو مش��موالن مالیاتی هس��تند مورد ارزیابی قرار گیرند اما چندی 
نگذشت که با فشار منتقدان از این تصمیم پا پس کشید و در نهایت 
در جلس��ه  وزیر اقتصاد و دادس��تان کل کش��ور در ادامه نشست های 
کمیس��یون اقتصادی مجلس با رییس سازمان امور مالیاتی، رییسان 
اتاق ه��ای اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و... این برنامه تغییر کرد 
و قرار ش��د حس��اب های ب��ا گردش مالی زیر ۵ میلی��ارد تومان مورد 

8ارزیابی قرار نگیرند.
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 گزارش »گسترش صنعت«
 از وضعیت پرداخت اعتبار ۱0 هزار میلیارد تومانی نوسازی صنایع

 طرح نوسازی 
از برنامه ششم عقب است
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 ضرورت تقویت پیوند 
صنایع تولیدی و بازار 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رییس اتاق اصناف ایران مطرح کرد
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نوس��ازی و بهسازی تجهیزات صنایع کشور یکی از 
اولویت های مهم صنعتی اس��ت که در دولت دوازدهم 
نی��ز مورد توجه و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ق��رار گرفت��ه اس��ت اما با وج��ود گالیه ه��ای محمد 
شریعتمداری از ش��بکه بانکی کشور برای تسریع در 
پرداخت تس��هیالت و در اولویت قرار دادن تسهیالت 
نوس��ازی هنوز رقم چندانی در این زمینه به واحدها 
پرداخت نش��ده اس��ت. براس��اس برنامه ریزی دولت 
دوازدهم، در طرح رونق تولید ۱0 هزار میلیارد تومان 
برای نوس��ازی ۵ ه��زار واحد صنعتی امس��ال د رنظر 
گرفته ش��ده که با گذشت ۹ ماه از سال تاکنون فقط 
۶۵۹ واحد به بانک ها معرفی شده اند که از این میزان 

تعداد اندکی موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
نوسازی��۲0هزار�واحد�صنعتی�کوچک��

براساس برنامه ۵ ساله توسعه تا پایان برنامه ششم 
باید ۲۵ درصد از صنایع کوچک و ۱۵ درصد از صنایع 
بزرگ نوس��ازی شوند به نحوی که در صنایع کوچک 
در س��ال نخست ۴ درصد، در سال دوم ۵ درصد و به 
همین ترتیب تا پایان برنامه ۲۵درصد صنایع کوچک 
نوسازی ش��وند؛ به عبارت دیگر تا پایان برنامه ششم 
توس��عه باید ۲0 هزار واحد کوچک از نظر تجهیزات، 
فناوری، نیروی انس��انی، آموزش و... نوس��ازی شوند. 
در صنایع متوس��ط و بزرگ به  دلیل آنکه بخش��ی از 
این واحدها تازه س��اخت هستند و نوس��ازی آنها نیز 
هزینه بر خواهد بود هدف گذاری ۱۵درصدی در برنامه 
ششم توس��عه برای نوس��ازی آنها در نظر گرفته شده 
است. براس��اس این برنامه ریزی، امسال ۵ هزار واحد 
کوچک و متوسط باید تجهیزات خود را نوسازی کنند 
ام��ا همراهی نکردن بانک ها با این برنامه باعث ش��ده 
تا بخش مهمی از برنامه توس��عه ای صنایع کش��ور بر 

زمین بماند.
ارتقای�بهره�وری�با�نوسازی�صنایع��

یکی از مهم ترین آثار نوسازی صنایع بر بهره وری و 
مصرف انرژی اس��ت که تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام 
محصوالت تولیدی دارد. در شرایطی که رقابت پذیری 

محصوالت از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، کاهش 
نرخ تمام ش��ده از طری��ق بهبود به��ره وری و کاهش 
مصرف انرژی می تواند شرایط صنایع را با تغییر جدی 
رو به رو کند. به گفته مدیر کل تجهیزات و ماشین آالت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوسازی صنایع کشور 
می تواند تا ۳0 درص��د بهره وری واحد های صنعتی را 
افزایش دهد به همین منظور محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر شهریور امسال در 
جلسه ای با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و ولی اهلل س��یف، ریی��س کل بانک مرکزی 
بر لزوم سرعت بخش��ی به پرداخت تسهیالت از سوی 
شبکه بانکی تاکید کرد و اولویت را در نوسازی خطوط 
تولید بنگاه های کوچک و متوسط به منظور تحول در 
فناوری تولید اعالم کرد اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده، 

نشان از عملکرد ضعیف بانک ها در این بخش است. 
عملکرد�ضعیف�در�تسهیالت�نوسازی��

محس��ن صالحی نی��ا، مع��اون امور صنای��ع وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت در این باره به »گس��ترش 
صنعت« گفت: متاسفانه در بخش تسهیالت نوسازی 
عملکرد چندان قابل قبولی را از س��وی بانک ها شاهد 
نیستیم؛ تاکنون ۳ هزار و ۷۷۷ واحد صنعتی ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد ۶۵۹ واحد به بانک ها معرفی 
ش��ده اند و در مجموع تس��هیالت قابل توجهی به این 
واحد ها پرداخت نشده است. وی درباره دالیل عملکرد 
ضعیف در بخش تس��هیالت نوسازی گفت: در بخش 
تسهیالت نوس��ازی و بازسازی و اس��تفاده از فناوری 
در واحدهای تولیدی هنوز چارچوب مشخصی وجود 
ندارد و تا اواس��ط س��ال هنوز بانک ها ب��ه طور کامل 
برای پرداخت این تسهیالت توجیه نبودند، در همین 
راس��تا، جلس��ه هایی با همکاری بان��ک مرکزی برای 
بانک ها برگزار و ش��یوه نامه تسهیالت نوسازی نیز به 
آنها ابالغ شده است. امیدواریم با تعیین چارچوب الزم 
هر چه به آخر س��ال نزدیک شویم آمار در این بخش 

پررنگ تر شود.
اهمیت�نوسازی�در�بهره�وری�و�انرژی��

رمضانعل��ی س��بحانی فر، عضو کمیس��یون صنایع 
و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس��المی در گفت وگو با 
»گس��ترش صنعت« ب��ا انتق��اد از عملک��رد ضعیف 
پرداخت تس��هیالت نوس��ازی گف��ت: پرداخت اندک 

تسهیالت نوسازی صنایع پس از گذشت ۹ ماه از سال 
موضوعی اس��ت که باید از بانک مرک��زی و نهادهای 
ذی ربط مورد پرس��ش قرار بگیرد. یکی از اولویت های 
سه گانه ارائه تسهیالت که دارای اهمیت باالیی است 
موضوع نوس��ازی ساختار صنایع کش��ور است. وی با 
بی��ان اینکه مهم تری��ن ضعف صنایع کش��ور مصرف 
انرژی و بهره وری اس��ت، اظهار کرد: ارتقای تجهیزات 
و نوس��ازی صنایع کش��ور موجب افزایش بهره وری و 
صرفه جوی��ی در مصرف انرژی خواهد ش��د به همین 
منظ��ور ج��زو اولویت ه��ای  وزارت  صنع��ت، معدن و 
تجارت قرار گرفت. اینکه تاکنون به این امر بی توجهی 
ش��ده موضوع مهمی اس��ت که نهادهای دولتی باید 

دالیل آن را بیان کنند.
بانک�ها�همکاری�الزم�را�ندارند��

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به اهداف تسهیالت دهی به صنایع گفت: 
یکی از مهم ترین اهداف تسهیالت استفاده حداکثری از 
توان واحدهای موجود و فعال کردن ظرفیت های خالی 
بود که برای این منظور نیاز به سرمایه در گردش وجود 
داش��ت. عالوه بر این، نوسازی صنایع از ضرورت های به 
حداکثر رس��اندن توان داخ��ل بود به همین منظور ۲0 
ه��زار میلیارد تومان  برای تامین س��رمایه در گردش و 
۱0 هزار میلیارد تومان برای نوس��ازی صنایع اختصاص 

پیدا کرد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه طبق گزارش ه��ای نهادهای 
دولتی، چند هزار میلیارد تومان در بخش س��رمایه در 
گردش پرداخت شده است، افزود: بانک ها در این زمینه 
هم��کاری الزم را انجام نمی دهند البته هنوز مش��خص 
نیس��ت چه میزان از این اعتبارات به بانک ها تخصیص 
یافته اس��ت اما با وجود این، بانک ها بیش��تر تمایل به 

پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش دارند. 
�پرداخت�تسهیالت�سرمایه�در�گردش��

س��بحانی فر افزود: بانک ها به دلیل اینکه تس��هیالت 
س��رمایه در گردش زودبازده است و به واحد های فعال 
به منظور هزینه های جاری پرداخت می ش��ود ریس��ک 
کمت��ری را متحمل می ش��وند در نتیجه ب��ه پرداخت 
تسهیالت س��رمایه در گردش رغبت بیشتری دارند. از 
سوی دیگر تسهیالت سرمایه در گردش کوتاه مدت و در 
دوره های ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله پرداخت می شود.

 وی ب��ا اش��اره به راهکارهای جایگزی��ن برای تامین 
س��رمایه نوسازی تجهیزات گفت: از آنجا که بیشتر نیاز 
نوسازی صنایع کشور به واردات تجهیزات و ماشین آالت 
است در شرایطی که بانک مرکزی توان تخصیص اعتبار 
از منابع داخلی را ندارد باید س��از وکاری فراهم ش��ود تا 
از طریق کش��ور هایی که روابط مناس��بی با ایران دارند 

خطوط اعتباری ایجاد شود. 
�اس�تفاده�از�ظرفی�ت�یوزانس�و�پول�های���

بلوکه�شده
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه ایران هنوز در برخی ها کش��ورها 
س��رمایه های ذخیره شده ای دارد که به دلیل تنگناهای 
موجود امکان برگشت به کشور ندارد، گفت: با استفاده 
از ای��ن مناب��ع و همچنی��ن ظرفیت یوزان��س می توان 
به نوس��ازی صنایع کش��ور اقدام کرد زی��را این یکی از 
موضوعات حیاتی صنایع کشور است که سال ها به دلیل 
تحریم ها با آس��یب های جدی رو به رو شده و اکنون باید 

برای بر طرف کردن این مشکل اقداماتی انجام شود.  
 وی درب��اره تامین منابع داخلی نی��ز افزود: دولت از 
محل س��هم یارانه صنایع می تواند کمک هایی را به طور 
مس��تقیم یا غیر مستقیم به واس��طه بانک ها دراختیار 
صنایع کش��ور بگذارد تا اولویت هایی که در برنامه های 

خود تعیین کرده محقق شود. 
تخصی��ص پیدا نکردن اعتب��ارات بانکی دلیلی برای 
بر زمین ماندن این هدف نیس��ت چون این موضوعات 
بس��ترهایی اس��ت که چرخ��ه اقتص��ادی را به حرکت 
درم��ی آورد و اگ��ر خلل��ی در آن به وجود آید اش��تغال 

کشور و توسعه به خطر می افتد.
 بن��ا بر این گزارش، ارتقای بهره وری و کاهش انرژی 
از حیاتی ترین نیاز های صنایع کش��ور اس��ت که تنها از 

طریق نوسازی صنایع امکان پذیر است. 
با توجه به اینکه در سال نخست برنامه ششم اهداف 
نوس��ازی تجهیزات و صنایع کش��ور به وس��یله منابع 
داخلی محقق نشده است، دولت باید به فکر راهکار های 
دیگری برای حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط باشد 
تا بتواند عالوه بر برطرف کردن مش��کالت صنایع، خود 
را با هدف گذاری های برنامه ششم توسعه منطبق کند؛ 
در غیر این صورت س��رانجام برنامه شش��م توس��عه نیز 

همچون برنامه پنجم توسعه بدون نتیجه خواهد بود. 

صنعت  و اقتصاد

طرح نوسازی از برنامه ششم عقب است

تکیه�بودجه��۹۷بر�درآمدهای�مالیاتی�بودجه�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت��۲۱درصد�کم�شد�
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
آین��ده مع��ادل ۱۴۱۹ میلی��ارد و ۶۲۵ میلیون 
تومان برآورد ش��ده که نس��بت به بودجه ۱۸0۲ 
میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومانی مصوب آن در سال 
گذش��ته، حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. به 
گزارش ایسنا، براس��اس متن الیحه بودجه سال 
۱۳۹۷ که از سوی رییس جمهوری صبح ۱۹ آذر 
به مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم شد، بودجه 
مخت��ص به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون 
احتس��اب س��ازمان های زیرمجموعه آن معادل 
۱۴۱۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان برآورد شده 
اس��ت. این در حالی است که بودجه مصوب این 
وزارتخانه در س��ال ۱۳۹۶ بدون احتساب بودجه 
مربوط به س��ازمان های تاب��ع آن معادل ۱۸0۲ 
میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان بود. در بودجه سال 

آینده برای س��ازمان توس��عه تجارت ایران ۲۴۲ 
میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان، برای مرکز توسعه 
تج��ارت الکترونیکی ۸ میلی��ارد و ۷۵۷ میلیون 
تومان، برای س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران - مادر تخصصی ۳۵ میلیارد 
و ۷00 میلیون تومان، برای س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی ۲۱ میلیارد 
تومان، برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران ۹0 میلیارد و ۵00 میلیون تومان، 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  ب��رای 
تولیدکنندگان ۲۶ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان، 
برای صندوق ضمانت صادرات ایران ۶ میلیارد و 
۱00 میلیون تومان و برای اتحادیه مرکزی فرش 
دس��تباف روس��تایی ایران نیز ۵ میلیارد تومان 

اعتبار برآورد شده است.

رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: مهم ترین موض��وع در بودجه س��ال آینده بحث 
هدفمن��دی یارانه ها اس��ت که پرداخت نق��دی دولت به 
۲۳ هزار میلیارد تومان می رس��د؛ ای��ن یعنی حدود ۴0 
درصد از یارانه بگیران در س��ال آینده حذف خواهند شد 
که مجلس باید روی این پیش��نهاد بررسی دقیقی داشته 
باش��د. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با 
ایلن��ا، درباره الیحه بودجه س��ال ۹۷ که دیروز از س��وی 
رییس جمهوری به مجلس تحویل داده ش��د، گفت: تکیه  
بودجه س��ال آینده بیش��تر بر درآمدهای مالیاتی اس��ت 
و دول��ت روی ای��ن بخش حس��اب ویژه ای کرده اس��ت. 
محمدرض��ا پورابراهیمی ادام��ه داد: نمایندگان به مدت 
۵ روز فرصت دارند در کمیس��یون های تخصصی خود به 
بررسی الیحه بودجه بپردازند و در ۱۵ روز پیشنهادهای 
خ��ود را به کمیس��یون تلفی��ق ارائه کنن��د و پس از آن 

کمسیون تلفیق پس از یک ماه بودجه را به صحن علنی 
مجل��س ارائه خواه��د داد. نماینده مردم کرم��ان و راور 
تصریح کرد: بودجه امس��ال دارای شرایط انقباضی است 
و س��قف بودجه افزایش چندانی نداشته و رقم آن امسال 
۴۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین ش��ده که نسبت به سال 
گذش��ته افزایش ۶ درصدی داشته اس��ت. وی ادامه داد: 
س��قف فروش نفت نیز ۱00 ه��زار میلیارد تومان تعیین 
شده اس��ت. نکته مهم اینکه دولت پیشنهادی در الیحه 
مطرح کرده که در صورت تصویب در مجلس و ش��ورای 
نگهبان، اگ��ر درآمد دولت از این مقدار کمتر ش��ود چه 
نفت کمتری بفروش��د یا ن��رخ آن کاهش پیدا کند اجازه 
دارد تا س��قف پیش گفته از صندوق توسعه ملی برداشت 
کند. پورابراهیمی ادامه داد: نکته دیگر در این بودجه این 
است که دولت اجازه انتشار ۷0 هزار میلیارد تومان اوراق 

مشارکت در سال آینده از مجلس کسب می کند.

تاثیر نوسازی بر بهره وری تولید 
و  تجهی��زات  نوس��ازی 
رش��د  در  ماش��ین آالت 
مس��تقیم  نق��ش  به��ره وری 
دارد،  در س��ال های آغازی��ن 
بهره وری  خرید ماش��ین آالت 
تولید باالس��ت اما هزینه های 
استهالک در صورت های مالی 
وجود دارد که تاثیر مس��تقیم 
بر هزینه های تولید می گذارد 
اما بعد از گذش��ت ۱0 س��ال 
با فرس��وده ش��دن تجهیزات، 

بهره وری ماشین آالت کاهش پیدا می کند و هزینه استهالک 
جای خ��ود را به هزینه های نگه��داری می دهد به نحوی که 
نس��بت به سال های نخس��ت هزینه نگهداری افزایش زیادی 
پیدا می کند. لزوم نوس��ازی و به روز کردن ماش��ین آالت هر 
۵ س��ال یک بار احساس می ش��ود، برای آنکه بهره وری تولید 
کاهش پیدا نکند بروزرسانی صنایع هر ۵ سال یک بار ضروری 
اس��ت. به طور مثال، صنعت کاغذ در دنیا هر ۵ سال یک بار 
در زمینه فناوری و ماشین آالت دوباره بازیابی انجام می دهد. 
در کش��ور ما نیز به بروزرسانی در پاالیش و مهندسی دوباره 

در صنایع کاغذ نیاز است.
 دول��ت ب��ه ش��یوه های غیرمس��تقیم همچ��ون کاه��ش 
تصدی گری و نظارت بیش��تر می تواند به ساماندهی وضعیت 
تولی��د در کش��ور کم��ک کند. عالوه ب��ر این دول��ت با وضع 
تعرفه های مناس��ب می تواند ورود فناوری و ماش��ین آالت را 
به کش��ور ارزان و آس��ان کند. از س��وی دیگر با تامین منابع 
بانک��ی ارزان قیم��ت می توان��د صنایع ماشین س��ازی داخلی 
را تقوی��ت و افزایش س��رمایه گذاری در این زمینه را آس��ان 
کن��د. در زمان تحریم ها آس��یب های جدی از لحاظ فناوری، 
منابع مالی، توانمندس��ازی، تولید،  صادرات و زنجیره عرضه 
به تولیدکنندگان وارد ش��د و فرس��وده شدن ماشین آالت به 
تم��ام بخش ها آس��یب وارد کرد. اکنون ب��ا توجه به رفع این 
محدودیت ها می توان از ظرفیت های مختلف خارجی نیز برای 

نوسازی صنایع استفاده کرد.

 سرمایه گذاری کره جنوبی 
در شمال ایران

کره جنوب��ی از جمله کش��ورهایی اس��ت که پ��س از لغو 
تحریم های بین المللی علیه تهران، گام هایی جدی برای ورود 

به بازار ایران برداشته است.
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری ترند، کره جنوبی در 
۷ ماه آغاز امس��ال چهارمین ش��ریک تجاری ایران در حوزه 
غیرنفت��ی ب��وده و حجم تجارت دو کش��ور در ای��ن مدت با 
احتس��اب میعانات گازی، ۴ ه��زار و ۲۸۸ میلیارد دالر بوده 

است.
همچنی��ن ش��رکت های ک��ره ای قراردادهای زی��ادی را با 
همتایان ایرانی خود برای س��رمایه گذاری های مش��ترک در 
حوزه انرژی، تولید خودرو، را ه آهن،  کشتی س��ازی و دریایی 

امضا کرده اند.
جدیدترین قراردادی که از س��وی یک شرکت کره ای برای 
سرمایه گذاری در ایران امضا شده، در بندر نوشهر بوده است.
بنا بر اعالم وزارت مس��کن، راه و شهرسازی ایران، شرکت 
کره ای JJ Consulting Ltd یادداش��ت تفاهمی با سازمان 
بنادر و دریانوردی استان مازندران برای سرمایه گذاری ۵00 

میلیون دالری برای توسعه بندر  نوشهر امضا کرده است.
بنابرای��ن تفاهمنام��ه ک��ه از س��وی »جو یئ��ون پارک«، 
مدیرعام��ل ش��رکت JJ Consulting Ltd و محمدتق��ی 
انزان پور، رییس سازمان بنادر و دریانوردی مازندران به امضا 
رسید، ش��رکت کره ای برای سرمایه گذاری روی طرح توسعه 
زمین��ی بندر نوش��هر به منظور انج��ام فعالیت های دریایی و 
بن��دری برمبن��ای طرح هایی که از س��وی س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و مطابق با قوانین جمهوری اس��المی ایران تایید 

شده، ابراز تمایل کرده است.
این ش��رکت ک��ره ای تا یک ماه آینده درخواس��ت دریافت 
مجوز را به س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 

فنی ایران تحویل خواهد داد.
ش��رکت های ایرانی پیش تر نیز با شرکت های کره ای برای 
همکاری در بخش دریایی و کشتی س��ازی، موافقتنامه هایی 

را امضا کرده بودند.
کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران و غول صنعتی کره ای 
هیوندایی در دس��امبر سال گذشته، قرارداد خرید ۱0 کشتی 
ب��ه ارزش ۶۵0 میلی��ون یورو را نهایی کردند که نخس��تین 
قرارداد خرید کش��تی از سوی ایران،  پس از لغو تحریم های 
بین المللی علیه ایران در ژانویه ۲0۱۶ به ش��مار می رفت. این 
کشتی ها که شامل کانتینر و نفتکش هستند، از سال ۲0۱۸ 
میالدی به شرکت کشتیرانی ایران تحویل داده خواهند شد.

کمی پس از آن نیز در دس��امبر ۲0۱۶،  سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران که یکی از بزرگترین س��ازمان های 
مش��ارکت کننده در روند توسعه و صنعتی سازی کشور است، 
س��ندی را با ش��رکت کشتی سازی و مهندس��ی دریایی دوو 
)DSME( به منظور همکاری در صنعت کشتی سازی ایران 
و تعمیرات اساسی کشتی های متوسط و بزرگ، امضا کردند.

طبق آمارهای س��ازمان بنادر و دریانوردی ایران، امس��ال 
در مجم��وع ۱0۱ میلیون تن کاالی مختل��ف در بنادر ایران 
بارگیری یا تخلیه ش��ده  که در مقایس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته، یک درصد افزایش نشان می دهد.
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چاپ س��ه بعدی، بالک چین و خودروهای متصل یا هوشمند تنها 
بخش��ی از روندهای محبوب فناوری هستند که باید در سال آینده 
می��الدی برای صنعت خودرو انتظارش��ان را کش��ید. این فناوری ها 
می توانند در سال ۲۰۱۸ میالدی )9۷-۱۳96خورشیدی( به سادگی 

انقالبی در این صنعت ایجاد کنند. 
ای��ن روندها نحوه واکنش نقش آفرین��ان اصلی صنعت خودرو به 
تغییر رفتار مش��تری، گس��ترش همکاری ها و تحول در رانندگی را 
ش��کل خواهد داد. صنعت خودرو از س��ال های آغازین پیدایش  آن 
در قرن ۱9تاکنون تغییرات زیادی کرده و از اس��اس یکی از دالیل 
تمایزش با سایر صنایع، انعطاف پذیری در برابر تغییرات بوده است؛ 
چی��زی که بی تردید در س��ال آینده میالدی و با روند رو به رش��د 
فناوری ها باز هم انتظار این صنعت را می کشد.  پای دیجیتالی سازی، 

افزایش اتوماس��یون و مدل های کسب وکار جدید این روزها به همه 
صنایع باز ش��ده و صنعت خودرو نیز جدا از س��ایر صنایع نیست؛ از 
این رو ناگزیر به پذیرش این دگرگونی ها است. هرچند اکنون درک 
گس��ترده ای از تغییر و تحوالت حوزه فناوری در میان خودرویی ها 
در سراسر جهان وجود دارد اما بازیگران اصلی این صنعت همچنان 
نتوانسته اند درباره چگونگی تغییرات خودروسازی در ۱۰ تا ۱۵ سال 
آینده نتیجه درس��تی بگیرند. به نوعی می ت��وان گفت این تغییرات 
آنچنان پرس��رعت و در مواردی بزرگ اس��ت که س��خت می ش��ود 
درب��اره آینده آن نظر فراگی��ری داد. بااین حال اکنون ۵ روند اصلی 
را می توان برای بخش فناوری در صنعت خودرو پیش بینی کرد که 
سال آینده میالدی نمود زیادی در میان محصوالت تولیدی از سوی 

خودروسازان عمده جهان خواهند داشت. 

 فناوری های محبوب 
سال آینده در صنعت خودرو

»گسترش صنعت« در آستانه سال جدید میالدی بررسی کرد
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 درآمد 6429 میلیارد تومانی دولت
 از خودرو در بودجه ۹۷ 

روز گذش��ته و همزمان با تقدیم الیحه بودجه س��ال 9۷ 
از س��وی حسن روحانی به مجلس شورای اسالمی، دخل و 
خرج صنعت خودرو نیز مانند سایر بخش ها مشخص شد. 

در ای��ن میان کاهش درآمد دولت از محل حقوق ورودی 
خودرو از رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان در الیحه  بودجه 
96 ب��ه رقم ۲ ه��زار و ۲۰۵ میلیارد تومان در الیحه بودجه 
9۷ نشان از تصمیمات جدی دولت در زمینه واردات خودرو 

دارد. ب��ه گزارش »گس��ترش صنعت« دولت براس��اس بند 
درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی های 
مالی در الیحه بودجه س��ال 9۷ برای حقوق ورودی خودرو 
رقم ۲ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان را پیشنهاد کرده و این در 
حالی است که بر اس��اس الیحه بودجه 96، حقوق ورودی 
 ای��ن بخش معادل ۳ه��زار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده

 بود.
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نظرات متفاوت قطعه سازان  درباره حرکت به سمت تولید قطعات خودروهای برقی در میزگرد »گسترش صنعت«

 با ورود فناوری جدید
 از تغییرات نترسیم  



روز گذشته و همزمان با تقدیم الیحه بودجه سال 
۹۷ از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسالمی، 
دخل و خرج صنعت خودرو نیز مانند س��ایر بخش ها 
مش��خص شد. براساس الیحه بودجه سال ۹۷ درآمد 
دولت از مجموع شماره گذاری، نقل و انتقال خودرو، 
عوارض ورود خودرو، حقوق ورودی و بیمه ش��خص 
ثالث در مجموع به 642۹ میلیارد تومان می رسد. در 
این میان کاهش درآمد دولت از محل حقوق ورودی 
خودرو از رقم ۳ هزار و 2۰۰ میلیون تومان در الیحه  
بودج��ه ۹6 به رقم 2 ه��زار و 2۰۵ میلیارد تومان در 
الیحه بودجه ۹۷ نش��ان از تصمیم��ات جدی دولت 
در زمین��ه کنت��رل واردات خ��ودرو دارد.  به گزارش 
»گس��ترش صنعت« دولت براس��اس بن��د درآمدها، 
واگذاری دارایی س��رمایه ای و واگ��ذاری دارایی های 
مالی در الیحه بودجه س��ال ۹۷ برای حقوق ورودی 
خودرو رقم 2 هزار و 2۰۵ میلیارد تومان را پیشنهاد 
کرده و این در حالی است که بر اساس الیحه بودجه 
۹6، حق��وق ورودی این بخش معادل ۳هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده بود. همچنین درآمد حاصل 
از واردات خ��ودرو در الیح��ه بودجه س��ال آینده به 
میزان ۵ درصد نرخ روی کشتی ۳۰۰ میلیارد تومان 
پیش بینی شده در حالی که این عدد در بودجه سال 
گذش��ته با احتساب افزایش ۵ درصدی رقمی معادل 
26۰ میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است که نشان 
از برنامه ریزی دولت با هدف افزایش عوارض واردات 
خودرو دارد. بر این اس��اس عایدی دولت از این محل 
در س��ال ۹۷ نس��بت به امس��ال معادل 4۰ میلیارد 
توم��ان افزایش خواهد یافت. در الیحه بودجه س��ال 

۹۷ کل کش��ور درآمد دولت حاصل از شماره گذاری 
خودروها نی��ز هزار و 6۸۳ میلیارد تومان پیش��نهاد 
شده است بنابراین براس��اس بند درآمدها، واگذاری 
دارایی س��رمایه ای و واگذاری دارایی های مالی الیحه 
بودجه س��ال ۹۷ دولت برای مالیات شماره گذاری به 
رق��م ه��زار و 6۸۳ میلیارد تومان را پیش��نهاد کرده 
و ای��ن در حالی اس��ت که این رقم در بودجه س��ال 
۹6، ۱۱ ه��زار و ۱۷۳ میلی��ارد و ۱6۸ میلیون ریال 
پیش بینی ش��ده بود که نش��ان از افزایش این درآمد 
در س��ال آینده دارد.  در الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ 
بخ��ش دیگری به صنعت خ��ودرو اختصاص دارد که 
بر این اس��اس دولت درآم��د ۷64 میلیارد تومانی را 
از محل مالیات نقل و انتقال خودرو پیش بینی کرده 
و این در حالی اس��ت ک��ه این رقم در بودجه س��ال 
گذشته ۷4۱ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.  در 
بخش دیگر الیحه بودجه س��ال آینده نیز براس��اس 
بند درآمدها، واگذاری دارایی س��رمایه ای و واگذاری 
دارایی های مالی الیحه بودجه س��ال ۹۷، دولت برای 
حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، معادل هزار 
و ۵۰۰ میلی��ارد تومان پیش��نهاد کرده که نگاهی به 
الیحه بودجه س��ال گذشته نشان از همین رقم دارد. 

بر این اس��اس تغییری در این بخش ایجاد نش��ده و 
مانند سال گذشته رقم پیشنهادی حق بیمه ها هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.  این اعداد 
در حالی در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده 
که شنیده  ها از توافق اعضای شورای اقتصاد با هدف 
افزای��ش تعرفه واردات خودرو حکایت دارد.  پیش از 
این نیز ب��ا هدف اصالح نظام تعرف��ه واردات، تعرفه 
خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی س��ی 
از 4۰ ب��ه ۵۰ درصد پیش بینی ش��ده بود. همچنین 
خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ سی س��ی 
مش��مول افزایش ۵۵ درصدی تعرفه واردات ش��دند 
به طوری که درص��ورت تصویب هیات وزیران از 4۰ 

درصد فعلی به ۹۵ درصد خواهد رسید. 
خودروهای با حجم موتور 2۰۰۰ تا 2۵۰۰ سی سی 
نیز از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد افزایش خواهد یافت 
و در عین ح��ال خودروهای با حجم موتور 2۵۰۰ تا 
۳۰۰۰ سی س��ی مشمول افزایش ۹۵ درصدی تعرفه 
واردات شدند به طوری که احتمال دارد از ۵۵ درصد 
فعلی ب��ه ۱۵۰ درصد افزایش یابن��د همچنین برای 
خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سی س��ی 
همی��ن می��زان افزایش درنظر گرفته ش��ده اس��ت.  

ش��نیده می ش��ود بر اس��اس تفاهمنامه ای که میان 
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود 
حجتی وزیر جهاد کش��اورزی، ولی اهلل س��یف رییس 
کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه به امضا رس��یده، مقرر شده تا اصالح 
نظام تعرفه ای انجام شود و حال با پایان یافتن بررسی 
الیح��ه بودجه ۹۷ در هیات وزی��ران به زودی میزان 
تعرفه ها در این هیات تعیین تکلیف خواهد شد اما در 
همین حال بررس��ی اعداد پیش بینی شده در الیحه 
بودجه ۹۷ نشان می دهد که دولت نیز تصمیم جدی 
ب��رای افزایش میزان تعرفه ه��ا دارد.  در همین حال 
عل��ی علی آبادی فراهانی، مدی��رکل مقررات صادرات 
و واردات س��ازمان توس��عه تجارت تاکی��د کرده که 
سناریوهای مختلفی درباره ساماندهی واردات خودرو 
پیش��نهاد شده که هنوز هیچ کدام نهایی نشده است. 
وی افزود: پیش��نهادهای مطروح یکی مش��ارکت در 
تولید و توسعه صادرات بود. یکی دیگر از پیشنهادها 
درب��اره لوکس بودن یا نب��ودن خودروها بوده، بدین 
معنا که از واردات خودروهای لوکس جلوگیری شود 

اما هیچ کدام از این پیشنهادها نهایی نشده است.

براساس الیحه بودجه 
سال 97 درآمد 
دولت از مجموع 

شماره گذاری، نقل و 
انتقال خودرو، عوارض 

ورود خودرو، حقوق 
ورودی و بیمه شخص 

ثالث در مجموع به 
6429 میلیارد تومان 

می رسد

صنعت خودرو

درآمد ۶۴۲۹ میلیارد تومانی دولت از خودرو در بودجه ۹۷ 

مصرفکنندگانایرانیازبازارخودروچهمیخواهند؟

شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در 
حاش��یه دومین نمایش��گاه خودرو تهران اقدام به 
نظرس��نجی از بازدید کنن��دگان نمایش��گاه کرد و 
نتای��ج آن به صورت آنالین در غرفه این ش��رکت 
به نمایش درآمد.  به گزارش »گس��ترش صنعت« 
به نقل از روابط عمومی ش��رکت بازرس��ی کیفیت 
و اس��تاندارد ای��ران در این تحقی��ق از یک هزار و 
۵4۳ نف��ر از بازدیدکنن��دگان در زمین��ه بودج��ه 
خرید خودرو، خودرو مورد عالقه، کش��ور سازنده 
مورد پسند و اصلی ترین معیار خرید خودرو سوال 
ش��ده که ۸4 درصد از پاسخ دهندگان آن را آقایان 

تشکیل می دهند. 
اولویتاصلیمصرفکنندگان�

نتای��ج این تحقی��ق درباره اولوی��ت اصلی افراد 
برای خرید خودرو )به جز قیمت( نش��ان می دهد 
ک��ه اولویت اصل��ی ۳۳ درصد از اف��راد، باال بودن 
استحکام و ایمنی خودروها بوده و 2۹ درصد افراد 
نیز قدرت و ش��تاب خ��ودرو را اصلی ترین اولویت 
خ��ود در انتخاب خودرو بی��ان کرده اند. پس از آن 
معیاره��ای زیبایی ظاهری ب��ا ۱۳ درصد، کیفیت 
بدنه ب��ا ۱۱ درصد و خدمات پ��س از فروش با ۹ 
درصد اصلی ترین شاخصه های انتخاب خودرو برای 

مصرف کنندگان هستند. در این میان پایین بودن 
مصرف سوخت خودرو با ۵ درصد کمترین فراوانی 

را کسب کرده است. 
رغبتبهخریدخودروهایآلمانی�

پاس��خ های افراد درباره می��زان تمایل به خرید 
نش��ان های تج��اری خارج��ی نیز نش��ان می دهد 
نش��ان های خ��ودرو آلمانی با 2۷ درص��د فراوانی 
همچن��ان باالترین رتب��ه را در میان کش��ورهای 
سازنده خودرو کسب کرده اند. پس از آن نشان های 
ژاپن��ی ب��ا 2۰ درصد، فرانس��وی ب��ا ۱۹ درصد و 
کره ای ب��ا ۱4 درصد قرار دارن��د. تنها 6 درصد از 
بازدیدکنندگان اولویت نخست خرید خودرو خود 

را به خرید نشان های چینی اختصاص داده اند. 
جلبتوجهباشاسیبلند�

از موضوع��ات ج��ذاب در حوزه خ��ودرو میزان 
تمایل مش��تریان ب��ه خرید کالس ه��ای متفاوت 
خودرو است. بر همین اس��اس از بازدیدکنندگان 
درب��اره نوع خودرو مورد عالقه نیز س��وال ش��ده 
اس��ت. نتیجه جالب توجه، تمایل 6۳ درصد افراد 
به خرید انواع خودروهای شاس��ی بلند اس��ت. در 
مقاب��ل 2۵ درصد افراد تمایل به خرید خودروهای 
س��دان دارند و تنه��ا ۱2 درصد تمای��ل به خرید 

خودرو هاچ بک داش��ته اند. تمای��ل بانوان به خرید 
ان��واع کالس ه��ای خودرو ۵6 درص��د خودروهای 
شاس��ی بلند، 2۸ درصد خودرو سدان و ۱۵ درصد 

مدل های هاچ بک بوده است. 

ضرورت تمرکز بر استانداردهای 
کیفی تولید در صنعت خودرو 

درحال حاضر بهره های بانکی 
در کن��ار اعم��ال مدیریت های 
دولتی ب��ر میزان به��ره وری و 
تولید  هزینه ه��ای  همچنی��ن 
ج��دی  تاثی��ر  خودروس��ازان 
داش��ته و باع��ث می ش��ود ب��ا 
وج��ود اقدام دول��ت در کاهش 
ن��رخ بهره ها همچن��ان بخش 
مهمی از ساختار مالی و هزینه 
تولی��د خودروس��ازان ب��ا نرخ 

بهره ه��ای بانکی گره بخورد به طوری ک��ه نرخ بهره ها همچنان 
س��هم قابل توجهی در هزینه تولید شرکت ها دارد. در کنار این 
چال��ش جدی، بهره وری نیز به عن��وان گزینه مغفول در صنعت 
خودرو ایران یکی از مواردی اس��ت که در س��ال های گذشته به 
صورت جدی دنبال ش��ده اما تحقق آن در گرو بهبود س��اختار 
درونی خودروس��ازان و صرف هزینه  و تغییرات اساس��ی در این 
زمینه است. بر این اس��اس هنوز شاهد هستیم هزینه  سربار در 
صنعت خودرو باال و بهره وری عوامل تولید پایین اس��ت.  یکی از 
ضرورت هایی که دستیابی به رشد بهره وری در صنعت خودرو را 
ممکن می کند، یافتن راهکارهایی برای تحقق این هدف اس��ت 
که باید در کنار کاهش هزینه تولید به آن توجه ویژه شود. امروز 
خودروس��ازان با نگاه به بازارهای صادراتی و اس��تفاده از توان و 
س��رمایه شرکت های خارجی می توانند قدم های مثبت و موثری 

در این جریان بردارند. 
در این شرایط تمرکز بر استانداردهای کیفی تولید در صنعت 
خ��ودرو ایران نیز از موارد ضروری اس��ت که بای��د به آن توجه 
ویژه  ش��ود. در شرایطی که کاهش هزینه س��ربار و دستیابی به 
بهره وری مس��ئله مهمی در این صنعت اس��ت بی شک تمرکز بر 
اس��تانداردهای کیفی حرکت مهمی در خودروس��ازی کشور به 
ش��مار می رود و اج��رای الزامات اس��تانداردی در حوزه کیفیت 
و ایمن��ی می تواند کیفیت در تولید را ارتقا بخش��یده و توس��عه 
بازارهای داخلی و جهانی را به دنبال داش��ته باشد. توجه به این 
موضوع ضروری اس��ت ک��ه عالوه بر ارتقای اس��تاندارد، صنعت 
خ��ودرو ایران توان حرکت بر مدار دانش و فناوری روز را خواهد 
داش��ت که نتیج��ه آن کاهش قیم��ت، بهبود کیفیت و رش��د 

بهره وری خواهد بود. 

 تخفیف های پاییزی 
برای مالکان برلیانس سری اچ 

سازمان خدمات پس از فروش سایپا با هدف تکریم مشتریان 
دارای خودروهای س��واری برلیانس، طرح پاییزی برلیانس را به 
مدت 2 هفته در تمامی نمایندگی های مجاز سطح یک برلیانس 
س��ایپا در سراس��ر کش��ور اجرا می کند.  به گزارش سایپا نیوز، 
در طرح پاییزی برلیانس س��ایپا ک��ه از ۱۸ تا ۳۰ آذر به صورت 
سراس��ری اجرا می شود، مالکان خودروهای برلیانس سری اچ از 
حداکث��ر ۵۰ درص��د تخفیف در خدمات تعوی��ض روغن موتور، 
فیلتر روغن، فیلتر هوا، ش��ارژ ضد یخ و ضد جوش و بازدیدهای 
پیش��واز زمستان شامل کنترل س��امانه بخاری، بازدید و آزمون 
باتری، بررس��ی روغن هیدرولیک فرم��ان و روغن ترمز بهره مند 
می ش��وند.  گفتنی اس��ت س��ایپایدک با هدف افزایش رضایت 
مش��تریان گروه س��ایپا پیش از این نیز به مناسبت های مختلف 
اقدام به برگزاری طرح های ویژه ارائه خدمات به مشتریان کرده 

بود که با استقبال و رضایت مشتریان همراه بوده است.

تحقیق و تفحص از توقف ثبت 
سفارش خودرو در دستور کار

در حال��ی که چندین ماه از بس��ته ش��دن س��ایت ثبتارش 
می گ��ذرد برخی از نمایندگان مجلس بر غیر قانونی بودن آن و 
انجام تخلف در این زمینه تاکید می کنند. چند ماهی از بس��ته 
شدن سایت ثبت س��فارش می گذرد و واردکنندگان همچنان 
در بالتکلیف��ی قرار دارند.  س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان که وظیفه نظارت و پایش قیمت ها در س��طح 
ب��ازار را بر عهده دارد نیز به وظیف��ه قانونی خود در این مدت 
در قبال بازار خودروه��ای وارداتی عمل نکرده و تنها به صدور 
اطالعیه هایی بسنده کرده که تاثیری در بازار نداشته و در این 
بین بس��یاری از مصرف کنندگان با افزایش بسیار زیاد قیمت ها 
دچار ضرر و زیان ش��دند و در مقابل برخی از شرکت ها نیز در 
این آشفته بازار به درآمدهای هنگفت دست یافتند.  محمدعلی 
پورمختار، عضو کمیس��یون حقوقی مجلس ش��ورای اس��المی 
درباره این موضوع به میزان گفت: اقدام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بس��تن سامانه ثبت سفارش، تخلف بوده و سلیقه ای 
عمل ش��ده و اگر ب��ه دنبال حمایت از خودروه��ای داخلی در 
مقابل خودروهای وارداتی هس��تیم باید از ابزار تعرفه استفاده 
کنیم.  وی تاکید کرد: طرح تحقیق و تفحص از بس��تن سامانه 
ثبت س��فارش خودرو در دس��تور کار مجلس قرار دارد.  عضو 
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس تصری��ح کرد: در اتفاقات 
ت��ازه اتهاماتی متوجه برخی مدیران اس��ت که باید پاس��خگو 
باش��ند چراکه به علت عملکرد آنان منافع مردم دچار آس��یب 
می ش��ود و در مقابل برخی س��ودهای کالن به جیب می زنند.  
اکنون با این اظهارنظر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
داس��تان بسته شدن سایت ثبتارش وارد فاز جدیدی شده و به 
نظ��ر می رس��د وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نس��بت به 
این صحبت ها واکنش نش��ان داده و عملک��رد مدیران خود را 

شفاف سازی کند. 

تاثیرالزاماتاستانداردی
دربقایصنعتخودروایران

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
صنعت خودرو برای بقا باید خود را با اس��تانداردهای جهانی وفق 
دهد زیرا در صورت رعایت نکردن این اس��تانداردها از نظر بازار و 
خریداران امتیاز مثبتی کسب نکرده و نمره منفی خواهد گرفت. 
ولی ملک��ی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد: درحال حاضر 
تمام خودروس��ازان بر اس��اس رعای��ت اس��تانداردها امتیازبندی 
می شوند؛ این در حالی است که از جمله معیارهای شماره گذاری 
رعایت اس��تاندارد کیفی و ایمنی است هرچند در این رتبه بندی 
گاه��ی خودروهای داخلی نس��بت به خودروه��ای خارجی رتبه 
کمت��ری را کس��ب می کنن��د.  وی گفت: برای حض��ور فعال در 
بازاره��ای جهان��ی و ایجاد ثب��ات ارزی در واحده��ای تولیدی و 
همچنین تولید محصوالت قابل رقابت با سایر کشورها الزم است 
الزامات استانداردی با نیاز جهانی تطبیق داده شود.  وی همچنین 
با توجه به موضوع تولید خودروهای برقی به کاس��تی های صنعت 
خ��ودرو کش��ورمان در این حوزه اش��اره ک��رد و اف��زود: باوجود 
اینکه ش��رکت های خودروس��از از همکاری با دانشگاه ها در حوزه 
خودروه��ای برقی صحب��ت می کند ام��ا در این راس��تا تاکنون 
پیش��رفت چندانی حاصل نش��ده است.  وی با اش��اره به بازدید 
اخیر برخی از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی از کارخانه رنو گفت: با توجه به تولیدات این شرکت در 
حوزه خودروهای برقی متاس��فانه ق��راردادی که رنو به تازگی در 

ایران منعقد کرده شامل تولید خودروهای برقی نمی شود. 

یادداشت

خبر

گروه خودرو 
car@sanatnewspaper.com

بااحتسابدرآمدحاصلاز5بخشمحققمیشود

امراهلل امینی
 کارشناس صنعت خودرو
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امید رضایی: بله، باید بتوانیم از طراحی تا خدمات پس از 
فروش را پوش��ش دهیم بنابراین باید سرمایه گذاری مشترک 
داش��ته باش��یم و با همتایان بین المللی تشکیل جوینت ونچر 

دهیم و به کمک آنها صادرات را محقق کنیم. 
نکته مهم دیگر این است که حمایت قوی از بخش صادرات 
و نیز صنعت قطعه در کش��ور وجود ندارد و سرمایه  گذاری ها 
تضمین نمی شوند و اگر س��رمایه گذار متضرر شود سازمان و 
نه��ادی حمایت نمی کند به طور نمون��ه در این زمینه یکی از 
مجموعه س��ازان صنعت قطعه برای پژو قطعه ای را طراحی و 
تولی��د کرد و توس��عه داد و به طور مرتب آن را برای ش��رکت 
ارس��ال می کرد اما با فشار تحریمی شرکت پژو این همکاری 
را متوقف کرد و نتیجه آن خس��ارت بسیار سنگین به سازنده 
بود که هنوز پس از گذش��ت زمان، سازمانی در صدد جبران 

خسارت وارد شده به این قطعه ساز برنیامده است. 
ای��ن اتفاق��ات، صنعتگر را نگران می کن��د و مانع حرکت او 
به س��مت خطرپذیری برای طراحی و نوآوری می شود زیرا با 

آسیب مالی تضمینی برای جبران آن وجود ندارد. 
بنابراین باید حمایت قوی از ضرر و زیان احتمالی که ممکن 
اس��ت به سرمایه های س��ازندگان در صادرات وارد شود، کرد؛ 
حوادث پیش بینی نش��ده و خارج از اختیاری که  به صنعتگر 

آسیب می رساند. 
همچنین باید از عملکرد کش��ور ترکی��ه الگو گرفت و آنها 
ب��ا حضور در نمایش��گاه ها خ��ود را به خودروس��ازان جهانی 
شناس��اندند و تا ۸۵درصد هزینه ش��رکت در این نمایشگاه ها 
را خود دول��ت ترکیه پرداخت. البته در ایران نیز تا ۵۰درصد 
هزینه ها پرداخت می شود اما با تشریفات طوالنی همراه است. 
بای��د زمینه ای به وجود آید که بخش��ی از هزینه های اولیه 
بازاریابی و صادرات را س��ازمان توس��عه قبول کند تا صنعتگر 
با ش��رکت در نمایشگاه های بین المللی فعالیت گسترده ای در 

سطح بین الملل داشته باشد. 
آرش محبی ن�ژاد: در ادامه س��خنان هم��کاران در بحث 

کاه��ش آلودگ��ی صوت��ی و نی��ز ه��وا چون 
کمت��ر به بحث آلودگی صوتی پرداخته ش��د، 
می خواهم نخس��ت در این ب��اره صحبت کنم؛ 
این مقوله در کشور قربانی بحث قیمت گذاری 
دستوری خودرو شده اس��ت. نخستین کاری 

که خودروس��ازان و قطعه سازان انجام دادند این بود که 
از مواد ایزوالس��یون صدا کم کردند و از اس��تانداردها با 
اغماض زیاد چشم پوش��ی شد. این مسئله روی کیفیت 
عملکردی خودرو ش��اید اثر زیادی نگذاش��ته باش��د اما 
در بحث آلودگ��ی صوتی محیطی و ایجاد نویز اثر منفی 
داشته و امیدواریم قیمت گذاری دستوری خودرو رفع و 

برگشتن به استانداردهای مورد نظر محقق شود. 
همچنی��ن بای��د تولی��د موتورهایی با ص��دای کمتر 
در دس��تور کار قرار گیرد و دس��تیابی ب��ه فناوری های 

روزآمدتر می تواند این امر )کاهش آلودگی صوتی( را س��رعت 
بخش��د. خودروهایی که امروز تولید می شود در برخی موارد 
صدای بیشتری در محیط نسبت به خودروهای قدیمی تولید 
می کند البته این آلودگی صوتی برای خود سرنشینان خودرو 

نیز خواهد بود. 
مس��ئله بعدی کاهش آلودگی هوا بود که مطالبی از سوی 
همکاران مطرح شد اما من می خواهم از نقطه نظر دیگری به 
ای��ن موضوع نگاه کنم. اگر بخواهی��م مقاله علمی ارائه دهیم 
ش��اید این مباحث موضوع هایی مناس��ب و مورد تایید باشد 
اما در کش��ور با آمار و اطالعاتی که وجود دارد باید گفت بین 
۱۶ ت��ا ۱۷میلیون خودرو در حال تردد، بخش��ی فرس��وده و 
دودزاس��ت به طور نمونه یک دستگاه پیکان سال ۸۵ که تمام 
سیس��تم آن تنظیم اس��ت ۶۰ برابر خودرویی که در کشور با 
استانداردهای جهانی در حال تولید است تولید آلودگی دارد. 
حال ف��رض کنید اگر این خودرو درس��ت عمل نکند درصد 
آلودگی آن افزایش می یابد که مشکالت را افزایش می دهد و 
اگر بین ۲۰ تا ۲۵درصد خودروهای کشور دودزا باشد درصد 

آالیندگی افزایش یافته و عددی ۱۵ برابری خواهد بود. 
سیاست گذاران کشور که به فکر کاهش آلودگی هوا هستند 
باید س��رمایه گذاری برای خروج خودروهای فرسوده کنند که 
بخش زیادی از آنها در کالنشهر تهران در حال تردد هستند. 
این مس��ئله باید در اولویت باشد و با تحقق این امر با سرعت 
بیشتر  پاس��خ می گیریم تا اینکه بخواهیم تمام تمرکز خود را 
روی ورود فناوری های جدی��د بگذاریم که تاثیری بر کاهش 

آلودگی هوا در کوتاه مدت نخواهد داشت. 
اما در بح��ث خودروهای هیبریدی و نیز برقی دو مس��ئله 
وجود دارد؛ نخست جایگاه برقی است که برای شارژ باتری ها 
باید ایجاد ش��ود که خود باعث آلودگی می ش��ود و مطالعات 
آن به طور منس��جم در کشور انجام نشده است. سامانه تهویه 
نیروگاه های فعلی اس��تاندارد نبود و اگر بخواهیم نیروگاه های 
جدید را نیز به آنها اضافه کنیم مشکالت در این زمینه بیشتر 

می شود. 
مسئله دوم این است که آلودگی محیط زیست خودروهای 
برقی امروز برای کش��ورهای پیش��رفته یک بحران شده زیرا 

باتری های��ی ک��ه پ��س از مدت��ی فرس��وده 
می شوند ازجمله ضایعاتی است که برای این 
کش��ورها معضالتی را به وجود آورده و هنوز 
راهکار مناس��بی برای رفع آن پیدا نکرده اند 
بنابرای��ن آلودگ��ی بات��ری ای��ن خودروه��ا 
مسئله ای دیگر اس��ت که مطالعات گسترده ای در 
کش��ورهای صنعتی در حال انجام است و برای رفع 
این مشکل نظریه ها و تزهای مختلفی ارائه شده است. 
بنابراین باید مراقب باش��یم دچار تب نشویم. ممکن 
اس��ت خودروهای برقی مزایایی داشته باشد اما اینکه 
تنها دنباله رو کش��ورهای صنعتی باشیم کارساز نبوده 
و باید خود نیز مطالعه داش��ته باش��یم. امروز ش��رکت 
رنو ش��عار خ��ود را تولید خودروهای برقی گذاش��ته و 

می خواهد در تولید این خودروها نشان جهانی شود. 
 )EQUIP AUTO( در حاش��یه نمایش��گاه اکیپ ات��و
۲۰۱۷ انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و 
قطعه س��ازی کشور از خطوط ش��رکت رنو بازدید کرد و این 
نشان ۳ تیپ خودرو برقی، دیزل و بنزینی در یک خط تولید 
داش��ت ضمن آنکه موتورس��یکلت برقی نی��ز تولید می کرد 
بنابرای��ن رن��و به دنبال این اس��ت ک��ه خود را نش��ان درجه 
ی��ک خودروهای برقی در جهان کند همچ��ون تویوتا که در 

خودروهای هیبریدی نشان معروف جهانی است. 
آلودگی محیطی باتری ها و ضایعات این نوع خودروها یکی 
از معضالت��ی بود که در این بازدید از آن س��خن گفته ش��د. 
باید با دید روش��ن تری به این سمت حرکت کنیم به ویژه در 
بح��ث آلودگی هوا تاکید دارم بای��د آن را ایرانیزه کرد. حجم 
تولید آلودگی تنها موتورس��یکلت ها در ش��هر تهران به اندازه 
چند براب��ر خودروهای جدید اس��ت بنابراین مق��دار زیادی 
س��رب و ناکس )NOX( و نیز گازهای ساکس در محیط از 
سوی این وسایل نقلیه غیراستاندارد در هوا پخش می شود و 
بخشی دیگر نیز مربوط به خودروهای دیزلی غیراستاندارد و 

خودروهای فرسوده غیراستاندارد در حال تردد است. 
اگر امروز حتی خودروهای برقی تولید ش��ود تا ۱۰ س��ال 
آینده روی کاهش آلودگی هوای کالنشهرهای کشور به اندازه 

خروج خودروهای فرسوده اثرگذار نخواهد بود. 
البته در مس��ئله صادرات موضوع به طور کامل فرق می کند 
زیرا پیش تر امور مربوط به این موضوع انجام شده و کشورهای 
هدف صادراتی ما مشکلی به لحاظ آلودگی هوا ندارند بنابراین 

اهداف صادراتی در این باره باید به طور جدی دنبال شود. 
در اینجا الزم است آماری در بحث آلودگی هوای موتورهای 
خودروی��ی اعالم کن��م؛ اختالف آلودگی ه��وا بین موتورهای 
ی��ورو۲ با ی��ورو۴ بین ۲ و ۳ برابر در بعض��ی گازهای آالینده 
است و در بخشی دیگر ۱/۵ برابر اما اختالف آلودگی هوا بین 
موتور یورو۲ با موتورهای قدیمی بیش از ۲۰ برابر است و اگر 
این خودروها فرس��وده هم باشند این اختالف به بیش از این 

عدد می رسد. 
و  خودروه��ا  بح��ران  درحال حاض��ر  اینک��ه  نتیج��ه 
موتورس��یکلت های فرس��وده و نیز تردد کش��نده های دیزلی 
قدیمی بیشتر اس��ت و نباید در کاهش آلودگی هوا به بیراهه 

رفت. 
محس�ن رزم خواه: جان کالم؛ نداش��تن راهکار توس��عه 
صنعتی به وی��ژه در صنعت خودرو باعث ش��ده تا هیچ یک از 
صنف ها اعم از خودروس��از و قطعه ساز نسبت به آینده صنعت 
دید روشنی نداشته باشند و ندانند قرار است در آینده به کدام 
سمت حرکت کرد؛ وضعیتی بالتکلیف که مانع سرمایه گذاری 
نیز ش��ده اس��ت درنتیجه ام��روزه دچار روزمرگ��ی و بحران 

شده ایم.
محمدرض�ا نجفی من�ش: صنعت خودرو یک��ی از صنایع 
پیش��ران اس��ت ضمن آنکه با ۶۰ صنعت  های تک در ارتباط 
است و نقش بسیار زیادی در تولید ناخالص ملی دارد بنابراین 
برای توس��عه صنعت کش��ور باید به این صنعت و نیز صنعت 

قطعه توجه بیشتری شود. 

صنعت قطعه

 با ورود فناوری جدید
 از تغییرات نترسیم  

نظرات متفاوت قطعه سازان  درباره حرکت به سمت تولید قطعات 
خودروهای برقی در میزگرد »گسترش صنعت«
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فاطم�ه امی�ر احم�دی: امروز صنعت خودرو جهان به س��مت تولید خودروهای برقی رفته و بر اس��اس اخبار منتشرش��ده 
پیش فروش این خودروها آغاز شده است. گفته می شود تا سال۱۴۰۴ )۲۰۲۵میالدی( عموم تولید به سمت خودروهای برقی 
خواهد رفت و در این بس��تر اگر صنعت خودرو داخل خود را مهیای این تغییر نکند از گردونه عقب خواهد ماند ازاین رو در 
کنار صنعت خودرو، قطعه سازان در امر نوسازی و بهسازی ماشین آالت و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خود باید به این 
امر مهم توجه داش��ته باش��ند و برای تامین قطعات این نوع خودروها زمینه های الزم را در واحدها و کارخانجات خود فراهم 
کنند.  در این تحول اگر صنعت قطعه نتواند پیش از همه گیر شدن این فناوری برنامه ای مدون برای خود تدوین کند از قافله 
جا مانده و آسیب سختی به آن وارد می شود زیرا بنا به گفته یکی از فعاالن صنعت قطعه بسیاری از قطعات حذف و موجب 
تعدیل نیروهای انس��انی خواهد ش��د؛ ازاین رو برای این موضوع باید به طور جدی تری به مطالعه و س��نجش وضعیت موجود 
پرداخت.  »گس��ترش صنعت« در این راستا با تش��کیل میزگردی با حضور محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون تسهیل 
کس��ب وکار اتاق تهران و عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، احمدرضا رعنایی 
نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد دبیر انجمن، امید رضایی بازرس 
انجمن و محسن رزم خواه از انجمن قطعه سازان کشور به بررسی میزان اهمیت این مسئله پرداخت و نظرات این کارشناسان 
را درباره توانمندی صنعت قطعه کشور جویا شد. در اهمیت این موضوع نظر کارشناسان با یکدیگر فرق دارد و هر یک نگاهی 

متفاوت به این مسئله دارند. 

احمدرضا رعنایی: دنیا به س��مت پیش��رفت و فناوری جدید حرکت 
ک��رده و راه خ��ود را نیز ادامه می ده��د ضمن اینکه باید توجه داش��ت 
فناوری ه��ای نو خود به نوعی کارآفرین هس��تند و مش��اغل جدید ایجاد 
می کنن��د.  باید بپذیریم صنایع قدیمی کن��ار می روند و جای خود را به 
نوآوری ها می دهند. س��یر تحول فناوری در صنایع اجتناب ناپذیر بوده و 

جابه جایی نیروهای انسانی در صنایع جدید اتفاق می افتد. 
این ط��ور نیس��ت که تصور ش��ود چ��ون خودروهای خ��ودران می آید 
رانندگان ش��غل خود را از دس��ت داده و بیکار می شوند بلکه رونمایی از 
فعالیت های جدید باعث جایگزینی نیروهای کار می ش��ود بنابراین با هر 
تغییری نیروی انس��انی خود را با آن منطبق می کند و همان گونه که در 
س��یر تحوالت صنعتی شاهد بودیم حضور فناوری نو باعث آسیب جدی 

به محیط پیرامون نشده است. 
گفتنی اس��ت کش��ور و صنعتی می تواند از این س��یر تحوالت بهترین 
بهره وری را ببرد که آینده نگر باش��د. به این ترتیب با پیش بینی از قافله 

عقب نخواهد ماند. 
امروز تولید خودروهای هیبریدی تا حدودی در حال فراگیری اس��ت و 
س پس این خودروهای برقی هستند که درصد باالیی را به خود اختصاص 
خواهند داد اما در ایران به معنای واقعی هنوز وارد نش��ده اس��ت. این در 
حالی است که ۱۵ سال پیش در سفری که به کانادا داشتم این خودروها 

در حال آزمایش بود. 
امروز مراکز پژوهش��ی در حال مطالعه روی این موضوع هستند و یکی 
از مهم تری��ن مزیت های آن کاهش آلودگی های صوتی و محیطی اس��ت. 
کش��ورهایی که به سالمت افراد انسانی خود اهمیت می دهند و به دنبال 
محیط زیست سالم هستند هزینه کرده و به آن سمت حرکت می کنند. 

 بنابراین طبیعی است که تا چند سال آینده تولید و تردد خودروهای 
برقی همه گیر خواهد ش��د و با چند سال فاصله همه کشورها باید به آن 
س��مت بروند درنتیجه صنعت خودرو و قطعه کش��ور نباید از این مسئله 
مهم غافل باشند زیرا سرعت در همه گیر شدن فناوری باال بوده و باید در 

این زمینه نیز شتاب بیشتری داشته باشیم. 

س��رعت حرکت به س��وی فناوری باالس��ت و فاصله ها در حال کاهش 
اس��ت که یکی از دالیل این فاصله ها نیز به سیاست های تدوین شده هر 

کشور و مدیریت برمی گردد. 
اگر بخواهیم هوشمندانه رفتار کنیم باید صنعت خودرو و قطعه کشور 
هرچه سریع تر به این س��مت حرکت کند و سرمایه گذاری مناسب برای 
تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نیز قطعات آن با پلتفرم ملی انجام 

شود. 

محس�ن رزم خواه: نکته مهم در صنعت خودرو کشور و به  دنبال آن 
قطعه این اس��ت که به عقب ماندگی ع��ادت کرده ایم. درواقع پذیرفته ایم 
این گون��ه جل��و برویم که منتظر بمانیم و فن��اوری را کم کم وارد کرده و 
س��پس س��اخت آن را یاد بگیریم و هیچ زمانی فکر نکردیم که باید این 
عقب ماندگ��ی را جب��ران کنیم.  بارها عنوان ک��رده ام نیاز به یک جهش 
فن��اوری در صنعت خ��ودرو و قطعه داریم؛ کاری که کش��ورهایی مانند 
چی��ن و نیز کش��ورهای همتراز ایران برای توس��عه خود انج��ام دادند. 

آنها مبادرت به س��رمایه گذاری س��نگین روی فن��اوری جدید کرده اند و 
عقب ماندگی ه��ای خود را به نوعی پیش از ایج��اد فاصله طوالنی جبران 
کردن��د. اما صنعتگران ما در کش��ور به طور معمول نشس��ته اند تا آینده 
فناوری را در س��ایر کش��ورها ببینند و نخس��ت اس��تفاده ک��رده و بعد 
بومی س��ازی را آغاز می کنیم. نتیجه طبیعی ای��ن عملکرد عقب ماندگی 

چند دهه ای از صنعت خودرو جهان است. 
مدیران این حوزه دید راهبردی ندارند تا اقدامی زودهنگام در برخورد 
با فناوری های نو داش��ته باشند. به طور قطع تا سال ۲۰۲۵ میالدی چند 
کشور صنعتی، استفاده و ساخت خودروهایی با سوخت فسیلی را ممنوع 
خواهند کرد و تنها خودروهای برقی حق تردد دارند بنابراین تا رس��یدن 
ب��ه این زم��ان فرصت زیادی نداریم و باید تالش ه��ای خود را مضاعف و 

خود را آماده تحول کنیم. 
ضروری اس��ت نظام سیاس��ت گذاری صنایع، صنعت خودرو را وادار به 
س��رمایه گذاری در این زمینه ها کن��د زیرا تولید و تردد خودروهای برقی 

مزیت های بسیاری برای کشور خواهد داشت. 
برای فعالیت در این زمینه نخس��ت باید خودروس��ازان به این س��مت 

حرکت و سپس قطعه سازان ساخت قطعات را آغاز کنند. 
امید رضایی: رفتن به س��وی تولی��د خودروهای برقی یکی از بهترین 
فرصت هاست که قطعه سازان بتوانند توان تکنیکی و فنی خود را بسنجند 
و در ش��رایط مساوی و موازی با سایر همتایان بین المللی گام برداشته و 

تولید قطعات خودروهای برقی را آغاز کنند. 
نقاط مش��ترک بس��یاری برای مذاکره و رایزنی با شرکت های صاحب 
دان��ش وج��ود دارد ضمن آنکه فاصله زیادی بی��ن صنعت قطعه داخل و 
س��ایر کش��ورهای فعال در ای��ن زمینه وجود ندارد؛ چالش��ی که پس از 
برون رفت از آن به  طور قطع س��ود بس��یاری ب��رای صنعت قطعه داخل 

خواهد داشت. 
اگر بتوانیم از فرصت ها اس��تفاده کنیم ش��اید بتوانیم ب��ا این عملکرد 
و فرم��ول بخش زی��ادی از عقب ماندگی خود را ب��ا خودروهای روز دنیا 

جبران کنیم. 

احمدرض�ا رعنای�ی: البته رفت��ن به این 
س��مت بدون مشکل نخواهد بود زیرا فناوری 
و صنع��ت جدیدی اس��ت ک��ه در واحدهای 
صنعتی تغییرات اساس��ی را به وجود می آورد 
ام��ا می تواند این رویک��رد برای صنعت قطعه 

ایده آل باشد.
 اگر س��رمایه گذاری به آن س��مت س��وق 
داده ش��ود و بخش��ی از هزینه ها ب��رای این 
 ام��ر مهم باش��د به طور قطع ض��رر نخواهیم 

کرد. 
در این زمینه کش��ور نی��روی تحصیلکرده 
و ب��ا مهارت ه��ای الزم را در اختی��ار دارد و 
در مباح��ث قطعات  های ت��ک و دانش بنیان 

به لحاظ تئوریک بسیار قوی هستیم.
را  ظرفی��ت  آن  از  قابل توجه��ی  بخ��ش   
می ت��وان در اختی��ار صنعت ق��رار داد و این 
فرصتی خواهد بود تا صنعت و دانش��گاه نیز 

به هم نزدیک شوند.  

محمدرض�ا نجفی من�ش: البت��ه من خیلی 
موافق نظر آقای رضایی نیستم زیرا از کارخانه 
این خودروها در ایتالیا بازدید داش��تم. تولید 
خودروهای برقی بسیار ساده تر از خودروهای 
با سوخت فسیلی است. تنها قطعه بسیار مهم 
این خودروها باتری ها بوده که امروز فرانس��ه 
آنها را از چی��ن تامین می کند و خود در این 

زمینه سرمایه گذاری نکرده است. 
 از نظر س��اختاری خودروهای برقی بسیار 
س��اده تر از خودروه��ای عادی ب��وده و کافی 
است خود را باور و به آن سمت حرکت کنیم. 

به طور حتم کار پیچیده ای نیست. 
اگر زیرساخت ها مانند شارژ باتری، سامانه 

تعویض و... فراهم باش��د مش��کل خاصی در 
این باره وجود ن��دارد. فراموش نکنیم در این 
مسئله چین با جدیت بسیار در حال فعالیت 
بوده و به نوعی می توان گفت پیش��تاز در این 
مس��ئله است. حتی در فرانس��ه هزینه باتری 
را دول��ت فرانس��ه به عنوان یاران��ه  می پردازد 
 بنابرای��ن ب��ا اراده ای��ن ام��ر مه��م ش��دنی

 است.  
همچنی��ن در بحث صادرات قطعه این گونه 
نیست که مش��ابهی از قطعه ساخته و عنوان 
ش��ود خودروس��ازان آن را بخرند. قطعه ساز 
بای��د از مرحل��ه طراحی ت��ا نمونه زنی، تولید 
آزمایش��ی و انبوه و همچنین خدمات پس از 
فروش را پشتیبانی کند. اگر ایران بخواهد در 
این بحث نیز وارد بازارهای بین المللی ش��ود 
این طور نیس��ت که قطعه ۲۰۰۸ ساخته شود 
و انتظار بازار داش��ته باشیم؛ باید کل زنجیره 

را پشتیبانی کند. 

تولید خودروهای برقی و جایگزینی آنها با خودروهای سوخت فسیلی در دنیا تا چه اندازه جدی است و آیا ضرورتی دارد صنعت قطعه کشور به سمت تولید قطعات این خودروها حرکت کند و توانمندی های الزم را در خود بپروراند؟ �

آیا در بحث صادرات زنجیره ای وجود دارد که افرادی در میدان رقابت  بتوانند بازار داشته باشند  �
که آن را تامین و پشتیبانی کنند؟ 

� با این توضیح آیا می توان نتیجه گرفت صنعت قطعه برای حرکت به سمت تولید قطعات خودروهای برقی مشکلی ندارد و توان و ظرفیت 
الزم را در اختیار دارد؟

محسنرزمخواه

محمدرضانجفیمنشامیدرضایی

آرشمحبینژاد

احمدرضارعنایی

صنعت خودرو و 
قطعه نیازمند حرکت 

هوشمندانه است تا به 
سمت سرمایه گذاری 

درزمینه تولید خودروهای 
هیبریدی و برقی حرکت 
کند و قطعات آن نیز در 

کشور تولید شود



خودروسازی روسیه؛ از امضای پوتین روی کاپوت تا رشد بازار فروش
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روس��یه، روز شنبه ۹ دسامبر )۱۸ آذر( 
از کارخانه GAZ بازدید کرد و در جریان فعالیت این خودروساز دولتی در 
کش��ورش قرار گرفت. او هنگام بازدید از این کارخانه دولتی در شهر نیژنی 
نوگ��وراد، روی یکی از خودروها امضا کرد.  به گزارش گس��ترش صنعت، از 
ماه ژانویه )ابتدای دی ۱۳۹۵( تا نوامبر س��ال جاری )آبان ۱۳۹۶( بیش از 
۱/۴۳ میلیون دس��تگاه خودرو صفرکیلومتر در بازار روسیه به فروش رفته 
که رش��دی ۱۱/۷ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان 

می دهد. 
یورگ ش��رایبر، ریی��س کارگ��روه تولیدکنندگان خودرو روس��یه گفت: 
»چنین پویایی شاخص اصلی بازار اقتصادی روسیه است که باعث شده در 
ماه نوامبر )آبان( رشد ۱۵ درصدی فروش خودرو داشته باشیم، در حالی که 
سال گذشته در همین زمان کاهش ۱۲ درصدی فروش را تجربه کردیم.«

بازار خودرو روس��یه یک��ی از بزرگترین بازارهای ف��روش خودرو در اروپا 
به شمار می رود که سراسر رقابتی است و باوجود تولید خودروهای صددرصد 
داخل��ی روس��ی، دیگر ش��رکت های بین المللی نیز امکان عرضه مس��تقیم 
محصوالت ش��ان را دارند و مشتریان از حق انتخاب خودرو مناسب با توجه 
به بودجه و نیاز خود برخوردار هستند.  رشد فروش خودرو در بازار روسیه 
در حالی است که شرکت های فولکس واگن و نیسان در این کشور فراخوان 
داده ان��د. براین اس��اس فولکس واگن بیش از ۳۰ هزار دس��تگاه و نیس��ان 

۲۴هزار دستگاه از خودروهای معیوب تولیدی خود را تعمیر می کنند. 
ش��رکت نیسان از خریداران خودروهای این شرکت از سال ۲۰۱۵ )۹۴-
۱۳۹۳( تا ۲۰۱۶ میالدی )۹۵-۱۳۹۴ خورشیدی( خواسته برای رفع ایراد 
به تعمیرگاه های نیس��ان مراجعه کنند.  مشکل اصلی محصوالت نیسان در 
س��امانه اتصال برق پانل مدل های قشقایی است که باعث بروز آتش سوزی 

می ش��ود. دیگر مدل های تولیدی نیس��ان از س��ال ۲۰۰۵ )۸۴-۱۳۸۳(تا 
۲۰۰۷ میالدی )۸۶-۱۳۸۵خورشیدی( نیز به دلیل مشکل در کمربندهای 
ایمنی باید به مراکز تعمیر این شرکت خودروسازی مراجعه کنند.  شرکت 
فولک��س واگن هم اعالم کرده خودروهای س��دان تولیدی از س��ال ۲۰۱۵ 
)۹۴-۱۳۹۳( تا ۲۰۱۷ میالدی )۹۶-۱۳۹۵خورش��یدی( باید برای تعویض 
س��یم رله استارت به تعمیرگاه های این شرکت مراجعه کنند. کوتاهی سیم 
ب��ه کار رفته در این خودروها منجر به بروز مش��کل در موتورهای فولکس 
واگن ش��ده است.  بیشتر خودروهای مش��مول طرح تعویض مدل  فولکس 
واگن پولو است که پرفروش ترین خودرو این شرکت در روسیه است و تنها 
بین ماه های ژانویه )دی ۱۳۹۵( تا اوت )مردادسال جاری( بیش از ۵۴ هزار 
دس��تگاه آن به فروش رفته است. تمامی طرح های فراخوان تعویض قطعات 

در روسیه به  طور رایگان اجرا می شود. 

چ��اپ ۳ بع��دی، بالک چین و خودروه��ای متصل یا 
هوش��مند تنها بخش��ی از روندهای محب��وب فناوری 
هس��تند که باید در س��ال آینده میالدی برای صنعت 
خودرو انتظارشان را کشید. این فناوری ها می توانند در 
سال ۲۰۱۸ میالدی )۹۷-۱۳۹۶خورشیدی( به سادگی 

انقالبی در این صنعت ایجاد کنند. 
ای��ن روندها نحوه واکنش نقش آفرینان اصلی صنعت 
خودرو به تغییر رفتار مش��تری، گسترش همکاری ها و 
تحول در رانندگی را ش��کل خواهد داد. صنعت خودرو 
از س��ال های آغازی��ن پیدایش  آن در ق��رن ۱۹تاکنون 
تغییرات زیادی کرده و از اساس یکی از دالیل تمایزش 
با س��ایر صنایع، انعطاف پذی��ری در برابر تغییرات بوده 
اس��ت؛ چیزی که بی تردید در سال آینده میالدی و با 
روند رو به رش��د فناوری ها باز هم انتظار این صنعت را 
می کشد.  پای دیجیتالی س��ازی، افزایش اتوماسیون و 
مدل های کسب وکار جدید این روزها به همه صنایع باز 
شده و صنعت خودرو نیز جدا از سایر صنایع نیست؛ از 
این رو ناگزیر به پذیرش این دگرگونی ها است. هرچند 
اکن��ون درک گس��ترده ای از تغیی��ر و تح��والت حوزه 
فن��اوری در میان خودرویی ها در سراس��ر جهان وجود 
دارد اما بازیگران اصلی این صنعت همچنان نتوانسته اند 
درب��اره چگونگی تغییرات خودروس��ازی در ۱۰ تا ۱۵ 
سال آینده نتیجه درستی بگیرند. به نوعی می توان گفت 
این تغییرات آنچنان پرسرعت و در مواردی بزرگ است 
که سخت می ش��ود درباره آینده آن نظر فراگیری داد. 
بااین حال همین اکن��ون ۵ روند اصلی را می توان برای 
بخش فناوری در صنعت خودرو پیش بینی کرد که سال 
آینده میالدی نمود زیادی در میان محصوالت تولیدی 

از سوی خودروسازان عمده جهان خواهند داشت. 
خودروهای هوشمند )متصل(  �

خودروهای هوشمند )متصل( این توانایی را خواهند 
داش��ت که اطالع��ات کافی درب��اره ش��رایط رانندگی 
مانند آب و هوا، س��رعت، ترمز ناگهانی، تصادف و سایر 
اطالع��ات الزم را ب��رای راننده فراهم کنن��د. این آغاز 
مس��یری است که به آن »ارتباط وسیله نقلیه با وسیله 
نقلیه« یا وی۲وی )V۲V( می گویند. این در واقع یک 
فناوری همس��ان با وای فای است که به تدریج در حال 
تبدیل شدن به یک اس��تاندارد برای هر خودرو جدید 

است. 

پس جای ش��گفتی نیس��ت ک��ه فناوری هایی مانند 
ارتباطات بی س��یم ی��ا وایرلس، حس��گرهای خودرو و 
انتقال خودرو، فناوری هایی هستند که بیشترین رشد و 

پیشرفت را در چند سال گذشته تجربه کرده اند. 
اکنون در بح��ث خودروهای هوش��مند )متصل( در 
میان ۱۰ ش��رکت برتری که در این زمینه کار می کنند 
نام ۴ شرکت نام آشنای خودروسازی و ۳ شرکت بزرگ 
فناوری به  چش��م می خورد. شرکت های جنرال موتورز، 
بی ام و، تویوتا و آئودی غول های خودروس��ازی فعال در 
ساخت خودروهای هوشمند و شرکت های سامسونگ، 
مایکروس��افت و گوگل غول های فناوری حاضر در این 
میدان بزرگ هس��تند.  در میان کش��ورهای جهان نیز 
اکنون چین یکی از بهترین ها اس��ت و رده دوم جهانی 
را در فناوری خودروهای هوش��مند )متصل( در اختیار 
دارد. دانش��گاه های زیادی اکنون در این کش��ور روی 
فناوری خودروهای هوشمند کار می کنند؛ دانشگاه هایی 
که البته از مطالعه روی اس ام ای ها یا همان شرکت های 
کوچک و متوسط غافل نیستند.  آلمان به عنوان یکی از 
پیشکسوتان و قدرت های مسلم خودروسازی در جهان 
اکنون یک��ی از قطب های اروپ��ا در زمینه نوآوری های 
خودرویی اس��ت. در آلمان فراوان می توان کارآفرین یا 

شرکت کوچک و متوسط نوآور در این زمینه یافت. 
نمی توان از فناوری س��خن گف��ت و حرفی از امریکا 
ب��ه میان نی��اورد. در این کش��ور نیز اس��تارت آپ ها و 
شرکت های کوچک و متوس��ط زیادی وجود دارند که 
نوآوری های��ی در فناوری های خودرویی از خود نش��ان 
داده اند. کارآفرینانی که این شرکت ها را راه  انداخته اند 
ه��ر ک��دام س��همی از کار را ب��رای خود برداش��ته اند. 
زیرس��اخت های  مدیری��ت  و  اداره  ک��ه  ش��رکتی  از 
ارتباط��ی مخابراتی را بر عهده دارد تا اس��تارت آپی که 
اپلیکیش��ن هایی برای رص��د موقعی��ت، امتیازدهی به 
راننده و خدمات به اش��تراک گذاری فضا ارائه می دهد، 
همه در تالش هستند سهمی از این بازار بسیار متنوع 

داشته باشند. 
از سال ۲۰۱۰ میالدی )۸۹-۸۸خورشیدی( تاکنون 
در مجم��وع ۱۲۰ میلیون دالر س��رمایه ب��ه ۹۲ طرح 
در زمین��ه پژوهش و نوآوری در خودروهای هوش��مند 

)متصل( ارائه شده است. 
اینترنت اشیا �

اینترنت اشیای هوش��مند، فناوری است که فراتر از 
راحتی داخل خودرو می تواند اثرگذار باش��د. با اینترنت 
اشیا می شود کاری کرد خودرو توانایی پارک کردن خود 
را پیدا و با کنترل از راه دور حرکت کند. خودروس��ازها 

به دنبال استفاده از این فناوری در خودروها هستند.
آنچه در این میان مشخص است اینکه در این مسیر 
توقف و ایس��تایی وجود ندارد. شمار خودروهای بدون 
راننده در س��ال آین��ده میالدی بی تردید ب��ه اندازه ای 
زی��اد نخواهد بود که خیابان ه��ا را به قرق خود درآورد 
اما مس��یر روش��نی برای آینده این خودروها به چشم 
می خ��ورد؛ بنابراین داده های مربوط ب��ه این خودروها 
مورد توجه قرار می گیرد.  در میان شرکت های فناوری، 
غول هایی مانند مایکروسافت، گوگل یا آی بی ام در حال 
فعالیت هس��تند و خودروسازانی مانند فورد طرح هایی 
ب��رای این کار ارائه کرده و تس��ال و گوگل نیز در حال 

ساخت خودروهای بدون راننده خود هستند. 
درزمینه ساخت خودروهای خودران نکته جالب توجه 
این اس��ت ک��ه اکوسیس��تم پیچی��ده ای در همکاری  
شرکت های گوناگون با هم وجود دارد، برای نمونه چند 
شرکت فناوری با چند ش��رکت خودروسازی همکاری 

می کنند تا بتوانند یک خودرو خودران بسازند. 
خودروهای خ��ودران هنوز به مرحله تجاری س��ازی 
نرس��یده اند ام��ا در بازار ش��لوغ و پرظرفی��ت این نوع 
خودروه��ا هر ی��ک از ش��رکت ها ت��الش می کنند در 

فرستادن محصول به بازار، نخستین باشند. 
بالک چین ها �

بالک چین یکی از روندهای خودروس��ازی در جهان 
اس��ت ک��ه انتظاره��ا را از خودروس��ازان افزایش داده 
اس��ت. در واقع بالک چین یک پلتفرم پیشرو در زمینه 
نرم افزارهای دیجیتال برای دارایی های دیجیتال است. 
بالک چین را می توان به عنوان یک بایگانی درنظر گرفت 
که اطالعات روی آن ثبت می ش��ود. این داده ها در یک 
پایگاه داده مرکزی ثبت نمی ش��وند بلکه پایگاه داده به 
مجموعه های کوچکی که همان بالک ها باشند، تقسیم 
می ش��ود.  این فناوری بس��یار نو که برای سازوکارهای 
مال��ی کاربرد بس��یاری دارد، در صنعت خودرو نیز یک 
رون��د محبوب خواه��د بود و در زنجی��ره تامین از این 
فناوری اس��تفاده خواهد ش��د. ش��رکت های خصوصی 
پیشگام استفاده از این فناوری هستند و همین امسال 

کلید آن زده شده است. 
در کس��ب وکارهای صنعت خودرو که زنجیره تامین 
نق��ش مهمی دارد، فناوری بالک چین می تواند پروتکل 
قابل اعتماد و یکپارچه ای ایجاد کند. در واقع مهم ترین 
خدمت بالک چین چه به صنعت خودرو و چه صنایع و 

بخش های دیگر شفاف سازی است.
در میان کش��ورهای جهان اگرچه ژاپن به نظر از این 
قافل��ه عقب افتاده ام��ا اروپایی ها اکن��ون در حال کار 

روی این فناوری هستند. در کشورهایی مانند آلمان و 
سوئیس شرکت های فعال در زمینه داده  با خودروسازان 

بزرگ دست همکاری در این زمینه داده اند.
تحلیل های پیشگویانه �

داده ه��ای بزرگ اکنون در همه صنایع دس��ت باال را 
دارند و در خودروسازی نیز از روندهای پیشرو هستند. 
در تحلیل های پیش��گویانه از روش ه��ای زیادی مانند 
اس��تخراج داده، آمار، مدل سازی، یادگیری ماشین ها و 
هوش مصنوعی ب��رای تحلیل داده های کنونی با هدف 
پیش بینی درباره آینده استفاده می شود.  چنین روندی 
برای خودروس��ازی بس��یار مهم اس��ت زیرا می تواند از 
تصادف ه��ای ناش��ی از ترافیک زیاد ی��ا عوامل خطرزا 
جلوگی��ری کند.  تحلیل پیش��گویانه به خودروس��ازها 
کمک می کند ت��ا با واقعیت های مربوط به فش��ارهای 
مال��ی، رقابت در بازار و ادامه حی��ات خود کنار آمده و 
پیش بینی هایی درباره طراحی، نحوه عملکرد خودرو و 
حتی رفتار مش��تری  ارائه دهند.  برخی ش��رکت های 
ب��زرگ مانند آی بی ام و برخی دانش��گاه ها در جهان از 
جمله کوئینزلند در این زمینه فعال هس��تند. آنها روی 
ارزیاب��ی درب��اره آلودگی های صوتی و ش��هری تمرکز 
کرده اند. ش��رکت های خودروس��ازی که با دانش��گاه ها 
در ای��ن زمینه همکاری می کنند با هدف دس��تیابی به 
دیدگاه��ی واقعی درب��اره عملکرد مش��تری این کار را 

انجام می دهند. 
چاپ ۳ بعدی �

درحال حاض��ر، خودروها در جهان به گونه ای طراحی 
ش��ده اند که ۳ تا ۵ آسیب را تحمل می کنند و ۷ تا ۱۰ 
سال عمر دارند. اما چاپ ۳ بعدی به خودروسازان امکان 
می دهد خودرویی بس��ازند که ب��رای تنها یک تصادف 
طراحی و ساخته شده است. سپس با هزینه های کمتر 
می ت��وان یک خودرو دیگر را جایگزین خودرو تصادفی 
کرد زیرا ساختار اصلی خودرو اولیه حفظ می شود. این 
می تواند تصور ما از تعمیرات خودرو را زمین تا آسمان 

تغییر دهد. 
غی��ر از صرفه جویی در هزینه، چاپ ۳ بعدی می تواند 
رویکرد امروزی درباره طراحی خودرو را به یک چالش 
اساس��ی بکش��اند. فناوری چاپ ۳بع��دی نه تنها برای 
ایمنی خودروها مفید اس��ت بلکه می تواند خودرو را با 

تغییر سبک زندگی مشتری سازگار کند. 
از س��ال ۲۰۱۰ می��الدی )۸۹-۸۸خورش��یدی( در 
مجموع ۳۴/۲۵ میلی��ون دالر بودجه عمومی برای ۶۶ 
طرح گوناگون در این زمینه اختصاص داده شده است. 
Linknovate :منبع

هرچند اکنون درک 
گسترده ای از تغییر و 
تحوالت حوزه فناوری 
در میان خودرویی ها 

در سراسر جهان وجود 
دارد اما بازیگران 
اصلی این صنعت 

همچنان نتوانسته اند 
درباره چگونگی 

تغییرات خودروسازی 
در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده 

نتیجه درستی بگیرند

خودروبینالملل

فناوری های محبوب سال آینده در صنعت خودرو
گسترش صنعت در آستانه سال جدید میالدی بررسی کرد

ایمن ترین خودروهای ۲۰۱۸ 
معرفی شدند

موسس��ه  بیم��ه و ایمن��ی بزرگراه ه��ای امریکا، نخس��تین 
 فهرس��ت از ایمن تری��ن خودروه��ای س��ال ۲۰۱۸ می��الدی

)۹۷-۱۳۹۶خورشیدی( را منتشر کرد. 
موسس��ه  بیم��ه و ایمن��ی بزرگراه های امری��کا )IIHS( که 
به تازگ��ی آزمایش های تص��ادف خود را س��ختگیرانه تر برگزار 
می کن��د، ۱۵ خودرو ایمن س��ال ۲۰۱۸ )۹۷-۱۳۹۶( را اعالم 
کرد. کارشناس��ان آی آی اچ اس در نخستین آزمایش خود برای 
رده بن��دی خودروه��ای ایمن در س��ال ۲۰۱۸ )۱۳۹۶-۹۷( ۲ 
کالس »ایمن پالس« )Top Safety Pick Plus( و »ایمن« 
)Top Safety Pick( را ایجاد کردند که به ترتیب شامل ۱۵ 
و ۴۷ خودرو در کالس و نش��ان های تجاری گوناگون می شود. 
بخش مهمی از تغیی��رات آزمایش های تصادف آی آی اچ اس را 
ایمنی سرنش��ینان و طراحی مناس��ب چراغ های جلو تشکیل 

می دهد. 
به گزارش زومیت، در فهرس��ت ایمن تری��ن خودروها که در 
قالب کالس »ایمن پالس« قرار گرفته اند، ۳ خودرو شاسی بلند 
دیده می شود. نشان تجاری سوبارو با داشتن ۴ مدل خودرو در 
این کالس ایمن ترین محصوالت را دارد؛ در ادامه ش��رکت های 
کیا، هیوندای، جنس��یس و مرس��دس بنز با ۲ م��دل و تویوتا، 
ب��ی ام و و لینکلن با یک مدل قرار دارند. س��دان لوکس لینکلن 
کانتیننت��ال )Continental( تنه��ا خودرو از یک ش��رکت 
امریکایی در کالس »ایمن پالس« است. در کالس خودروهای 
کوچک ش��ورولت ولت، هیوندای یونیک هیبری��د و هیوندای 
االنترا ایمن ترین هس��تند. در کالس خودروهای متوسط هوندا 
آکورد، هیوندای س��وناتا و کیا اوپتیما در ص��در قرار دارند. در 
کالس خودروهای متوسط لوکس آلفارومئو جولیا، آئودی ای۳ 
و آئودی ای۴ اول تا سوم هستند. در کالس شاسی بلند کوچک 
هوندا س��ی آر-وی، هیوندای توس��کان و کیا اسپورتیج بهترین 
هس��تند و در کالس شاس��ی بلند متوس��ط هوندا پایلوت، کیا 
سورنتو و مزدا سی ایکس۹ در میان ایمن ترین ها قرار گرفته اند.
آدریان الند، مدیر آی آی اچ اس گفت: »رانندگان انتظار دارند 
سرنش��ینان خودرو ه��م که اغلب اعضای خانواده هس��تند، به 
اندازه  راننده ایمنی داش��ته باش��ند. پس از تاکید موسسه  ما بر 
اهمیت ایمنی سرنشینان، شرکت های خودروسازی این مسئله 
را جدی تر از گذشته پیگیری کرده اند؛ اطمینان داریم به زودی 
ایمنی بیش��تر سرنشینان مانند ایمنی راننده، به یک امر عادی 

و الزم تبدیل خواهد شد.«

پس از موتور گازی حاال نوبت 
»موتور بادی« است

اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای به حرکت درآوردن 
وسایل نقلیه روزبه روز در حال افزایش است، اما کاربرد باد برای 

تامین انرژی موتورسیکلت ها تا به حال بی سابقه بوده است.
به گ��زارش مهر به نقل از دیجیتال ترن��دز، در موتور جدید 
هوندا که »س��ی بی ۴« نام دارد از فن های بزرگ و قدرتمندی 
اس��تفاده شده که با چرخش خود، دریافت هوا از جلو و خروج 
شدید باد از عقب انرژی جنبشی الزم برای جابه جایی را فراهم 

می آورند.
موتور یادش��ده مجهز به یک نمایش��گر لمسی نیز هست که 
مشاهده نقشه های دیجیتال، اس��تفاده از گوشی بدون حواس 

پرتی، اتصال به دیگر وسایل الکترونیک و... را ممکن می کند.
هوندا هنوز جزئیات فنی چندانی را درباره نحوه عملکرد این 
موتور اع��الم نکرده، اما تصریح کرده نمایش��گر این موتور هم 
ب��ا اس��تفاده از انرژی باد کار می کن��د و در صورت توقف آن از 

کار می افتد.
اس��تفاده از توربین در موتورهای جدید امر تازه ای نیست و 
حتی یک شرکت ویتنامی به نام باندیت ۹ هم نمونه ای از یک 
موتور را تولید کرده که قادر به حرکت با اس��تفاده از انرژی باد 

است. اما این موتور هرگز به مرحله تولید انبوه نرسیده است.

ممنوعیت تردد ربات های تحویل 
کاال در سان فرانسیسکو

شورای شهر سان فرانسیس��کو تردد ربات های تحویل کاال را 
مح��دود به مناطق خاص و اعالم کرد ش��رکت ها حق ندارند از 

سرویس رباتیک تحویل کاالدر هرجای شهر استفاده کنند.
سرویس های رباتیک تحویل کاال براساس مصوبه جدید باید 
همچنان حالت آزمایش��ی و نه واقعی داش��ته باشند. این شورا 
فق��ط حق تصمیم گیری برای پیاده روها را داش��ته و نمی تواند 

درباره سرویس های تحویل کاال با پهپاد نظر بدهد.
 Walk San( »به تازگی گروهی به نام »واک سانفرانسیسکو
Francisco( درباره نبود ایمنی هنگام پیاده راه رفتن اعتراض  
و به طور رس��می از مالکان ربات های تحویل کاال شکایت و ادعا 
کردند لیزرها، نویگیش��ن سامانه و حسگرهای بکاررفته در این 
ربات ها در پیاده رو به کودکان و نیز سالخوردگان آسیب می زند. 
پیشنهاد ابتدایی مبنی بر لغو کامل تردد ربات های تحویل کاال 
در ش��هر بود اما آنچه تصویب ش��د منطقی تر از طرح اولیه به 

نظر می رسد.
به گزارش خبرآنالین، وضع چنین قوانینی در سان فرانسیسکو 
به عنوان یکی از شهرهای فناورانه و پیشرو بسیار تعجب برانگیز 

است.  
باتوج��ه ب��ه نزدیک��ی سان فرانسیس��کو به س��یلیکون ولی، 
این ش��هر نخس��تین جایی بود که ربات تحوی��ل کاال در آنجا 
آزمایش ش��د و حاال اعالم محدودیت برای آن شگفت انگیز به 
نظر می رس��د. این قانون چالش بزرگی برای شرکت هایی مانند 
»ماربل« )Marble( به ش��مار می رود  ک��ه اجازه آزمایش در 

منطقه پتروهیل و میشن را گرفته اند.

خبر

سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com
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بر ایجاد ش��هرک های صنف��ی- تخصصی آن طور که 
باید و شاید تاکنون توجه نشده و هرکس زمینی داشته، 
برای گرفتن مجوز و ساخت شهرک صنفی اقدام کرده 
است. همین مسئله باعث باال رفتن هزینه ها و اثربخش 
نبودن فعالیت ها شده است. در حالی که تقویت ارتباط 
و پیون��د بین صنای��ع تولیدی و ب��ازار عامل مهمی در 
بازاریابی اس��ت و باید ش��رایطی را ایجاد کرد تا صنایع 
کوچک و متوسط کشور با بازار پیوند و ارتباط محکمی 
داشته باشند. صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست مشترک 
ب��ا علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با بیان مطلب 
پیش گفته اظهار کرد: س��اماندهی ش��هرک های صنفی 
در دس��تور کار س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران قرار گرفته و باید زیرس��اخت های ایجاد 
شهرک های صنفی اصالح شود.  نجفی ادامه داد: برای 
تحق��ق این هدف باید بنگاه های کوچک و متوس��ط یا 
)SME (ه��ا در کن��ار ما قرار بگیرند. مش��کل اصلی ما 
نبود پیوند بین صنایع متوس��ط و کوچک با بازار است 
که مسئله بس��یار مهمی است و این ارتباط باید شکل 
بگیرد.  رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران گفت: بیش از ۴۳ 

ه��زار واحد صنعتی در ش��هرک های صنعتی مس��تقر 
هس��تند، بنابراین اگ��ر بتوانیم از این تع��داد ۱۰ هزار 
واحد را با کمک و همکاری یکدیگر س��اماندهی کنیم، 
با تقویت ارتباط با بازار، کار توس��عه ای بزرگی ش��کل 
خواه��د گرف��ت. نجفی تصریح ک��رد: صنایع کوچک و 
متوس��ط که بخش بس��یاری از تولید کشور را به خود 
اختص��اص داده اند از اهمیت باالیی برخوردار هس��تند 
و بای��د تمرکز بیش��تر را بر تقویت این واحدها داش��ته 
باشیم. طبق قانون بنگاه های صنفی کوچک و متوسط 
باید در ش��هرک های صنفی مس��تقر ش��وند تا بتوانیم 
مجوز صادر و زیرس��اخت های الزم را برای ش��ان فراهم 
کنیم.  رییس هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران با بی��ان اینکه 
تاکنون حمایت چندانی از صنایع نشده است، افزود: در 
قدم نخست باید به دنبال صنایعی که ظرفیت بیشتری 
در بازار دارند )مانند پوشاک، چرم و چوب ( رفت و آنها 
را ساماندهی کرد و برای تولیدات شان ارتباط مستقیم 

با بازار داشت. 
نجفی بیان کرد: اگر تس��هیالتی به این واحدها داده 
می شود، باید روند نظارتی بر آن وجود داشته باشد که 
نتیجه پرداخت تس��هیالت چه خروجی را ش��امل شده 
و چه تاثیری را بر رش��د واحد و توس��عه صادرات شان 
داشته اس��ت. همچنین الزم است این صنایع به لحاظ 
بازاریابی و حتی نحوه تبلیغات در بازار و داخل و خارج 

کشور مورد حمایت قرار بگیرند.
مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 

صنعت��ی ایران افزود: اگر قرار اس��ت نمایش��گاهی دایر 
ش��ود، باید SMEه��ا و تولیدکنن��دگان در آن حضور 
داش��ته باشند. پیش از این نیز شرط اصلی برای حضور 
در نمایش��گاه ها، حض��ور اتحادیه های تولی��دی بود اما 
چندین س��ال است که این مسئله مهم فراموش شده و 
نمایندگی های سطح دوم نمایشگاه ها را اداره می کنند 

و الزم است این مسئله اصالح شود. 
بیشتر�سیاست�ها�تنبیهی�است���

عل��ی فاضلی، ریی��س اتاق اصناف ای��ران نیز در این 
نشس��ت گفت: بیشتر قوانین و مقررات کشور در حوزه 
تولید بر سیاس��ت های تنبیهی است در حالی که برای 
رشد تولید در کشور، بنگاه های تولیدی به سیاست های 

تشویقی نیاز دارند. 
فاضلی تصریح کرد: ۸۴ هزار بنگاه صنعتی در کشور 
داریم که فقط ۳ هزار بنگاه آن صنایع بزرگ به ش��مار 
می روند و ۸۱ هزار واحد جزو صنایع کوچک و متوسط 
یا SME ها هستند که باید مدیریت شوند. رییس اتاق 
اصناف ایران تصریح کرد: در سال های گذشته کارهای 
خوبی انجام ش��ده اما بخش صنای��ع کوچک مطابق با 
صنعت دیده نشده اند که الزم است با همیاری یکدیگر 
شهرک های تخصصی ویژه صادرات را ایجاد و واحدهای 
تولیدی را در آنجا مستقر کنیم. این مسئله برای کشور 
مطلوب نیست که نزدیک به ۹۰ هزار بنگاه تولیدکننده 
در بخ��ش پوش��اک داریم اما نتوانس��ته ایم برای ش��ان 
ش��هرک های صنعتی تخصصی ایجاد کنیم و ایده برای 
تولی��د ب��ه آنها بدهیم و در راس��تای توس��عه صادرات 

غیرنفتی روی آنها س��رمایه گذاری و برنامه ریزی کنیم. 
فاضل��ی با بی��ان اینکه باید از صنای��ع تولیدی حمایت 
کرد تا بتوانند کیفیت کاالی داخلی را بهبود بخش��ند، 
افزود: اکنون در خیلی از صنایع مانند پوش��اک، چوب 
و چرم ظرفیت های بس��یار خوبی داریم و می توانیم در 

این زمینه ها نشان های تجاری خوبی را تولید کنیم. 
اصناف�آماده�همکاری�با�شهرک�ها��

فاضل��ی با بی��ان اینک��ه تش��کیالت اصن��اف آماده 
همکاری با س��ازمان ش��هرک های صنفی است، گفت: 
از دول��ت خیل��ی توقع نداریم و نیاز اس��ت مجلس نیز 
تولید و اقتصاد کشور را حمایت کند. برای بخش تولید 
نیازمند سیاست های تشویقی هستیم اما بیشتر قوانین 
و مقررات ما در این زمینه تنبیهی است که باید اصالح 

شود.  
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: برای نخستین بار  
بعد از گذشت ۳۸ س��ال از انقالب توانستیم اعتباراتی 
را ب��رای بنگاه های صنفی منظور کنیم و مصوبه بس��ته 
حمایتی ۱۰ هزار میلیاردی را از دولت بگیریم.  فاضلی 
با تاکید بر اینک��ه بنگاه های تولیدی ما به حمایت نیاز 
دارند و باید مس��یر توسعه اقتصادی را برای شان هموار 
ک��رد، افزود: اگر دولت درحال حاضر نمی تواند به لحاظ 
تسهیالتی خیلی کمک کند، حداقل یک سری شرایط و 
سیاست های تشویقی مانند کم کردن هزینه حامل های 
انرژی، مالیات و بخشودگی سهم حق بیمه کارفرما( را 
برای واحدهای تولیدی درنظر بگیرد که همه این موارد 

می تواند کمک بزرگی به تولید کشور باشد.

ضرورت تقویت پیوند بین صنایع تولیدی و بازار 
معاون�وزیر�صنعت،�معدن�و�تجارت�در�دیدار�با�رییس�اتاق�اصناف�ایران�مطرح�کرد

تقدیر�از�جوانان�کارآفرین�در�البرز�

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

صادق نجفی

علی فاضلی

مزایای استقرار اصناف 
در شهرک ها

و  شهرنش��ینی  رش��د  ب��ا 
توس��عه مناطق شهری وجود 
واحدهای صنف��ی و خدماتی 
در محدوده ه��ای ش��هری به 
عنوان آالینده ش��ناخته شده 
و موضوع انتقال این واحدهای 
صنف��ی در دولت ه��ای قب��ل 
مط��رح ش��ده و اج��رای آن 
در ای��ن دولت نی��ز پیگیری 
می شود. شهرک های صنعتی، 

ناحیه های خدماتی در این ش��هرک ها، شهرک های صنفی و 
تخصصی از گزینه های در نظر گرفته شده برای انتقال اصناف 
اس��ت ک��ه تا کنون در برخی از شهرس��تان ها ای��ن انتقال با 
واگذاری واحدهای کارگاهی آماده انجام شده است. هرچند 
اصناف به مرور در حال اس��تقرار در شهرک های هستند اما 
ای��ن واحدها انواع مختلفی دارند و به عنوان اصناف صنعتی، 
خدماتی و... قابل دسته بندی هستند. تکلیف سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی با اصناف تولیدی مش��خص 
اس��ت و به عن��وان واحد تولی��دی می توانند در ش��هرک ها 
مس��تقر ش��وند ولی اصن��اف خدماتی هم با توج��ه به نحوه 
فعالیت خود به ش��هرک ها وارد می ش��وند تا خدماتی را که 
پیش از این از بیرون شهرک ها دریافت می شد از این به بعد 
در داخل ش��هرک ها و از طریق این اصناف قابل دسترس��ی 
باشد، البته براساس برنامه ریزی های انجام شده شهرک های 
تخصصی اصناف نیز س��اخته خواهد ش��د تا اصناف به طور 
متمرکز بتوانند در آن مس��تقر شوند. انتقال اصناف به داخل 
شهرک های صنعتی یا ایجاد شهرک های صنفی - تخصصی 
می توان��د مزایای��ی مانند کاهش صنوف آالینده در ش��هرها 
به دنبال داش��ته باش��د و در مقابل صنوف با حفظ زمین و 
ملک خود در ش��هر می توانند امتی��ازات دریافت زمین را در 
شهرک های صنعتی به  دس��ت آورد؛ سازوکاری که در همه 
ش��هرهای کش��ور در حال پیگیری اس��ت. اما این اقدام چه 
کمکی به صنوف می کند و کدام یک از اصناف در این دایره 
ساماندهی چینش می شوند؟ عالوه بر این، چه تسهیالتی برای 
اصناف مستقر در شهرک های صنعتی درنظر گرفته می شود؟ 
آیا این تس��هیالت مش��ابه امتیازاتی اس��ت که به واحدهای 
صنعتی مس��تقر در شهرک ها داده می شود یا متفاوت است؟ 
درواقع زمانی موضوع ساماندهی و انتقال اصناف به بیرون از 
شهرها جذابیت پیدا می کند که بدانیم قرار است شهرک های 
صنفی- تخصصی نیز برای آنها ساخته می شود.  همچنین به 
دلیل کمبود فضای شهرها بهتر است اصناف در شهرک های 
صنعت��ی قرار بگیرند. تالش ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
هم این اس��ت که آنقدر جذابیت را در ش��هرک های صنعتی 
زیاد کند ک��ه اصناف خود با رغبت بخواهند در ش��هرک ها 
فعالیت کنند. در س��اماندهی اصناف اولویت اصلی با صنوف 
آالین��ده اس��ت. مانند در و پنجره س��ازی، MDF  و نجاری. 
مصالح س��اختمانی، تعمی��رات خ��ودرو و واحدهای صنفی 
 تولیدکنن��ده قطعات بتنی نیز در اولوی��ت بعدی قرار دارند. 

تمام��ی امتیازات��ی ک��ه ب��رای واحده��ای صنعت��ی لحاظ 
می ش��ود ب��رای اصناف مس��تقر نیز درنظر گرفته می ش��ود 
مانن��د یارانه آموزش و تس��هیالت واگذاری زمی��ن. در این 
می��ان اگ��ر واحدهای صنف��ی، تولیدی و صنعت��ی در قالب 
شرکت باش��ند مانند بقیه واحدهای مستقر در شهرک های 
 صنعت��ی از معافیت ه��ای مالیات��ی برخ��وردار می ش��وند. 

هزینه زمین در ش��هرک های صنعتی به نسبت هزینه آن در 
داخل شهر برای اصناف ارزان تر تمام می شود.  به عالوه اینکه 
شرکت شهرک های صنعتی برای اصناف سوله بزرگ درنظر 
گرفته اس��ت. تمرکز واحدهای صنفی در یک محل مشخص 
نیز جذابیت س��اماندهی اصناف در ش��هرک های صنعتی یا 
در یک ش��هرک صنفی اس��ت که ای��ن واحدهای صنفی در 
ی��ک جا متمرک��ز می ش��وند؛ اجتماعی که می تواند س��بب 
جذب مش��تری های زیادی برای آنها ش��ود. انتقال کارگاه ها 
و اصناف به خارج از ش��هرها جزو وظایف شهرداری ها است 
اما در برخی از اس��تان ها این کار انجام نمی ش��ود. در دولت 
گذش��ته نیز پیشنهاد ش��د که زمین هایی آماده و به صنوف 
آالینده داده شود.   با این حال پیگیری ها نتیجه ای نداشت تا 
اینکه با همکاری سازمان صنایع کوچک قرار شده اصناف به 

شهرک های صنعتی انتقال یابند. 

زینب عبدی
روزنامه نگار

یادداشت

زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com
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مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز گف��ت: یکی از 
محورهای اصلی اقدامات این ش��رکت حمای��ت از طرح های صنعتی، رفع 
موا نع پیش روی و کمک به راه اندازی طرح ها اس��ت. به گزارش »گسترش 
صنع��ت« به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 
البرز، جهانگیر ش��اهمرادی در حاش��یه تقدیر از جوانان کارآفرین استان 
البرز در چهارمین اجالس مش��ترک صنایع ساختمان و حمل ونقل کشور 
اظهار کرد: جوانانی که در س��طح شهرک های صنعتی استان البرز در حال 
راه اندازی کسب و کار و اشتغالزایی هستند به  صورت ویژه حمایت خواهند 
شد. شاهمرادی افزود: در س��ال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال« محور 

تمامی اقدامات شرکت کمک به ایجاد فرصت های شغلی جدید است.
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در الیحه بودجه 9۷ درآمدهای مالیاتی دولت در حالی رشد 
۵/ 9 درصدی داش��ته که عملکرد مالیاتی س��ال 9۶ نشانه های 
مثبت��ی از ظرفیت افزای��ش درآمد مالیاتی ن��دارد و فقط ۴۳ 
ه��زار میلیارد توم��ان از پیش بینی ۱۱۶ ه��زار میلیارد تومان 
محقق ش��ده اس��ت. از طرف دیگر، مالیات شرکت های دولتی 
در پیش بینی بودجه 9۷ نسبت به سال گذشته کاهش داشته 
که نشان می دهد دولت در حالی سناریوی مالیاتی را نوشته که 
معتقد اس��ت شرکت های دولتی به عنوان بزرگترین بنگاه های 
کشور عملکرد مثبتی در این بخش نخواهند داشت؛ در چنین 
شرایطی آیا باید انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی کشور در 

سال 9۷ محقق شود؟
الیحه بودجه 9۷ روز گذش��ته به مجلس ش��ورای اس��امی 
ارائه ش��ده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان دهنده افزایش 
س��هم مالیات در بودجه اس��ت. دولت برای سال آینده حدود 
۱۲۸ ه��زار میلیارد تومان درآم��د مالیاتی پیش بینی کرده که 
این رقم نس��بت به ۱۱۲ هزار میلیارد الیحه امسال تا ۱۶ هزار 
میلیارد تومان رش��د دارد. به دور از نقد بودجه نویس��ی دولت، 
در زمینه پیش بینی درآمدی همواره عددهایی اعام می ش��ود 
که با واقعیت و شرایط اقتصادی فاصله دارد اما یک موضوع را 
می توان در الیحه بودجه دولت دوازدهم تایید کرد و آن، تاش 
ب��رای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی اس��ت؛ هرچند این هدف 
نیازمند راهبردهای عملی اس��ت و برنامه ها روی کاغذ همیشه 
امیدوار کننده هس��تند و دولت برای دوری از چالش های آینده 
باید چشم انداز مثبت درآمدزای اقتصاد غیرنفتی را تقویت کند 

تا درآمدهای مالیاتی نیز محقق شود.
بودجه��9۷و�چالش�دولت��

در حالی رش��د درآمدهای مالیاتی ثبت ش��ده که امسال تا 

پای��ان ۶ ماه عملکرد بودجه نش��ان می دهد ح��دود ۴۳ هزار 
میلی��ارد توم��ان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلی��اردی مصوب محقق 
شده است که به ۵۰ درصد هم نمی رسد. این موضوع در کنار 
گفته های روز گذش��ته س��یدکامل تقوی نژاد، رییس سازمان 
ام��ور مالیات��ی در چهاردهمین کنفرانس فنی س��االنه مجمع 
مقامات مالیاتی کشور مبنی بر اینکه »سازمان امور مالیاتی در 
صدد اس��ت از فعاالن اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت 
کند«، حکایت از راهبردهای جدید این س��ازمان برای افزایش 
درآمدهای مالیاتی دارد اما اینکه چقدر این برنامه موفقیت آمیز 
باش��د به عملکرد آینده دولت بستگی خواهد داشت زیرا پیش 
از ای��ن دولت برای افزایش نظارت های مالی برای جلوگیری از 
فرار مالیاتی مطابق شیوه نامه »رسیدگی به تراکنش های بانکی 
مشکوک« ابتدا تصمیم داشت حساب های با گردش مالی بیش 
از ۵۰۰ میلیون تومان که جزو مشموالن مالیاتی هستند مورد 
ارزیابی قرار گیرند اما چندی نگذش��ت که با فشار منتقدان از 
این تصمیم پا پس کشید و در نهایت در جلسه  وزیر اقتصاد و 
دادس��تان کل کشور در ادامه نشست های کمیسیون اقتصادی 
مجل��س با رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی، رییس��ان اتاق های 
اصناف، اتاق بازرگان��ی، اتاق تعاون و... این برنامه تغییر کرد و 
قرار شد حساب های با گردش مالی زیر ۵ میلیارد تومان مورد 

ارزیابی قرار نگیرند. 
با توجه به ش��رایط برنامه س��ازمان ام��ور مالیاتی در تحقق 
رق��م ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با س��ختی هایی 
همراه است؛ همان طور که تقوی نژاد نیز درباره دریافت مالیات 
از فع��االن فضای مج��ازی به عنوان هدف جدی��د درآمدهای 
مالیاتی گفته اس��ت: » دیجیتالی شدن در ایران روز به روز در 
حال گسترش است. شناسایی فعاالن اقتصادی فضای مجازی 
و تعیین مالیات برای آنها یکی از چالش های ماست که سازمان 
امور مالیات��ی اقدامات الزم را برای شناس��ایی آنها انجام داده 
است. در این زمینه با چالش هایی اعم از تعیین مشمولیت های 
مالیات��ی روبه رو هس��تیم. از ای��ن رو، حرکت به س��مت نظام 

مالیات��ی مطلوب موضوعی اجتناب ناپذیر اس��ت که در دو بعد 
دیجیتالی شدن و اصاح قوانین انجام می شود. «

توسعه�مشموالن�مالیاتی��
اگ��ر به وضعی��ت تولید و خدم��ات در کش��ور توجه کنیم، 
درمی یابیم که تغییر چندانی نس��بت به س��ال های گذش��ته 
نداش��ته ایم و به عبارت دیگر، دولت ب��رای افزایش درآمدهای 
مالیات��ی همان چالش گذش��ته را دارد و در نهایت باید دامنه 
دریافت مالیات در اصناف را افزایش دهد. سخن رییس سازمان 
امور مالیات��ی برای گرفتن مالیات از فع��االن اقتصادی فضای 
مجازی نیز حکایت از این مس��ئله دارد چراکه با توجه به رشد 
اقتص��ادی اندک و ارزش افزوده ک��م بخش های غیرمرتبط به 
نفت نمی توان از ناحیه رش��د اقتص��ادی و ارزش افزوده انتظار 
افزایش درآمدهای مالیاتی را داش��ت. از ای��ن رو، دولت برای 
تحق��ق اهداف مالیاتی خود ممکن اس��ت فش��ار مالیاتی را بر 
مودی��ان شناس��نامه دار اقتص��ادی مانن��د اش��خاص حقوقی 
غیردولتی و مش��اغل وارد کند که این اقدام نتیجه  ای جز بدتر 
شدن ش��رایط اقتصادی فعاالن و اقتصاد کشور در پی نخواهد 
داش��ت؛ هر چند می توان گفت که اباغ شیوه نامه »رسیدگی 
به تراکنش های بانکی مشکوک« آخرین فشارهای دولتی برای 
دقی��ق کردن رصدهای مالیاتی بود ک��ه نتیجه با انتظار دولت 
در اج��رای آن مطابق نبود. همچنین باید توجه داش��ت که در 

س��ال های گذش��ته دولت با چالش هایی همچون موسسه های 
بانکی ورشکسته، ش��رکت های دولتی زیان ده و... روبه رو بوده 
اس��ت که نمی تواند فش��ار زیادی را به ای��ن بنگاه ها وارد کند. 
بنابراین، در پیش بینی الیحه بودجه 9۷ میزان درآمد مالیاتی 
از ش��رکت های دولتی زیان ده را صفر درنظ��ر گرفته و درآمد 
مالیات��ی بانک های دولتی نیز از ۸۴۳ میلیارد تومان در س��ال 
9۶ به ۶۲۴ میلیارد تومان در الیحه بودجه 9۷ رس��یده است. 
همچنی��ن در مالی��ات ش��رکت های دولتی از ۴ ه��زار و۶۸۱ 
میلی��ارد توم��ان به ۴ ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان رس��یده و 
مالیات موسس��ه های وابس��ته به دولت نیز رقم چندان زیادی 
نیس��ت که در درآمدهای دولت محس��وس باشد. در مجموع 
درآمد مالیات های دولت��ی از ۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان در 
الیح��ه بودجه 9۶ به ۵ ه��زار و ۳۴۱ میلیارد تومان در الیحه 
بودجه 9۷ رس��یده که روندی کاهشی داش��ته است. بنابراین 
ب��ار عمده درآمدهای مالیاتی بر دوش ش��رکت های خصوصی 
خواهد بود. این موضوع از آنجا می تواند یک چالش باش��د که 
بسیاری از فعاالن بخش خصوصی معتقدند هنوز وضعیت بازار 
و اقتصاد ایران به رونق چندانی نرسیده که بتوان برای افزایش 
درآمده��ای مالیات��ی پیش بینی کرد. از ای��ن رو، دوباره دولت 
در مس��یر برنامه قبلی یعنی افزایش نظ��ارت بر مودیان برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز خواهد ش��د و نهادهایی که 

ب��ه نوعی زیر بار فرار مالیاتی نمی روند باید در چارچوب قانون 
عمل کنند. البته این مسئله هر سال در زمان ارائه پیش نویس 
بودج��ه و حتی در زمان تصویب از س��وی مس��ئوالن دولتی 
مطرح می ش��ود که تمام نهادها باید مالی��ات خود را بپردازند 
اما طبق روال گذش��ته در زمان پرداخت مالیات از این موضوع 
س��ر باز  می زنند و چالش های مالیات��ی در این بخش همچنان 

ادامه دار است. 
معافیت�های�مالیاتی��

ش��اید مس��ئله  دیگری که در زمان اجرای بودجه 9۶ وجود 
داش��ت و همچنان نیز هس��ت، حذف درآمده��ای مالیاتی از 
ش��رکت ها به عنوان تخفیف یا معافیت های مالیاتی اس��ت که 
بخش��ی از این مش��کل ناش��ی از به روز نبودن بانک اطاعاتی 
شرکت هاس��ت و بخش��ی نیز ناش��ی از دقیق نب��ودن اجرای 
ش��یوه نامه ها و قوانین مالیاتی اس��ت. به عب��ارت دیگر، برخی 
ش��رکت ها در ش��رایطی ام��روز از معافیت مالیات��ی برخوردار 
هستند که مشمول معافیت های مالیاتی نیستند و از گذشته از 
این مزیت استفاده کرده اند چراکه براساس قانون معافیت های 
مالیاتی برای واحدهای تولیدی که تازه ش��روع به کار کرده اند 
در مناطق کمتر توسعه یافته که در شهرک های صنعتی مستقر 
باشند ۱۳ سال در نظر گرفته شده است و واحدهای صنعتی در 
مناطق محروم مش��مول معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال 
خواهند بود. حتی براس��اس میزان فاصل��ه واحدهای صنعتی 
معافیت ه��ای مالیاتی متغیر خواهد بود. به عبارت دیگر، برپایه 
موض��وع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مس��تقیم برای معافیت 
مالیات��ی واحده��ای صنعتی تهران باید واحد در ش��عاع ۱۲۰ 
کیلومتری ش��هر و در اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری و سایر 
مراکز استان ها و شهرها این واحدها باید در شعاع بیش از ۳۰ 
کیلومتر قرار داشته باشند تا مشمول باشند. این مسئله نشان 
می دهد که نه تنها اجرای قوانین مالیاتی نیازمند نظارت است 
بلکه باید هر سال واحدهای مشمول معافیت مالیاتی یا تخفیف 

مورد ارزیابی قرار گیرند. 

سناریوی متناقض مالیاتی در بودجه 9۷
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مدیرمسئول:  ناصر بزرگمهر

 قیمت  تولیدکنندگان چینی 
به پایین ترین سطح ۴ ماه خود رسید

در م��اه نوامبر، رش��د قیمت های تولیدکنندگان چی��ن به علت کاهش 
فعالیت های تولیدی کارخانجات این کش��ور با محدودیت های ایجاد شده 
ب��رای مب��ارزه با آلودگی هوا، کندتر ش��د و به کمترین می��زان ۴ ماه خود 
رس��ید.  ب��ه گزارش مهر به نقل از رویترز، ماه گذش��ته رش��د قیمت های 
تولیدکنن��دگان چین به علت کاهش فعالیت های تولیدی کارخانجات این 
کش��ور، با محدودیت های ایجاد ش��ده برای مبارزه ب��ا آلودگی هوا، کندتر 
ش��د و به کمترین میزان ۴ ماه خود رس��ید که این باعث ش��د تقاضا برای 
مواد اولیه هم کاهش یابد.  اداره ملی آمار ش��نبه اعام کرد که قیمت های 
تولیدکننده ۵/ ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمترین رشد 
آن، از ژوئی��ه تاکنون اس��ت. ای��ن افزایش اندکی از حد م��ورد انتظار بازار 
کمتر بود و نس��بت به رش��د ۶/ 9 درصدی ماه قبل تر با کاهش روبه رو شده 
 PPI بود.  نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، پیش بینی می کرد که شاخص
)قیمت تولیدکننده( ۵/ 9 درصد نس��بت به سال قبل رشد کند که به علت 
رش��د باالی قیمت ها در س��ال گذش��ته، همچنان نسبت به آن سال، رشد 
کمتری به شمار می رود.  ون بین، اقتصاددانی از بانک مین شنگ در پکن 
می گوید: تاش های حفظ محیط زیس��ت دولت چین، بر تولید ش��رکت ها 
و کارخانج��ات کوچ��ک و میان رده تاثیر گذاش��ته و تقاضا برای مواد اولیه 
را کاهش داده اس��ت.  در حالی که چین ش��مالی به طور رس��می در میانه 
ماه نوامبر، وارد فصل اس��تفاده از دس��تگاه های گرمایش��ی می شود، دولت 
برای رفع آلودگی ش��دید هوا در زمس��تان اقدامات خود را بیشتر کرده و به 
بسیاری از شرکت های با آالیندگی باال مانند شرکت های ذوب آهن و نورد 

فوالد دستور داده است که تولیدات خود را کاهش داده یا متوقف کنند. 

کارتون  روز بین الملل

جوالن پرتقال های رنگ شده در بازار!

پرتقال: مارو نارنجی می کنن تا مشتری رو سیاه کنن!

طرح: هادی اشرفی، »گسترش صنعت«


