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پارچههای فاس��تونی از گذش��ته تا امروز به عنوان مرغوبترین پارچههای کت و شلواری شناخته شده است اما این پارچهها
در کجا و چگونه تولید می شود؟ در صنعت نساجی و پوشاک طیف گستردهای از فعالیتهای صنعتی در ریسندگی،
بافندگی ،رنگرزی ،طراحی و دوخت وجود دارد .در این میان کارخانههایی هس��تند که فقط به یک رش��ته تخصصی
در این صنعت فعالیت دارند .پارچه فاستونی نیز تنها محصول تولیدی در کارخانه «ایران مرینوس» است که از قبل
انقالب تاسیس شده و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
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با حرکت دنیا به سمت تولید خودروهای برقی از سوی قطعهسازان مطرح شد

فرصتها و تهدیدهای فناوری نوین در صنعت قطعه
ب آن به محیطزیست باعث
س��وختهای فسیلی و آس��ی 
شده تا تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی به سمت استفاده از
سوختهای پاک بروند ازاینرو در بحث تولید خودرو عنوان

میشود برنام ه برقی شدن آنها در دست است .سخنان متفاوتی
در ای��ن زمینه مطرح اس��ت درحالیکه برخی کارشناس��ان
معتقدند بهدلیل گران بودن این نوع سوختها حرکت به آن

سو با روند کندی در جریان است برخی از برقی شدن تمام
خودروهای ساخت جهان صنعتی تا سال  ۲۰۲۵میالدی خبر
میدهند.
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در بررسی شاخصهای زیربنایی توسعه اقتصادی مطرح شد

سقوط  22پلهای ایران
ط زیست
در شاخص عملكرد محي 
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راهحل معضل اشتغال
بیرون از دایره روابطکار
اش��تغال پایدار از جمله شاخصهایی است که تمام دولتها
تالش کردند به آن دست یابند یا در کمترین حالت شعارهایی
دادهاند که اینطور به نظ��ر آید .با این حال آنچه کارگران در
واقعیت با آن روبهرو شدهاند ،چالشهای بسیاری است که در
ای��ن زمینه وجود دارد .بر اس��اس گفتهها و آمارهای رس��می
اکنون ش��اخص امنیت شغلی در کشور س��یر نزولی در پیش
گرفته و اگر دولت دوازدهم نتواند سد محکمی پیش روی آن
قرار دهد ،مش��کالت جدیتری در آینده اش��تغال کشور بروز

خواهد کرد.
ب��ا اینکه در ش��رایط عادی به نظر میرس��د ب��رای حل هر
مش��کلی باید برای همان مشکل برنامهریزی کرد اما برخی از
کارشناسان و مسئوالن اقتصادی معتقدند حل مشکل اشتغال
پای��دار به ش��اخصهایی بیرون از ای��ن پدیده ارتب��اط دارد.
این کارشناس��ان معتقدند جدیترین ش��اخصی که میتواند
زمینهس��از اش��تغال پایدار در کشور شود ،ش��اخص فروش و
صادرات محصوالت تولیدی است.

ورود مجلس به روند
اجرای قراردادهای خودرو

در نخس��تین روزهای تیر بود که اعضای کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن بازدی��د از خطوط تولید
ای��ران خودرو و مرکز تحقیقات ایران خ��ودرو در جریان آخرین
اقدامات و دس��تاوردهای این گروه خودروسازی در زمینه توسعه
محص��ول قرار گرفتن��د .در آن زمان نگرانی اعضای کمیس��یون
صنایع و معادن از قراردادهای خودرویی و بندهای این قراردادها
و در جری��ان قرار گرفتن آنه��ا از جزئیات دلیل اصلی این بازدید
اع�لام ش��د .پیگیری اعض��ای این کمیس��یون ب��رای آگاهی از
بنده��ای قرارداد با خودروس��ازان در حالی ب��ود که نایب رییس
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرده
بود مجلس در جزئیات قرارداده��ای خودرویی دخالت نمیکند
چراکه جزئیات این قراردادها اس��ناد محرمانه تجاری است! این
اظهارات در حالی مطرح شد که سایر اعضا نظر دیگری داشتند تا
جایی که به تازگی نیز یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اس�لامی با اشاره به الزامات صادراتی قرارداد رنو

با ایدرو تاکید کرد :قرارداد رنو با س��ازمان گس��ترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو) الزامات صادراتی داش��ته و باید محقق شود
و در صورت رعایت نش��دن این بند از قرارداد ،کمیس��یون به آن
ورود خواهد کرد!
دامن��ه ای��ن دخالته��ا تا جای��ی پی��ش رفت که خواس��تار
شفافس��ازی بنده��ای قرارداد ش��دند هرچن��د در مواقعی این
قراردادها را محرمانه دانس��ته و بر ای��ن موضوع تاکید میکردند
ام��ا همواره این تهدیدها بود که در صورت تخلف خودروس��ازان
احتمال ورود به این داس��تان از سوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی وجود دارد.
با وارد ش��دن موضوع برجام به فاز تازه و ورود کنگره امریکا و
ابهام بر س��ر پایبندی این کشور ،نگرانی از سرنوشت قراردادهای
خودروی��ی وارد فاز تازهای ش��د زیرا این ابهام وجود داش��ت که
ش��رکای خارجی صنعت خودرو بار دیگر پش��ت ای��ران را خالی
کنند.
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داروسازيكاسپين تامين
همگام با دانش ،بهداشت ،سالمت و صادرات

شرکت داروسازی کاس��پین تامین در سال  1362به نام
ش��رکت گس��ترش و س��رمایهگذاری دارویی ایران تاسیس
گردید .این شرکت وابس��ته به گروه سرمایهگذاری دارویی
تامین ( )TPICOو سازمان تامین اجتماعی می باشد.
کارخانه در س��ال  1376در زمینی به مساحت  14هكتار
و زيربناي كلي  48هزار مترمربع در اس��تان گیالن ،ش��هر
صنعتی رشت و با ماشینآالت مدرن و پیشرفته و تجهیزات
آزمایش��گاهی کامل دایر گردید که انجام تمامی پروس��هها
براس��اس اصول  GMPو قوانی��ن  ،WHOدر آن صورت
ميگيرد.
تولیدات این ش��رکت در ابتدا منحص��ر به انواع مختلف
آمپول بوده كه در س��ال  1380در کن��ار بخش آمپول كه
به عن��وان اصلیترین ش��کل دارویی تولیدی در کاس��پین
تامین ميباشد ،تولید اشکال نیمه جامدات (کرم ،پماد ،ژل

و ش��یاف) و محلول های خوراکی و ش��ربت ها نیز در اين
شركت آغاز شد.
در سال  1385شرکت گسترش و سرمایهگذاری دارویی
ای��ران ( )IPDICجه��ت توس��عه صادرات و در راس��تای
برندسازی نام کارخانه داروسازی ایرانی در سطح جهانی ،به
شرکت داروسازی کاسپین تامین ( )C.T.Pharmaتغییر
نام داد .این ش��رکت در حال حاض��ر نزديك به يكصد قلم
از محصوالت دارویی را ب��ه بازارهای داخل و جهانی عرضه
مینماید.
شركت داروسازی کاسپین تامین جزء واحدهای تولیدی
هلدین��گ دارويي تامي��ن ( )TPICOيك��ي از بزرگترين
هلدينگهاي دارويي ايران میباشد که بهطور متوسط 490
نفر پرسنل متخصص و خبره در دفتر مرکزی و کارخانه در
حال فعالیت هس��تند .سرمایه اسمی شرکت در حال حاضر

 150میلیارد ریال میباشد.
ش��رکت داروسازی کاس��پین تامین که در شهریور سال
 1385موفق به كس��ب گواهينامه نظام مدیریت یکپارچه
 IMSگردی��د ،در حال حاض��ر  94قل��م دارو تولید و به
بازاره��ای ملی و بین المللی عرضه می كند .گفتني اس��ت
تولید  7مورد از محصوالت در بازارهای داخلی در انحصار
این ش��رکت اس��ت که عبارتند از نئوس��تيگمين  ،2.5بی
پریدین ،ترانزمیک اس��ید ،دوپامین ،فنی تویئن ،ايبوپروفن
 ،400ايبوپروفن . 800
هماكنون بهطور متوسط ساالنه تعداد  5محصول به سبد
محصوالت ش��رکت اضافه می شود و ش��رکت طی سالیان
اخیر با تکیه بر اصول و روشهای جدید مدیریتی و پرسنل
خبره و کارآزموده موفق به کس��ب عناوین ذیل نیز گردیده
است:

 بزرگترین تولید کننده تعدادی آمپول در کشور دریافت گواهینامه پذیرش بازار سهام از فرابورس ایران صادرکننده نمونه استان گیالن در سال 93 گواهینام��ه جای��زه ملی کیفیت غذا و دارو در س��طحاشتهار در سال 1390
 گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان در سال های1395 - 1390 -1389
 انتخاب واحد نمونه صنعتی استان در سال های 1379– 1394 -1393 -1391 -1386 -1380
 انتخاب آزمایشگاه کنترل کیفیت به عنوان آزمایشگاهرفرانس وزارت بهداشت
ش��رکت داروس��ازی کاس��پین تامین به عن��وان اولین
تولیدکننده آمپول کشور و همچنین با توجه به توان باالی
تولی��د محصوالت تخصصی یک��ی از تامینکنندگان مهم
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داروهای بیمارستانی می باشد.
ش��رکت در تاری��خ  1393/02/27در ب��ورس اوراق
به��ادار ته��ران در گروه مواد و محص��والت دارویی با نماد
کاس��پین درج ش��ده و س��هام آن برای اولین بار در تاریخ
 1394/10/29م��ورد معامل��ه قرار گرفته اس��ت .در حال
حاضر بازارهاي هدف صادراتي كه شركت در آنها مشغول
فعاليت ميباش��د به تعداد  12كشور رسيده كه مطالعات
ارزيابي بازارهاي جديد صادراتي نيز در دستوركار آن قرار
دارد.
درآمد حاصل��ه از فعالیتهای صادراتی ش��رکت رقمی
بالغبر دو و نیم میلیون دالر می باشد.
هماكنون كش��ورهاي هدف صادراتی فعال شامل عراق،
افغانستان ،تاجيكس��تان ،يمن ،سوريه ،ازبكستان ،اوگاندا،
كنيا ،اوكراين ،تركمنستان ،پاكستان و سريالنكا ميباشد.

چهارشنبه
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خبر

سرمقاله

مناطق آزاد؛ راهکار جلوگیری از
متروکه شدن خودروها!

نقش محوری بنگاههای

دانشبنیان در ساختار اقتصادی
برای تس�ریع در رفع مش�کالت ش�هرکهای صنعتی همکاری ،همفک�ری و تعامل مدیران
ادارهها و نهادهای اجرایی ذیربط با صنعتگران ضروری اس�ت .به گزارش «گسترش صنعت»
مدیرعامل ش�رکت ش�هرک صنعتی کاویان فریمان میگوید :ضعیف شدن فعالیتهای بخش
خصوص�ی در صنع�ت ،نظام اقتص�ادی را در آینده ب�ا چالشهای پیچی�دهای روبهرو میکند
بنابراین الزم اس�ت پیش از بهوجود آمدن این چالشها ،بخش خصوصی تقویت و مش�کالت
صنعتگران رفع شود.
گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

وحید تعقیبی با بیان اینکه
توج��ه به صنای��ع کوچک و
متوس��ط یکی از شیوههای
اش��تغال زودب��ازده اس��ت،
میافزاید :الزمه اجرای طرح
بنگاههای کوچک و زودبازده
ایجاد شرایط و بستر مناسب
برای فعالیت این بنگاههاست ،یعنی با تصویب قوانین
مناس��ب برای این بنگاهها ،ش��رایط ورود بنگاههای
کوچ��ک به بازار فراهم میش��ود .وی ادامه میدهد:
همچنین بهبود ش��رایط کسبوکار ،از جمله کاهش
هزینه و زمان دریافت مجوز و شروع کار ،موانع پیش
روی س��رمایهگذار برای ایجاد بنگاه کوچک را از بین
میبرد .او با اشاره به اهمیت شرکتهای دانشبنیان
تصریح میکند :بنگاهه��ای اقتصاد دانشبنیان نقش

محوری در س��اختار اقتصاد ب��ازی میکند ،فناوری
در ای��ن راس��تا در حقیقت یعنی هم��ه دانش فنی،
فرآیندها ،ابزار و س��امانههای به کار رفته در ساخت
محصوالت و خدماتدهی .تعقیبی میگوید :فناوری
همیشه در جهت خلق ثروت برای هر کشوری نقش
اساسی داشته و توانسته س��طح استاندارد و کیفیت
ی که
زندگ��ی م��ردم را تحت تاثیر قرار ده��د تا جای 
اقتدار فن��اوری باعث اقت��دار اقتصادی ،سیاس��ی و
اجتماع��ی هر کش��وری میش��ود .این کارش��ناس
اقتص��ادی عنوان میکن��د :ضرورت توانمندس��ازی
واحدهای صنعتی در راس��تای سیاس��تهای اقتصاد
مقاومتی بر کس��ی پوشیده نیس��ت و اینکه استفاده
بهین��ه از ظرفیتهایی که میتواند به رونق اقتصادی
کش��ور کمک کند امری الزم به ش��مار میرود .وی
میافزاید :در راس��تای رشد و توسعه اقتصادی ،تمام
واحدهای صنعتی باید از منابع تولید اس��تفاده کنند
و برای رس��یدن به بهرهوری در این جهت بهرهگیری
مطلوب داش��ته باش��ند ،تمامی کارهای��ی که برای
واحدهای صنعتی اجرایی میشود در حقیقت گاهی

عکس :گسترش صنعت

دی س��ال گذش��ته دولت به
دلیل کنترل خروج ارز از کشور
و س��اماندهی و البت��ه کاه��ش
خروج آن دست به کار شد و در
یکی از اقدامات ،واردات خودرو
برای اش��خاص و ش��رکتهای
غیرنمایندگ��ی را ممنوع اعالم
فواد نیکسروش
کرد .مدتی از این ماجرا گذشت
کارشناس بازار خودرو
تا تیر امس��ال با ه��دف کنترل
واردات و تغییر روشها و شاید
تعرفهها ،واردات ب��رای نمایندگیها نیز به حالت تعلیق در آمد.
این عملیات که البته مطالب فراوانی در درستی و منطق شایسته
آن نوش��ته ش��د ،واردکنندگان و در کنار آن نمایندگان را بر آن
داش��ت تا راهکارهایی البته موقت و ش��اید برخی با دید بلندتر
ب��رای خود درنظر بگیرن��د .از جمله راهکاره��ای موقت و البته
بس��یار س��اده این بود که در  ۳ماه نخس��ت س��ال جاری حجم
انبوهی از خودروهای وارداتی از س��وی اش��خاص و شرکتهای
غیرنمایندگی وارد کشور شد .به عبارت دیگر ،سعی شد تا تمام
ثبت س��فارشهای موجود در ن��زد واردکنندگان قبل از اتمام ۶
ماه زمان اعتبار آن ،اس��تفاده ش��ود و در نتیجه در ابتدا کاهش
قیم��ت را در بازار با توجه به افزایش حج��م واردات و در زمانی
که بازار هیجان مناس��بی از س��وی خریداران را تجربه نمیکرد،
بهوجود آورد .راهکار دوم واردکنندگان غیرنمایندگی ،استفاده از
مجوزهای جانبازی بود که البته با توجه به محدودیتهای مجوز
مانند در دس��ترس و م��ورد اطمینان بودن و ...آنچنان س��همی
در تغییر ش��رایط نداش��تهاند .با پایان اعتبار ثبت س��فارشها و
با توجه به اینکه س��ایت ثبت سفارش روی غیرنمایندگان بسته
ماند ،بیش��تر نمایش��گاهداران و س��رمایهگذاران ای��ن عرصه به
س��وی نمایندگان نشانهای تجاری مختلف ش��تافته تا بتوانند
عاملیت فروش آنها را داش��ته باش��ند یا بتوانند به هر ش��کلی با
این ش��رکتها مذاکره و هم��کاری کنند که البت��ه این راهکار
با به تعلیق در آمدن بحث واردات و بس��ته ش��دن س��ایت روی
نمایندگان آنچنان کارآمد نبود .همانطور که عنوان شد ،اندکی
پس از اتمام اعتبار ثبت سفارشها ،سایت روی نمایندگان بسته
ش��د تا آنها فقط  ۶ماه در اس��تفاده از ثبتهای موجود که البته
کم هم نبوده فرصت داشته باشند و خودرو وارد کشور کنند .اما
هماکنون نوبت نمایندگان است تا در این مدت موقت که سایت
بس��ته مانده فکری کنند تا در این ب��ازار پرهیجان ادامه دهند.
بسیاری از نمایندگان به هر علتی از ضعف مدیریت یا غافلگیری
یا ...به تهیه ثبت سفارش کافی پیش از خرید یا سفارش خودرو
اقدام نکرده بودند که باعث ش��د تعدادی از خودروها بدون ثبت
وارد گمرکات ش��ده و هماکن��ون در انتظار تصمیم دولت درباره
روش واردات باش��ند .البت��ه در این میان برخ��ی بدون توجه به
اینکه س��ایت هماکنون بسته اس��ت و با امید به اینکه هر لحظه
سایت باز خواهد شد بدون ثب 
ت سفارش روند واردات خودروها را
ادامه دادند که بر تعداد خودروهای بالتکلیف افزوده شده است.
البته برخی از نمایندگان با توجه به قرارداد بین خود و ش��رکت
اصلی ناگزیر به سفارشگذاری و تهیه خودرو در زمانهای معین
بوده که گفتنی اس��ت ،به طور معمول در قراردادها بندهایی در
این باره که کنترل را از دس��ت نماینده خارج میکند ،گنجانده
شده است مگر آنکه با سهلانگاری یا باز هم ضعف مدیریت این
مهم انجام نشده باشد .در مجموع شرکتهای نمایندگی با پایان
دوره  ۶ماه اعتبار ثبت ،ناگزیر هستند در ابتدا فکری به حال این
تعداد خودروهای بالتکلیف درون گمرک کنند که ممکن اس��ت
به زودی در شرایط متروکه شدن کاال قرار گیرند .آنطور که به
نظر میرسد این راهکار جز انتقال خودرو به مناطق آزاد نیست.
این فکر ش��اید حتی در صورت باز شدن سایت و شرایط جدید
باز هم به کار گرفته ش��ود .در این راه��کار نماینده خودروهای
بالتکلی��ف درون گمرک یا حتی خودروهایی که هنوز به گمرک
نرسیدهاند را به سوی مناطق آزاد هدایت کرده و از آن محل به
ترخیص اقدام میکنند .البته قابل یادآوری است که خودروهای
ترخیصشده در مناطق آزاد تنها امکان تردد در همان محدوده
را که البته آنچنان محدوده کوچکی هم نیست ،دارند .حال یک
مسئله بسیار مهم پیش رو است؛ آیا اینکه از این پس نمایندگان
و ش��اید غیرنمایندگان میتوانند به هر تع��داد دلخواه خودرو از
ای��ن مناطق ترخیص کرده و وارد کش��ور حتی در یک محدوده
خ��اص کنند منافاتی با کنترل خ��روج ارز ندارد؟ همانطور که
مش��خص اس��ت تمام این محدودیتها در جهت کاهش خروج
ارز به ویژه برای کاالهایی بود که لوکس به ش��مار میرفته و در
کنار آن بهبود روابط و عقد قراردادهای تولیدی خودرو در کشور
و حمای��ت از تولید داخلی بوده اس��ت .هماکنون آنچه به گوش
میرس��د ،که البته کامال منطقی است ،نشان میدهد که برخی
از نمایندگی نش��انهای تجاری در کش��ور به سوی مناطق آزاد
رفت��ه و در این مناطق در ت��دارک راهاندازی مکانی برای فروش
خودروهای خود هس��تند .به عبارت دیگر ،چه واردات خودرو با
ش��رایط جدید در کشور شروع شود و چه نشود اینگونه واردات
در مناطق آزاد ادامه خواهد داش��ت .در هرصورت آنچه مشخص
اس��ت برای خری��د خودرویی که قرار اس��ت از مناطق آزاد وارد
کش��ور ش��ود به همان اندازه سابق ،ارز از کش��ور خارج شده و
در نتیج��ه باز هم کاهش خروج ارز که دلیل نخس��ت دولت در
ای��ن امر بوده را زیر س��وال خواهد برد .امید هس��ت تا دولت و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت هر چه س��ریعتر نسبت به صدور
ش��یوهنامهای شایس��ته و جامع واردات خودرو با درنظر گرفتن
کاهش خروج ارز و حمایت از تولید داخلی و سروس��امان دادن
به واردات از مناطق آزاد اقدام کند و از آن شایستهتر حمایت ما
و تمامی کش��ور از این مهم اس��ت که ارز را برای کاالی لوکس،
ارزان نفروشیم.

با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل مدیران در رفع مشکالت
شهرکهای صنعتی مطرح شد

ثبت برای توانمندس��ازی ،رش��د و توسعه آنها بوده و
این در صورتی اس��ت که به طور منظم و دقیق از آن
بهرهگیری شود .او میگوید :اینک واحدهای صنعتی
به سمت دانشبنیان ش��دن در حال حرکت هستند
چراکه آمار ۳هزار و  ۱۱۸واحد در کش��ور ،نش��ان از
ای��ن حرکت متن��اوب دارد .اس��تقرار  ۱۵۸مورد آن
در اس��تان خراس��ان رضوی بیانگر آن است که این
ش��رکتها در زمینههای دانشبنیان نوپا ،صنعتی و
تولیدکننده کاال و خدم��ات ،موفق به دریافت مجوز
شدهاند .تعقیبی به ضرورت روزآمد بودن واحدهای
صنعتی با اس��تفاده از فناوریها و ماشینآالت جدید
اش��اره میکند و میگوید :در راس��تای اس��تفاده از
حداکث��ر ظرفیت تولی��د همراه با کاه��ش هزینهها،
باید توان رقابتپذی��ری را افزایش داد و با تخصصی
کردن فروش محصوالت خود به سمت صادراتگرایی
کردن حرکت و همزمان از خدمات مشاورهای که به
صاحبان صنایع در ش��هرکها و نواحی صنعتی داده
میش��ود ،اس��تفاده کرد .وی بیان میکند :همکاری
ب��رای کمک به واحدهای صنعت��ی و رونق اقتصادی

در ش��هرکها و نواحی صنعتی کشور انجام میشود
و مش��وقهای این نه��اد ،برنامهریزی ش��ده در حال
اجرایی ش��دن است و با سیاستهای سازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران رش��د و رونق
در فضای کس��بوکار در خراس��ان رض��وی مطلوب
اس��ت .این کارش��ناس اقتصادی تصری��ح میکند:
تش��کیل کنسرس��یوم در حقیقت شبکهسازی برای
یک رده تولیدی است که با ارتقای کمیت و کیفیت
محصوالت به تولید محصول قابل رقابت در بازارهای
داخل��ی و خارجی کمک میکن��د .او ادامه میدهد:
تش��کیل کنسرس��یوم ب��رای خوش��ههای صنعتی،
بستههای حمایتی از سوی سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی کشور برای این بخشها تعریف
ش��ده که تولیدکنندگان در این ردهها از مزایای آن
به��ره میگیرن��د .از این رو ،به علت باال بودن س��هم
اش��تغالزایی صنایع کوچک ،توس��عه و گسترش این
مهم از اهمیت بسیاری برخوردار است ،همچنین در
این زمینه س��رمایهگذاری بخش خصوصی میتواند
یاریدهنده صنایع کوچک باشد.

اشتغال به کار  3/5میلیون کارگر
در بخش صنعت

قائممق��ام وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد تش��کلهای
صنفی از  7هزار به  ۱۲هزار تشکل در  4سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،ابوالحس��ن فیروزآبادی در همای��ش «کارآفرینان خیر،
خیری��ن کارآفرین» ک��ه در مجموعه تالش برگزار ش��د ،اظهار کرد :در حال
حاض��ر اهمی��ت کارآفرین��ی اجتماعی در بس��یاری از حوزهها مطرح اس��ت
و کارآفرین��ی اجتماع��ی ،کس��بوکارهای اجتماعی ،بنگاهه��ای اجتماعی و
مشارکت کارآفرینان از جمله مباحث موجود در جوامع و کشورهاست.
وی با اش��اره به افزایش ضرورت س��اختارهای اجتماعی در قرن  ۲۱افزود:
در حوزه اقتصادی ش��اهد اجتماعی شدن مس��ائل اقتصادی هستیم و تولید
انب��وه در ح��ال تغییر و تبدیل به بنگاه و کس��بوکار اجتماعی اس��ت .البته
مشارکتهای سیاسی به مشارکتهای مدنی تبدیل شده و همه این مباحث
اهمیت موضوع کارآفرینی اجتماعی را نشان میدهد.
قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :در حوزه سیاس��ت ،اقتصاد
و حکمرانی ش��اهد تحول در دنیا هس��تیم و یکی از این تحوالت کارآفرینی
اجتماعی اس��ت .اینکه چ��را کارآفرینی اجتماعی نیاز امروز اس��ت و باید به
س��مت اجتماعی ش��دن بروی��م ،از جمل��ه ضرورتهای توجه ب��ه خدمات
اجتماع��ی و کارآفرینی اجتماعی اس��ت .ام��روز بحث س��رمایههای فکری،
معن��وی و اجتماع��ی نیز بیش از مباح��ث مربوط به پول پادش��اهی بریتانیا
 )Great Britain Pound) GBPو س��رمایه اقتصادی مطرح میش��ود.
فیروزآب��ادی پدیده ک��ودکان کار ،مهاجرت نخبگان ،کارآفرینی روس��تایی،
زن��ان سرپرس��ت خانوار و کمب��ود منابع آبی را از جمل��ه ضرورتهای توجه
به کارآفرین��ی اجتماعی عنوان کرد و گفت :مجموعه این عوامل میطلبد به
چنین موضوعاتی توجه جدی داشته باشیم .وی در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار کرد :در حال حاضر  3/5میلیون کارگر در حوزه صنعت مش��غول
کار و تولید هستند و اگر بخواهیم بهرهوری را باال ببریم حدود  ۵۰۰هزار نفر
کارشان را از دس��ت میدهند بنابراین آن را به دلیل نگاههای انساندوستانه
عقب میاندازیم .قائممقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :با این حال
چارهای نداریم که به س��مت نوس��ازی صنعتی برویم ام��ا در آن حالت عده
ل خود را از دس��ت میدهند .بنابراین چ��ارهای نداریم جز اینکه
زیادی ش��غ 
صنعت را توس��عه دهیم ،اما به بازار اشتغال چیزی اضافه نکنیم .فیروزآبادی
تصریح کرد :کارآفرین��ی اجتماعی آرمانگرایانه و مبتنیبر نیاز اجتماعی و به
دنبال حل مصلحت اجتماعی اس��ت ،بنابراین اگر از آن پش��تیبانی و حمایت
کنیم موفقیتهای بیشتری در حوزههای کالن اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
بهدست خواهیم آورد.

فقط در تهران

نا م و نامخانوادگی
آدرس محل دریافت نشریه
شماره تلفن همراه و ثابت
کدملی
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مدیریت روزآمد ،الزمه بقای
صنایع کوچک

احمد امامی

عکس :مهدیکاوهای

اکنون واردات بیرویه
از فرش ماشینی تا
ورود پارچههای لباس
زنانه مانع توسعه و
رونق صنعت نساجی
شده است

بررسی فعالیت کارخانه پشمبافی از زبان یک مدیرعامل در گفتوگو با «گسترش صنعت»

فاستونیهایی بافته از صنعت و سیاست
زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com

پارچههای فاس��تونی از گذش��ته تا امروز به عنوان
مرغوبترین پارچههای کت و شلواری شناخته شده
است اما این پارچهها در کجا و چگونه تولید میشود؟
در صنع��ت نس��اجی و پوش��اک طیف گس��تردهای
از فعالیته��ای صنعت��ی در ریس��ندگی ،بافندگی،
رنگرزی ،طراحی و دوخ��ت وجود دارد در این میان
کارخانههایی هستند که فقط به یک رشته تخصصی
در این صنعت فعالیت دارند .پارچه فاستونی نیز تنها
محصول تولیدی در کارخانه «ایران مرینوس» است
که از قبل انقالب تاسیس شده و همچنان به فعالیت
خود ادامه میدهد.
ب��ه گفته س��ید احم��د امامی ،مدیرعامل س��ابق
کارخان��ه ای��ران مرینوس ،ن��وع و می��زان مرغوبیت
پارچههای فاستونی با درصد اختالط پشم و پلیاستر
شناخته میشود .وی که ارتقای شغلی را در کارخانه
ایران مرینوس دیده و ش��اهد ف��راز و فرودهای این
کارخانه نیز بوده اس��ت ،در گفتوگو با «گس��ترش
صنعت» اظهار کرد :پارچههای فاس��تونی با اختالط
 45تا  5درصد پشم در کارخانه ایران مرینوس تولید
و مشخصات این پارچهها در حاشیه آن درج میشود
تا خریداران نیز به آن آگاهی داشته باشند .ادامه این
گفتوگو را بخوانید:
 ساخت و نامگذاری کارخانه ایران مرینوس
از ابتدا چگونه بود؟
کارخانه ایران مرینوس در قبل از انقالب به دست
حبیباهلل مفید س��اخته ش��د که خیریه مفید نیز از
س��وی همین شخص راهاندازی ش��ده است .وی که
اصال��ت اصفهانی دارد پیش از راهاندازی این کارخانه
نیز در صنعت س��ابقه مونتاژ تلویزی��ون در تهران را
داش��ته است .مفید در دهه  40در سفر به استان قم
و مش��اهده افراد بیکار در این شهر تصمیم گرفت تا
کارخانهای برای اشتغال آنها ایجاد کند.
زمین کارخانه ایران مرینوس در سال  1346تهیه
ش��ده اس��ت .این کارخانه با هدف توليد منسوجات
پش��مي و فاس��توني در شهرس��تان قم و ابتدا با نام
ش��رکت سهامي خاص پش��مبافي ايران تاسيس شد
و در س��ال  1349به بهرهبرداري اوليه رس��يده و در
س��ال  1351به صورت کامل مورد بهرهبرداري قرار
گرفت .در س��ال  1353نام شرکت به پشمبافي ايران
مرينوس تغيير يافت و در س��ال  1354به ش��رکت
سهامي عام تبديل شد و در سال  13۵7در نهايت به
نام کارخانجات ايران مرينوس تغيير کرد.
ای��ن ش��رکت در بهمن  1356در س��ازمان بورس
اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و نام آن از اين سال

در تابلو بورس درج شده است.
کارخانه ایران مرینوس ب��ا خطوط کامل توليدي،
ش��امل ريس��ندگي ،مقدم��ات بافندگ��ي ،بافندگي،
رفوگ��ري ،رنگ��رزي و تکميل در واحد ش��ماره یک
(شهر قم) و نيز مقدمات بافندگي ،بافندگي ،رنگرزي
و تکميل در واحد شماره ( 2شهرک صنعتي شکوهيه
ق��م) يک��ي از کاملترين خطوط توليد منس��وجات
کشور است.
 نخستین مدیرعامل این کارخانه چه کسی
بود و چه تغییراتی بعد از وی روی داد؟
محم��د رضوانی به عنوان ش��خصی ک��ه دکترای
مدیریت صنعتی داشته به عنوان نخستین مدیرعامل
کارخانه ایران مرینوس انتخاب ش��د .وی داماد حاج
آق��ای مفید بود .محمد رضوانی ،نماینده مردم قم در
مجلس ش��ورای مل��ی بود که س��ال  1356به دلیل
شرایط سیاسی بعد از انقالب از ایران خارج شد .وی
برای بازگش��ت به ایران به دستور امام تمام حقوقی
ک��ه از مجلس گرفته ب��ود را به دولت پس داد و یک
بیمارس��تان بسیار بزرگ در اس��تان قم تاسیس و به
ه�لال احمر اهدا کرد .روی بام این بیمارس��تان باند
فرود هلیکوپتر س��اخته شده است که تصادفیهای
جادهه��ای اصفه��ان ،ته��ران و کاش��ان را ب��ه این
بیمارستان منتقل میکنند.
رضوانی در راه بازگشت به کشور و در مراسم ختم
آقای یاس��ینی به خودرو امریکایی برخورد کرد و در
ای��ن حادثه تص��ادف فوت کرد .بع��د از رفتن محمد
رضوانی ،آقای جباری ب��ه عنوان مدیرعامل کارخانه
ایران مرینوس انتخاب ش��د .ضمن آنکه  16درصد از
س��هام این این کارخانه متعلق به بنیاد جانبازان بود
که سهم آقای مفید را مصادره کرده بود.
 وضعیت تولید و اش�تغال در این کارخانه از
ابتدا چگونه بود؟
این کارخانه در ابتدا  800کارگر داش��ت.همچنین
 7متخص��ص خارجی نی��ز در ای��ن کارخانه فعالیت
داشتند .س��االنه حدود یک میلیون و  200هزار متر
پارچه فاستونی در این کارخانه تولید میشد.
 چطور به این کارخانه وارد شدید؟
س��ال  52وارد کارخان��ه ای��ران مرینوس ش��دم و
عضو دفت��ر مدیریت برنامه ری��زی تولید بودم .هنوز
 5متخصص ژاپنی ،انگلیس��ی ،ایتالیایی و امریکایی
در ای��ن کارخان��ه فعالیت داش��تند .بعدها به رییس
دفت��ر مدیریت برنامهریزی تولید ،مدیر تولید ،معاون
کارخانه ،بعد از فوت جباری در حادثه تصادف خودرو،
سال  1374من به عنوان مدیرعامل کارخانه انتخاب
و س��پس در سال  86بازنشس��ته شدم .در این مدت
 34سال با فرزندانم در این کارخانه ساکن بودم.
بعد از آنکه بازنشس��ته ش��دم ،مدیرانی از خانواده
مفید ،بنیاد جانبازان و ...انتصاب شدند.

این کارخانه در س��االریه اس��تان قم قرار داشت و
انتهای کارخانه باغی بزرگ به همراه س��اختمانهای
ویالیی وجود داش��ت .دفتر مرک��زی این کارخانه در
تهران مستقر بود.
 در این مدت چ�ه تغییراتی در این کارخانه
ایجاد شد؟
در این مدت کارخانه  3بار بازسازی شد؛ نخستین
نوبت در س��ال  1370بود که  50دس��تگاه ماش��ین
بافندگ��ی ماکویی که س��ال  1965میالدی در زمان
تاس��یس کارخانه خریداری شده بود به  24دستگاه
ماش��ین بافندگی بدون ماکو تبدیل شد .ماشینهای
قبل��ی ش��بانهروزی 500مت��ر تولید پارچه داش��ت
ک��ه مدیریت  2ماش��ین برعهده یک کارگ��ر بود و
ماش��ینهای جدید روزانه  12هزار متر تولید داشت
که مدیریت  6ماشین برعهده یک کارگر بود.
 آیا با ورود ماشینآالت جدید ،تعداد نیروی
انسانی شاغل هم تغییر کرد؟
خیر .با وجود کاهش تعداد کارگر مورد نیاز با ورود
این ماش��ینهای جدید برای تعدیل نیرو اقدام نشد
بلکه دس��تگاههای بافندگی را اضافه ک��رده و تولید
پارچه را به روزی  14هزار متر افزایش دادیم.
مرحله دوم نوس��ازی کارخانه  21ماشین دیگر به
خط تولید اضافه ش��د و تعداد ماشینهای بافندگی
به  55دس��تگاه رس��ید .در مرحله بعد بازس��ازی یا
اورهال ماش��ینآالت انجام شد به نحوی که قطعات
ماش��ینآالت آلمان��ی تعمی��ر ش��د .در مرحله بعد
تولیدات گسترش یافت به نحوی که الیاف رنگکنی
و طاقه رنگکنی در این کارخانه اضافه و توسعه پیدا
کرد .تکميلیهاي ويژه اجرا ش��ده در خط توليد اين
ش��رکت مانند بهرهگيري از فناوری نانو ،تکميلهاي
واترپروف و آمپرماب��ل ،تکميلهاي ضدآتش و مانند
آن ،گس��تره توليدات اين ش��رکت را افزايش داده و
قابليتهاي بيشتري را تعريف ميکند چنانچه توليد
منس��وج با نخ هاي ترکيبي با نخهاي اليکرا در واحد
ريسندگي اين ش��رکت نيز چنين امکاناتي را فراهم
کرده است.
 در این مدت تامین مواد اولیه چه تاثیری بر
تولید پارچه گذاشت؟
این پارچههای فاس��تونی با گرانی قیمت پشم در
میزان اختالط با پلیاس��تر دچار تغییر ش��د .زمانی
پشم استرالیایی کیلویی  2هزار تومان بود اما اکنون
کیلویی  72هزار تومان اس��ت .بنابراین از ویسکوز و
پلیاس��تر وارداتی در ترکیب کمتر پشم برای تولید
فاستونی برنامهریزی شد.
این درصد ترکیب پلیاس��تر و پش��م در حاش��یه
پارچههای تولیدی درج می شد بنابراین برای کاهش
هزینه مواد اولیه از  80درصد پلیاستر با ترکیبهای
دیگر استفاده شد تا فاستونی با همان مرغوبیت قبلی

تولید شود.
 آی�ا کیفیت پارچهها نیز دس�تخوش تغییر
شد؟
کیفیت تولیدات ایران مرینوس با گرانی مواد اولیه
تغییر نکرد بلکه ترکیب مواد اولیه از  45درصد پشم
تا  20درصد تغییر یافت .ترکیب پلیاس��تر با پش��م
در تولید پارچه باعث اس��تحکام بیش��تر و آسانی در
اتوکش��ی پارچه خواهد ش��د ضمن آنکه تولید را به
صرفهت��ر میکند .اکن��ون پارچه چادرهای مش��کی
دارای بیشترین درصد اختالط پلیاستر است.
 با وجود توسعه شهرنشینی و الزام به خروج
صنایع از محدودههای ش�هری برای توس�عه و
انتقال کارخانه ایران مرینوس چه اقدامی انجام
شد؟
از آنج��ا که این کارخانه با وس��عت  100هزار متر
مربع در س��االریه قم ساخته شده بود اکنون زمینها
دارای مرغوبیت اس��ت و از سوي ديگر وجود چنين
صنعت بزرگی در قلب ش��هر ديگر به صالح نیس��ت
بنابرای��ن براس��اس قان��ون الزامات نوس��ازي صنايع
نس��اجي ،تصميم گرفته ش��د که مح��ل کارخانه به
ش��هرک صنعتي ش��کوهيه قم انتقال داده شود که
ضمن بازسازي و نوس��ازي و بهينهسازي خط توليد
اوليه ش��رکت ،خط تولي��د ثانويه ش��رکت نيز بدان
افزوده و توليدات جديد اضافه ش��ود و از سوي ديگر
ب��ا آزادس��ازي اراضي مرغ��وب اولي��ه و ايجاد ارزش
افزوده بسيار زياد ،موجبات بهرهمندی هر چه بيشتر
س��هامداران فراهم و از سوي ديگر در راستاي توسعه
شهري قدمهاي استواري برداشته شود.
جداس��ازی اراض��ی ای��ن کارخانه در ش��هر قم با
همکاري ش��هرداري انجام ش��د و در مرحله نخست
پروژهاي برای س��اخت مجموعه تج��اري و اداري به
مس��احت  25هزار مترمربع در زميني به مس��احت
 3ه��زار و  100مترمرب��ع و ب��ا مش��ارکت يک��ي از
شرکتهاي عمراني قم در بازه زماني  40ماه تعريف
ش��د .بنابراین اقدامات الزم ب��رای انتقال کارخانه به
مح��ل جديد (ش��هرک صنعتي ش��کوهيه) همراه با
بازس��ازي ،نوس��ازي ،تکميل و بهينهس��ازي خطوط
توليدي آغاز شد.
 سخن آخر...
یک س��ال قبل از کش��ته ش��دن ناصرالدین شاه،
 1312هج��ری قم��ری ،مرتضیقلیخ��ان هدایت،
کارخان��ه نس��اجی ماش��ینی وارد ایران ک��رده و به
صنیعالدوله ملقب میش��ود .آن زمان اسمی از ژاپن
در صنعت نس��اجی مطرح نبود .یک س��ال بعد این
کارخان��ه تعطیل میش��ود و عل��ت آن ورود بیرویه
پارچههای انگلیسی بوده است .اکنون واردات بیرویه
از فرش ماش��ینی تا ورود پارچههای لباس زنانه مانع
توسعه و رونق صنعت نساجی شده است.

نوسازی  ۳صنعت شاخص در استان البرز
مدیرعامل ش��رکت شهرکهای صنعتی استان البرز
گف��ت :صنایع غذایی ،دارویی ،ش��یمیایی جزو صنایع
شاخص استان البرز به شمار میروند بنابراین اگر قرار
باش��د نوسازی را در شهرکهای صنعتی اولویتبندی
کنیم ابتدا نوسازی را از این صنایع شروع خواهیم کرد.
جهانگیر ش��اهمرادی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری گس��ترش ب��ا تاکید ب��ر اینکه تمام��ی صنایع
دنیا به نوس��ازی نی��از دارد ،تصریح ک��رد :بکارگیری
خودکارسازی در صنایع «بهرهوری» را باال خواهد برد

و ضایعات کمتری تولید خواهد شد.
وی اف��زود :همچنین مکانیزه کردن صنایع عالوهبر
اینک��ه تولید محصول رقابتپذی��ر را به همراه دارد به
کاهش نیروی انسانی در فرایند تولید کمک می کند.
این در حالی اس��ت که صنایع با ماشینآالت قدیمی
ب�� ه مرور زم��ان از چرخه تولید خارج میش��وند و از
این منظر است که محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت تاکی��د ویژهای بر موضوع نوس��ازی
صنایع دارند.

ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
الب��رز ،نوس��ازی واحده��ای صنعتی نیازمن��د اعتبار
است البته به ش��رطی که درنظر گرفتن اعتبار توجیه
اقتصادی را به همراه داشته باشد و نکته مهمتر اینکه
واحدهای صنعتی باید تجربه بازاریابی را داشته باشند.
ش��اهمرادی گفت :نوسازی صنایع موضوعی نیست
ک��ه بهطور مطل��ق درباره صنایع قدیم��ی به کار رود
چراکه هر واحد صنعتی که بهتازگی راهاندازی ش��ده
باشد نیز ممکن است به نوسازی و بازسازی نیاز داشته

باش��د .بهعنوان نمونه ،گوشی تلفن همراهی که برای
امسال میخرید سال آینده دچار تغییراتی خواهد شد
که دیگر ساخت آن گوشی تلفن همراه با ماشینآالت
قدیمی امکانپذیر نخواهد بود.
ش��اهمرادی تاکید ک��رد :البته م��واردی نیز مطابق
ب��ا طرح رونق تولید برای نوس��ازی بنگاههای تولیدی
و صنعت��ی ازجمل��ه تولی��د محص��ول رقابتپذی��ر و
صادراتمح��ور ،افزایش اش��تغالزایی و توانمند بودن
متقاضی نیز درنظر گرفته میشود.

مدی��ران
بهرهمن��دی
واحدهای صنعتی و تولیدی از
اطالعات و علوم روز به منظور
مدیری��ت و راهبری مناس��ب
واحدهای تولی��دی در فضای
رقابت��ی و پرچال��ش امروزی،
جایگزین��ی تفکر سیس��تمی
محمدجواد بگی
ب��ا تفکر س��نتی ب��ه منظور
مدیرعامل شرکت
پیش��رفت بنگاههای صنعتی
شهرکهای صنعتی اصفهان
امری ضروری است.
اگ��ر بقی��ه اعض��ای ی��ک
سیستم سالم باشند ولی مغز از کار بیفتد ،سیستم محکوم به
فنا خواهد بود و بدون بهرهمندی از علوم روز و برخورداری از
بخشهای تحقیقوتوسعه توانمند که توان شناخت نیازهای
بازار و مش��تریان را داش��ته و به ارائه محصوالت منطبق بر
نیاز بازار کمک کنن��د ،نمیتوان در دنیای رقابتی کنونی به
موفقیت و پویایی واحدهای صنعتی و تولیدی امیدوار بود.
استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای تولید ،مدیریت و
حتی بازاریابی از مولفههای افزایش توان رقابتی محصوالت،
کاهش بهای تمامش��ده تولید و همچنی��ن افزایش کیفیت
محصول و در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان به عنوان
سرمایههای اصلی شرکتهای تولیدی است.
همچنین برگزاری دورهه��ای تخصصی آموزش مدیران و
کارکنان واحدهای صنعتی و تورهای صنعتی و نمایشگاهی
برای این واحدها یک��ی از اقدامات مهم و اولویتهای اصلی
معاونت صنایع کوچک و متوس��ط در ش��رکت شهرکهای
صنعتی اس��تانها اس��ت این ام��ر در راس��تای حمایت از
صنایع در بروزرس��انی فناوریهای تولی��دی به ویژه ارتقای
فناوریهای مدیریتی این شرکتها اجرا میشود.

خبر

عرضه محصول  3واحد صنعتي
استان فارس در بورس كاال

مدير عامل ش��رکت شهرکهای صنعتی استان فارس از
عرضه محصوالت  ۳واحد توليدي مس��تقر در ش��هركهاي
صنعتي ف��ارس در بورس كاال خبر داد و گفت :اين  ۳واحد
صنعتي نخس��تين واحدهاي صنايع كوچك كشور به شمار
میروند كه موفق ب��ه عرضه محصوالت خود در بورس كاال
شدهاند.
به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان فارس،
اح��د فتوحي افزود :ش��رکت قندآوران ف��ارس توليدكننده
انواع محصوالت قندكله و خرد و ش��ده ،ش��رکت ش��ادمان
مخزن توليدكننده انواع مخازن پلیاتیلن فومدار و شركت
سرو آب سروس��تان توليدكننده انواع لولههاي پلياتيلن ۳،
واحد صنعتي شهركهاي صنعتي استان فارس هستند كه
محصوالت آنها در بورس كاال عرضه شده است.
فتوحي با بيان اينكه ش��ركت شهركهاي صنعتي فارس
براي نخس��تينبار در بين صنايع كوچك در كشور مقدمات
عرض��ه محص��والت اين  ۳واحد صنعت��ي را در بورس كاال
فراهم كرده اس��ت ،گفت :كار پذي��رش و عرضه محصوالت
س��اير واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط استان در بورس
كاال ني��ز از س��وی کارگزاری مفید ش��یراز به عنوان مجري
مورد حمايت اين شركت در امور بورس و فرابورس در حال
انجام است.
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس فراهم شدن
زمینه عرضه محصوالت واحدهای صنعتی صنایع کوچک و
متوس��ط استان در بورس کاال را یک فرصت جدید و بسیار
ارزشمند برای بنگاههای اقتصادی کوچک اعالم کرد و گفت:
این صنایع میتوانند از این طریق نس��بت به فروش کاالها
و محصوالت و تامین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام کنند.
فتوح��ي افزود :معافیت از تش��ریفات مناقص��ه و مزایده،
برخورداری از معافی��ت مالیاتی و قیمتهای تعادلی تعیین
ش��ده تس��هيالت س��لف ازجمله مزایای ورود واحد های
صنعتی به بورس کاال است.
مديرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس
اضافه کرد :حضور صنایع کوچک در بورس کاال میتواند به
فروش محصوالتش��ان بدون واسطه بینجامد که با این کار
هم جان تازهای به این صنایع داده میش��ود و هم با تامین
مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط از بورس ،شاهد کاهش
قیمت تمامش��ده محصوالت خواهیم ب��ود .فتوحی با بیان
اینک��ه در حال حاضر بیش از  95درصد بنگاههای اس��تان
جزو بنگاههای کوچک و متوسط به شمار میروند ،گفت :با
توجه به اینکه این آمار رو به رش��د است ،ورود شرکتهای
کوچک و متوسط به بازار سرمایه امری بسیار ضروری بود.
مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه
این اس��تان از استانهای پیشتاز کشور در ارسال تقاضاهای
واحدهای صنعتی برای پذیرش در بورس کاال است ،افزود:
در ح��ال حاضر مدارک و مس��تندات  8واحد صنعتی ديگر
نيز برای پذیرش در بورس کاال ارسال شده و ارسال پرونده
س��ایر واحدهای متقاضی نیز در دست انجام است .فتوحي
اضافه كرد :به علت موفقيتهاي به دست آمده در فارس در
اين زمينه ،معاونت صنايع كوچك س��ازمان صنايع كوچك
و ش��هركهاي صنعتي ايران ني��ز در نامهاي ضمن تقدير از
اقدامات انجام ش��ده ،شركت ش��هركهاي صنعتي فارس را
به عنوان استان پيشتاز و الگوي كشور معرفي كرده است.

چهارشنبه

صنعت و اقتصاد
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یادداشت

توسعه پایدار
در گرو اقتصاد سبز

بن��ا ب��ر اع�لام مس��ئوالن
سازمان محیط زیست ،سهم
اقتصاد س��بز از اقتصاد ایران
نیم درصد است .این در حالی
اس��ت ک��ه ش��اخص نامبرده
در برخ��ی کش��ورها از جمله
کش��ورهای اس��کاندیناوی و
آلم��ان  ۲۰درص��د و در حسین محمدپور زرندی
کش��ورهای درحال توس��عه رییس انجمن علمی اقتصاد
شهری ایران
ب��هط��ور میانگی��ن کمتر از
 ۱۰درص��د اس��ت .اقتص��اد
س��بز یکی از راهکارهای دس��تیابی به توس��عه پایدار منهای
خطرهای زیستمحیطی است .تمرکز بر اقتصاد سبز و الگوی
توس��عه پایدار در شهرها باید در کانون توجه مدیران شهری
قرار گیرد ،اگرچه بیش��تر در نظریههای توس��عه پایدار ابعاد
زیس��تمحیطی و اجتماعی مدنظر اس��ت ،اما اقتصاد شهرها
نیز سهم ویژهای در توسعه پایدار دارد .پیشبینیهای جهانی
حکایت از آن دارد که تا سال  ۲۰۳۰میالدی تقاضای جهانی
انرژی  ۴۵درص��د افزایش خواهد یافت و قیمت جهانی نفت
نیز به مرز  ۱۸۰دالر در بش��که خواهد رس��ید .در این س��ال
انتش��ار گازهای گلخانهای  ۴۵درصد بیشتر خواهد شد که ۵
برابر بیش��تر از میزان جذب این گازها توسط زمین است .در
حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی
میکنن��د ،فعالیته��ای اقتصادی ش��هری  ۵۵درصد تولید
ناخالص ملی در کش��ورهای کمتر توس��عهیافته ۷۳ ،درصد
در کش��ورهایی که از لحاظ توسعهیافتگی در جایگاه متوسط
هستند و  ۸۵درصد ،کشورهای پیشرفته را تشکیل میدهد.
امروزه اغلب گفته میش��ود رشد اقتصادی حالل مشکالت
جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه است .با این حال ،باید
مدنظر داشت که این رشد اگر با پیوستهای زیستمحیطی
همراه نباشد نهتنها به پیش��رفت پایدار منجر نمیشود بلکه
میتواند جوامع را با مشکالت پیچیدهتری روبهرو کند .تکیه
بر اقتصاد س��بز یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
منهای خطرهای زیستمحیطی است ،این جمله نخستینبار
در سال  ۲۰۰۸میالدی از سوی سازمان ملل متحد و آن هم
در ش��رایط بحران اقتصادی مطرح ش��د تا به دولتها و سایر
تصمیمگیران در تکوین سیاستها به سمت بخشهای حامی
محیط زیس��ت یاری کند .اقتصاد سبز آنطور که متولیان و
مش��ارکتکنندگان بینالمللی میگویند راهی بیبدیل برای
توس��عه جهانی است ،آنها پیش��نهاد میکنند که ساالنه یک
درص��د تولید ناخال��ص داخلی جهانی به س��رمایهگذاری در
اقتصاد س��بز تعلق گی��رد .در مقیاس جهان��ی  ۶۳۰میلیارد
دالر س��رمایهگذاری در انرژیه��ای تجدیدپذیر مانند انرژی
ب��ادی ،خورش��یدی و بیوان��رژی ۲۰ ،میلیون ش��غل جدید
تا س��ال  ۲۰۳۰می�لادی ایجاد خواهد ک��رد .برپایه این نگاه
اقتصادی ،س��رمایهگذاری در بخش مدیریت یکپارچه منابع
آب ،کش��اورزی ارگانی��ک ،حملونق��ل و ان��رژی ،طرحهای
آبخی��زداری و کنترل و هدایت س��یالب ،جنگلها ،ش��هرها،
گردش��گری و ...باید افزایش یابد .از نظر برنامه محیطزیست
س��ازمان ملل متحد ،اقتصاد سبز میتواند به عنوان اقتصادی
که به بهبود س�لامت انسانها و افزایش برابری اجتماعی در
عین کاهش مخاطرات محیطزیستی و تنگناهای اکولوژیکی
منجر میشود ،تعریف شود .اقتصاد سبز پیشزمینه الزم برای
دستیابی به توس��عه پایدار اس��ت زیرا دربرگیرنده  ۳فاکتور
اصلی پیش��رفت یعنی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
است.

خبر

95درصد کارگران با قرارداد
موقت زندگی میکنند

رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور
گف��ت 95 :درصد کارگ��ران زندگی را ب��ا قراردادهای موقت
سپری میکنند و امنیت شغلی ندارند.
اکبر ش��وکت ،عضو هیاتمدیره کانون عالی کارگران ایران
به ایرنا گفت :در حال حاضر مهمترین مس��ائلی که در حوزه
کارگری مطرح اس��ت امنیت ش��غلی ،طرح تحول س�لامت،
حض��ور کارگ��ران خارجی غیرمج��از ،ح��وادث کار و حضور
پیمانکاران در پروژههاست.
وی از ایجاد س��امانه پاالیش بیم��های کارگران خبر داد و
گفت :این اقدام خوب زمینه رضایتمندی کارگران را افزایش
میداد و ایجاد آن موجب حذف بسیاری از افراد غیرواقعی از
فهرست بیمه کارگران ساختمانی شد.
ش��وکت اظه��ار ک��رد :اگر قان��ون کار ب��ه درس��تی اجرا
میش��د ،بخش زیادی از دغدغههای جامعه کارگری از میان
میرف��ت اما جدا نش��دن کارهای دائ��م از غیردائم موجب
افزایش قراردادهای کوتاهمدت شد.
وی بیان کرد :قرارداد کارگری براس��اس ماده  9قانون کار
باید در  ۴نس��خه وی��ژه کارفرما و کارگر و تش��کل کارگری
و وزارت کار تدوی��ن ش��ود اما چنین رویک��ردی کمتر دیده
میشود .با ایجاد سامانه جامع کار میتوان اینگونه معضالت
را حل کرد.
این عضو هیاتامنای سازمان تامین اجتماعی گفت :قانون
کار اگر درس��ت اجرا می ش��د ،جامعه کارگ��ری دغدغه ای
نداش��ت .بزرگترین ضربه جامعه کارگری در حوزه صنعت به
دلیل نبود امنیت ش��غلی اس��ت ،دغدغههای فکری کارگران
نسبت به آینده مطمئن موجب حوادث ناشی از کار می شود.

نزول  22پلهای
ایران در شاخص
عملكرد محيط زیست
( )EPIدر سال 1395
نسبت به سال ،1393
نشاندهنده وضعيت
نهچندان مطلوب
کشور در شاخصهای
زیستمحيطی هم در
جهان و هم در منطقه
است

در بررسی شاخصهای زیربنایی توسعه اقتصادی مطرح شد

سقوط  22پلهای ایران در شاخص عملكرد محيط زیست
بدترین جایگاه کشور در  15سال گذشته

سید محمدحسن سیدزاده
industry@sanatnewspaper.com

براس��اس گزارش ش��اخص عملکرد زیستمحیطی
جهان س��ال  2016(95میالدی) که به تازگی منتش��ر
ش��ده است ،ایران در سالهای  1392تا  1394با امتياز
 66/32از بین  180کش��ور جهان رتبه  105را به خود
اختصاص داده اس��ت .این در حالی است که رتبه ایران
در سال  )2014( 93که نشانگر عملکرد زیستمحیطی
س��الهای  1390تا  1392بود  83از بین  178کش��ور
ب��وده اس��ت .به عب��ارت دیگر ،جای��گاه ای��ران در این
شاخص  22پله س��قوط داشته است .شاخص  EPIهر
دو س��ال یك بار در اجالس جهان��ی اقتصاد در داووس
منتش��ر میش��ود .گزارشهای جهانی شاخص عملكرد
زیس��تمحيطی کش��ورها ،یک عامل کم��ی در کنترل
آلودگیها و پيامدهای مدیریت منابع طبيعی اس��ت که
به طور مش��ترک ،مراکز پژوهشی به ویژه دانشگاههای
یي��ل و کلمبي��ا در امری��كا ،مجمع جهان��ی اقتصاد در
داووس س��وئيس و مرکز تحقيق��ات اتحادیه اروپا آن را
تدوین می کنند .این شاخص یكی از شاخصهای مهم
توسعه کشورها در قرن  21است.

  9مولفه شاخص عملكرد محيط زیست

ش��اخص عملكرد محيط زیس��ت ب��ر دو هدف اصلی
حفاظ��ت از محيط زیس��ت ازجمله کاهش فش��ارهای
زیس��تمحيطی بر سالمت انس��انها و ارتقای وضعيت
زیس��تبومها و مدیری��ت صحيح مناب��ع طبيعی تاکيد
دارد .این دو موضوع با  20ش��اخص در  9مولفه «اثرات
بر س�لامت ،کيفيت ه��وا ،آب و بهداش��ت ،منابع آب،
کشاورزی ،جنگل ،ش��يالت ،تنوع زیستی و زیستگاهها
و اقليم و انرژی» اندازهگیری میشود.

 توس�عه اقتص�ادی پای�دار ب�ا حفاظ�ت از
محيط زیست

توجه به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی
توس��عه جامعه و ایجاد هماهنگی و همس��ویی بين این
ابع��اد ،بنيادیترین رک��ن برنامهریزی در رس��يدن به
توس��عه پایدار اس��ت .توس��عه اقتصادی پایدار کش��ور
مره��ون بهرهبرداری مناس��ب از امكان��ات آب ،خاک،
منابع طبيعی و ظرفيتهای موجود نيروی انسانی و به
عبارتی ،حفاظت از محيط زیس��ت است .امروزه موضوع
حفاظ��ت از محيط زیس��ت و جلوگي��ری از تخریب آن
به عنوان یكی از مهمتری��ن چالشهای فراروی جامعه
جهانی مطرح ش��ده و به همين دليل نيز در س��الهای
گذشته کنوانسيونهای منطقهای و بينالمللی بسياری
برای جلوگيری از تخریب محيط زیست در سطح جهان
منعقد شده است که ایران نيز بسياری از آنها را به امضا
رس��انده و متعهد ش��ده تا در راستای اهداف مندرج در

این کنوانس��يون ها اقدام کند .ب��ه دنبال این تحوالت،
شاخصهای زیستمحيطی بسیاری نيز برای نظارت بر
فرآیندهای تخریب محيط زیس��ت ازسوی سازمان ملل
متحد و دانشگاهها مطرح شده است.

 زنگ خطر بحرانهای زیستمحيطی در
خاورميانه

شاخصها ابزارهایی هس��تند که اطالعات پيچيده و
کمی و قاب��ل درک برای عموم
گس��ترده را به ص��ورت ّ
و تصميمگي��ران فراه��م میکنن��د .به عب��ارت دیگر،
ش��اخصها نشان میدهند که در کجا قرار داریم ،مسير
حرکت چگونه اس��ت و آیا مس��ير حرکت و تحوالت در
راس��تای اهداف پيشبينی شده طی میشود؟ براساس
گزارش س��ال گذشته (2016میالدی) و بررسی جایگاه
 ۳کشور ایران ،عربستان سعودی و ترکيه در خاورميانه
مش��اهده می شود که ش��اخص عملكرد محيط زیست
در این کش��ورها پیوسته در نوسان بوده و سياستهای
زیس��تمحيطی ثب��ات ج��دی در این کش��ورها ندارد.
این امر م��ی تواند به مثابه زنگ خطری برای تش��دید
بحرانه��ای زیس��تمحيطی خاورميان��ه در آین��دهای
نهچندان دور و پيش رو باش��د .اما به طور کلی مقایسه
بين عملكرد زیستمحيطی ایران با عربستان سعودی و
ترکيه بيانگر عملكرد بهتر این دو کشور نسبت به ایران
در خاورميانه است.

 بدترین جایگاه کشور در  15سال گذشته

ن��زول  22پلهای کش��ور ایران در ش��اخص عملكرد
محيط زیس��ت ( )EPIدر س��ال  1395نسبت به سال
 ،1393نش��اندهنده وضعيت نهچندان مطلوب کشور
در شاخصهای زیس��تمحيطی هم در جهان و هم در
منطقه اس��ت .ای��ن رتبه بدترین جایگاه کش��ور در 15
س��ال گذشته است .ایران که در س��ال  2014میالدی
ب��ا نمره  51/08موفق به کس��ب رتبه  ۸۳در بين 1۷۸
کشور شده بود ،در گزارش سال  1395از لحاظ عملكرد
زیس��تمحيطی با نمره  66/۳2به رتبه  105از مجموع
 1۸0کش��ور نزول کرده اس��ت و در رده کشورهایی با
عملكرد ضعيف در محيط زیست قرار دارد.

 بیتوجه�ی ب�ه محی�ط زیس�ت در برنامه
پنجم توسعه

مشكل نخس��ت سقوط  22پلهای ش��اخص عملكرد
زیس��تمحيطی ای��ران ،نب��ود اولویتبن��دی مس��ائل
زیستمحيطی در کش��ور است .در برنامه پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ایران ،محيط زیست نسبت به مسائل
اقتصادی ،فرهنگی و امنيتی از جایگاه بسيار مختصری
برخوردار بوده است .اما این امر درباره عربستان سعودی
چندان صدق نمیکند زیرا این کش��ور با اختصاص یک
فصل مجزا و مفصل در برنامه نهم توسعه خویش نشان
داده که نسبت به گذشته اولویت بيشتری برای مسائل

زیستمحيطی قائل است.
در س��ال  2016میالدی ضعيفترین عملكرد کشور
مرب��وط به تنوع زیس��تی و زیس��تگاه با رتب��ه  1۳۳از
1۸0اس��ت .پس از آن به ترتيب ش��يالت با رتبه ،110
اثرها بر س�لامت با رتبه  ،109کيفيت هوا با رتبه ،109
آب و بهداش��ت ب��ا رتب��ه  ،101اقليم و ان��رژی با رتبه
 ،9۷منابع آب با رتبه  92و کش��اورزی با رتبه  6۸قرار
میگيرد.

 مقایس�ه وضعی�ت ای�ران ب�ا  ۳کش�ور برتر
جهان

براس��اس پژوهشه��ای مرکز پژوهشه��ای مجلس
شورای اسالمی مقایس��ه عملكرد زیستمحيطی ایران
با کش��ورهای فنالند ،ایس��لند و سوئد ،نش��ان داد که
کشورهای توس��عهیافته مورد مطالعه ،برای رسيدن به
جامع��های بدون کربن تا س��ال  2050می�لادی تعهد
اجتماعی باالیی دارند و برای رس��يدن به توسعه پایدار
دارای چش��ماندازی با ق��درت اجرایی هس��تند .هدف
فنالند تامين  ۳۸درصد انرژی مورد نياز کشور از طریق
منابع تجدیدپذیر تا سال  2020( 1399میالدی) است
که این مسئله به صورت قانونی الزامآور است و در حال
حاضر ،دوسوم برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و یا انرژی
هستهای تامين میشود.
پس از فنالند ،ایس��لند و س��وئد نيز ک��ه به ترتيب
رتبهه��ای دوم و س��وم را دراختيار دارن��د با گامی بلند
به س��وی انرژیهای تجدیدپذیر و پاک قدم برداشتهاند
و انتظار هست تا سال2050(1429میالدی) به اقتصاد
بدون کربن دست یابند.

 معضالت اصلی محیط زیست در ایران

این در حالی اس��ت که ایران معضالت عمدهای را در
حوزه محيط زیس��ت تجربه میکند ،در حوزه جنگلها،
 125هزار هكتار از جنگلهای ایران در هر س��ال ویران
می ش��ود ،سدس��ازی بی رویه ادام��ه دارد و در همين
ح��ال  160س��د مخزنی از آب خالی اس��ت 6۷ .درصد
مس��احت تاالب ها خشک شده و باالخره بحران دائمی
آلودگی هوا ازجمله مس��ائل اصلی محيط زیست ایران
اس��ت .به طور کلی مقایس��ه رتبه ای��ران در دو گزارش
تازه  2016س��الهای  1395و  1393نش��ان میدهد
که به جز بهبود نس��بی شاخص منابع آب و زیرشاخص
فاضالب و ثابت ماندن رتبه اقليم و انرژی ،افت بارز رتبه
عملكرد زیستمحيطی در تمامی شاخصها وجود دارد
که حادترین آن در ش��اخص کيفيت هوا با افت رتبه از
 52به  109است.

  4پیش�نهاد مرک�ز پژوهشه�ای مجل�س
شورای اسالمی

براس��اس پیش��نهادهای مرک��ز پژوهشهای مجلس
ش��ورای اسالمی ،محيط زیس��ت در ایران زمانی بهبود

مییابد که در بطن جامعه این کشور حمایت و مشارکت
زیستمحيطی به وجود آید و نقش حاکميتی و نظارتی
مطلق دولتها و نگرش مش��كوک ب��ه نهادهای مدنی
زیستمحيطی ،جای خود را به همكاری های تنگاتنگ
دولتی و مدنی برای حفظ و بهبود محيط زیست بدهد.

 اصالحات مالی زیستمحيطی

از س��وی دیگ��ر اتخ��اذ سياس��ت اصالح��ات مالی
زیس��تمحيطی یك��ی از ابزاره��ای کارآم��د برای حل
معضل یارانه باالی انرژی در منطقه است .با اجرای این
سياس��تها ،دولتهای منطقهای این امكان را دارند که
ب��رای ارتقای کارآیی انرژی ،کاه��ش مصرف و تقاضای
ان��رژی و کنت��رل آلودگی هوا از طریق کاهش انتش��ار
دیاکسيدکربن ،گامهای اساسی بردارند.

 مالياتهای سبز

مالياتهای زیس��تمحيطی یا مالياتهای س��بز نيز
یك��ی از ابزاره��ای اقتصادی قدیم��ی در حفظ محيط
زیست بوده که سالهای طوالنی در کشورهای مختلف
از آن اس��تفاده ش��ده اس��ت .بهرهگیری از این ابزار در
مواردی که علم اقتصاد محيط زیست پيشنهاد میکند
ضروری اس��ت .در ح��ال حاضر در ای��ران نظام جریمه
وج��ود دارد که ب��ا ماليات بس��يار متفاوت اس��ت ،اما
میت��وان با فراهم کردن بس��تر حقوقی و پژوهشهای
علمی اقتص��ادی ،مقدار مالياتهای س��بز را به صورت
علمی تعيين کرد.

 گسترش اقتصاد سبز

توس��عه کارآفرینی س��بز ،گس��ترش اقتصاد س��بز،
توجه به ظرفيتهای زیس��تی و قابليتها و مزیتهای
منطقهه��ا در طرحه��ای اقتص��ادی ،به��رهوری س��بز
در مناب��ع ،مص��ارف و فرآیندها و کاه��ش تهدیدهای
محيط زیس��تی ،آلودگیها و هزینههای درمان ،تدوین
س��ند اقدام برای کاهش مصرف ان��رژی ،تامين عدالت
اجتماعی محيط زیس��تی با اس��تفاده پای��دار از منابع،
برخ��ورداری عادالنه جامعه و نس��ل آین��ده از محيط
زیس��ت و بکارگيری فناوریهای نوین در حوزه انرژی
ازجمله راهكارهای حفاظت محيط زیس��ت در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی براس��اس بندهای ابالغی رهبر
معظم انقالب است.
بن��ا بر این گ��زارش ،با توجه افت بیس��ابقه جایگاه
ایران در ش��اخص عملکرد زیس��تمحیطی و تاثیر این
شاخص بر توسعه اقتصادی ضرورت توجه دولتمردان و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برنامهریزیهای
کالن کش��ور نس��بت به ش��اخصهای محیط زیستی
دوچندان شده و باید با اقداماتی سریع نسبت به بهبود
وضعیت ش��اخصهای محیط زیست اقدام جدی شود
و هدفگذاریه��ای صنعتی و اقتص��ادی نیز با درنظر
گرفتن مولفههای محیط زیستی باشد.

رتبه کارآفرینی اجتماعی ایران در جهان  27اعالم شد
یک اس��تاد دانش��گاه رتبه کارآفرینی اجتماعی ایران
در می��ان  ۵۰کش��ور جهان را رتب��ه  ۲۷اعالم کرد .به
گزارش ایسنا ،محمدرضا آراستی در همایش کارآفرینان
خیر و خیرین کارآفرین گفت :در س��ال گذش��ته تعداد
موسسههایی که خدمات اجتماعی دادهاند ،افزایش یافته
اس��ت و از  ۳جهش اصلی باعث شده افراد بیشتری به
سمت ارائه خدمات اجتماعی روی آورند .وی ادامه داد:
کاهش س��رعت خدماتدهی اجتماعی از سوی افرادی

که در این حوزه فعالیت دارند ،فاصله میان کش��ورهای
درحال توس��عه و توس��عهیافته ،افزایش رقابتپذیری و
توجه به کسبوکارهای اجتماعی از جمله عواملی است
که موجب اقبال افراد به س��مت خدماتدهی اجتماعی
ش��دند .این اس��تاد دانش��گاه ،کارآفرینی اجتماعی را
برای پیش��رفت جوام��ع حیاتی دانس��ت و گفت :ما به
کارآفرین��ان اجتماع��ی نیاز داریم ت��ا راههای جدیدی
برای حل مسائل اجتماعی دهند .آراستی در عین حال

تف��اوت کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی را مورد ارزیابی
ق��رار داد و گفت :در کارآفرین��ی اقتصادی هدف اصلی
کس��بوکار اقتصادی اس��ت که به سود منتج میشود
در حالی که در کارآفرین��ی اجتماعی اصلیترین دلیل
کسبوکار ،سودآوری نیست و بیشتر پایداری اجتماعی
مطرح است .وی در ادامه با اشاره به آخرین آمار مرکز
کارآفرین��ی جهان از وضعی��ت کارآفرینی اجتماعی در
دنیا گفت :بیش از  ۹۰کشور  ۱۷سال است که پژوهش

کارآفرین��ی در دنی��ا را انجام میدهن��د و گزارشهای
س��االنه کارآفرین��ی و نرخ کارآفرینی در ش��اخصهای
مختل��ف از س��وی گروه��ی در ایران جم��عآوری و با
کشورهای مختلف مقایسه میشود .این استاد دانشگاه
گفت :براس��اس آم��ار  ۲۰۱۶مرک��ز کارآفرینی جهان
میانگین نرخ کارآفرینی اجتماعی در کل دنیا  ۳/۲است
که کرهجنوبی با ۰/۳درصد کمترین و پرو با ۱۳/۷درصد
بیشترین نرخ کارآفرینی اجتماعی را داشتهاند.

چهارشنبه

کارگری
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مشکل اصلی وزارت تعاون،
نبود منابع الزم برای پرداخت
بدهیهاست

حل مشکل اشتغال
پایدار به شاخصهایی
بیرون از این پدیده
ارتباط دارد.
جدیترین
شاخصی که میتواند
زمینهساز اشتغال
پایدار در کشور شود،
شاخص
فروش و صادرات
محصوالت
تولیدی است

بررسی«گسترش صنعت» از تاثیر فروش و صادرات بر اشتغال پایدار نشان داد

راهحل معضل اشتغال بیرون از دایره روابط کار
اکنون اینگونه نیست و کارگران و کارفرمایان به
طور همزمان در فشارهای اقتصادی قرارگرفتهاند.
دولت نی��ز وظیفه دارد برای ح��ل این زنجیره از
مشکالت کارفرمایی و کارگری ابتدا معضل فروش
و صادرات را برطرف کند« .گس��ترش صنعت» در
ادامه به بررس��ی تاثیر فروش بر اش��تغال پایدار و
امنیت شغلی پرداخته است.

امیر مهرزاد
infrastructure@sanatnewspaper.com

اشتغال پایدار از جمله ش��اخصهایی است که
تم��ام دولتها تالش کردند به آن دس��ت یابند یا
در کمترین حالت ش��عارهایی دادهاند که اینطور
ب��ه نظر آید .با این حال آنچه کارگران در واقعیت
 صادرات و فروش ،الزمه اشتغال پایدار
با آن روبهرو ش��دهاند ،چالشهای بس��یاری است
ارس�لان فتحیپور ،رییس کمیسیون اقتصادی
که در ای��ن زمینه وجود دارد .بر اس��اس گفتهها
دوره هش��تم و نهم مجلس شورای اسالمی درباره
و آمارهای رس��می اکنون ش��اخص امنیت شغلی
مش��کالت حوزه اشتغال به «گس��ترش صنعت»
در کش��ور سیر نزولی در پیش گرفته و اگر دولت
گفت :ریش��ه مشکالت حوزه اش��تغال به نقطهای
دوازدهم نتواند س��د محکمی پیش روی آن قرار
خارج از محور این موضوع وابس��ته ش��ده اس��ت.
دهد ،مشکالت جدیتری در آینده اشتغال کشور
گاهی در یک مقطع مناس��ب ب��ه لحاظ اقتصادی
بروز خواهد کرد.
کارفرما مش��کالتی را به وجود م��یآورد که باید
ب��ا اینکه در ش��رایط ع��ادی به نظر میرس��د
ب��ا آن برخورد ش��ود اما گاهی اینطور نیس��ت و
ب��رای حل هر مش��کلی باید برای همان مش��کل
کارفرما هم دچار مشکالت جدی میشود .اکنون
برنامهری��زی ک��رد اما برخ��ی از کارشناس��ان و
در چنین مقطعی قرارگرفتیم.
مس��ئوالن اقتصادی معتقدند حل مشکل اشتغال
فتحیپور با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان
پایدار به ش��اخصهایی بی��رون از این
در س��الهای گذش��ته درخواس��ت
پدی��ده ارتباط دارد .این کارشناس��ان
کمک کردهاند ،گفت :این نش��ان از
معتقدن��د جدیتری��ن ش��اخصی که
وضعیت نابسامان تولید و فروش در
میتواند زمینهساز اش��تغال پایدار در
کش��ور دارد .مشکالت اش��تغال نیز
کشور شود ،شاخص فروش و صادرات
ام��روزه به این دلی��ل رو به افزایش
محصوالت تولیدی است.
قرار گرفته اس��ت .به عب��ارت دیگر
این دسته از کارشناسان معتقدند در
کارفرمای��ان و کارگران به عنوان دو
?????
فتحیپور
ارسالن
شرایط کنونی کارفرمایان و کارگران با
گروه که با یکدیگ��ر منافع متفاوتی
به
کارگران
و
کارفرمایان
فشارهای اقتصادی روبهرو هستند و در
دارن��د اکن��ون با مش��کالت جدی
عنوان دو گروه که با
این ش��رایط نمیتوان به بررسی دقیق
روبهرو شدهاند و هیچکدام به منافع
یکدیگر منافع متفاوتی
شاخصها پرداخت .با اینکه در شرایط
مورد نیاز خود دست نمییابند.
دارند اکنون با
دنبال
ع��ادی کارگران و کارفرمایان به
ریی��س پیش��ین کمیس��یون
مشکالت جدی روبهرو
منافع خود هس��تند و این منافع نیز با
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با
شدهاند
ه��م در تضادهایی ق��رار میگیرند اما
بیان اینکه ریش��ه این مشکالت در

این وضعیت را ادامه داد.
فروش محصوالت تولیدی اس��ت ،گفت :متاسفانه
این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
به این موضوع آنقدر که باید ،پرداخته نش��ده اما
ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه نیروی کار،
در واقع این مش��کل اصلی بخش تولید و اشتغال
دانش فنی و سرمایه در چرخه اشتغال تصمیمساز
کشور اس��ت .ابتدا باید شاخصهای موجود را در
هستند ،گفت :مشکالتی که در این حوزهها وجود
ش��رایط باثباتت��ری قرار دهیم و بع��د رفتارهای
دارد باعث ش��ده ت��ا وضعیت اش��تغال نیز دچار
کارگران و کارفرمایان را تحلیل کنیم.
معض�لات جدی ش��ود .ب��ه دلیل ضع��ف در این
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نمیتوان
حوزههاست که ش��اهد اعتراضات جدی کارگری
برای اشتغال پایدار برنامهریزی مدون و مشخصی
در کشور هستیم.
داش��ت ،گفت :دولت موظف اس��ت برای اشتغال
منص��وری افزود :اگ��ر هزینه و درآمد تناس��ب
پایدار برنامهریزیهایی داش��ته باشد اما شرایط به
منطقی داشته باشند رفاه نسبی برای تمام اعضای
گونهای نیست که اقدام به ایجاد اشتغال پایدار به
چرخ��ه تولید مهیا میش��ود .در ش��رایط کنونی
طور مش��خص با برنامهریزی ب��رای آن کند .برای
بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شده یا نیمه
رسیدن به اش��تغال پایدار باید باقی شاخصهای
فعال هستند .در این شرایط نباید توقع داشت که
تولی��د ،ف��روش و ص��ادرات را نی��ز ب��ه ش��رایط
صاحب��ان کارخانه بتوانند با کارگران خود قرارداد
باثباتتری رساند.
 ادامه شرایط به نفع هیچکس نیست
دائم داشته باشند .وی با اشاره به اینکه در شرایط
محمدرض��ا منص��وری با بی��ان اینک��ه یکی از
کنون��ی ک��ه نمیتوانیم ص��ادرات باالیی داش��ته
جدیتری��ن چالشه��ا ام��روز در ح��وزه کار ب��ه
باش��یم رفاه زیادی هم نداریم ،گفت :باید کش��ور
فروش و صادرات محصوالت مربوط میش��ود ،به
در مس��یری قرار گیرد که همه اقش��ار و طبقات
«گس��ترش صنعت» گفت :مش��کالت
جامعه به رفاه مناسبی دست یابند.
ح��وزه تولید زنجی��رهوار ب��ه یکدیگر
این موضوع نیز جز توس��عه صنعتی
متص��ل ش��دهاند و حلقه اتص��ال تمام
و تولی��د با کیفیت بهتر راهی ندارد.
این مش��کالت حوزه فروش و صادرات
این عضو کمیسیون صنایع و معادن
است .بر اساس آمارهای موجود اکنون
مجلس اف��زود :محصولی باید تولید
حدود  ۹۵درصد کاالهای تولید ش��ده
کرد که صادر ش��ود و همه از منافع
در کشور صادر نمیشوند.
آن بهرهمند ش��وند .مش��کل ما این
محمدرضا منصوری
وی اف��زود :در صورت��ی ک��ه
است که نمیتوانیم صادرات داشته
مشکالت حوزه تولید
تولیدکنندگان بتوانند مشکالت فروش
باش��یم .تا زمانی ک��ه این اتفاق رخ
زنجیرهوار به یکدیگر
و صادرات را برطرف کنند به طور قطع
ندهد نمیت��وان کاری کرد .افزایش
متصل شدهاند و حلقه
شاهد رش��د اش��تغال پایدار در کشور اتصال تمام این مشکالت درآم��د واحده��ای تولی��دی باعث
خواهیم بود.
حوزه فروش و صادرات میش��ود مش��کالتی که به واسطه
شرایط کنونی اشتغال در کشور برای
آن ب��ه وجود آمده نیز به مرور زمان
است
هیچکس خوش��ایند نبوده و نمیتوان
برطرف شود.

ماندگاری نیروی کار چند سال است؟
جدیدترین مطالعات نیروی کار نش��ان میدهد
از مجموع حدود  ۲۲/۵میلیون شاغل کشور بیش
از  ۴میلیون نفر حداکثر  ۶س��ال در ش��غل اصلی
خود حضور دارند.
به گزارش مهر ،بر اس��اس آمار رسمی ،جمعیت
ش��اغل کش��ور  ۲۲میلیون و  ۵۸۸هزار نفر است؛
مدت اش��تغال نی��روی کار در ش��غل اصلی خود
میتواند از یک س��ال تا بیش از  ۳۰س��ال متغیر
باشد.
خ��روج اف��راد از ش��غل اصلی ممکن اس��ت در
جه��ت رونق ب��ازار کار و تالش فرد ش��اغل برای
جستوجوی کار بهتر یا در مقابل به دالیل رکود
در ب��ازار ،نارضایتی ش��غل ،تعطیل��ی محل کار یا
سایر موارد باشد.
ب��ا این ح��ال بر اس��اس جدیدتری��ن مطالعات
وضعیت ش��غلی نیروی کار که توس��ط مرکز آمار
ایران انجام شد در بین جمعیت نیروی کار کشور
بیش��ترین افراد بین  ۳تا حداکثر  ۶سال در شغل
اصلی خود حضور داشتند که  ۴میلیون و  ۶۰هزار
نفر از شاغالن را شامل میشوند.
همچنین مدت مان��دگاری بیش از  ۳میلیون و
 ۳۸۵هزار نفر از شاغالن در شغل اصلی خود بین

 ۱۰تا حداکثر  ۱۵سال بوده است.
بررسی شاخص مدت اشتغال شاغالن در شغل
اصلی همچنین نش��ان میدهد بیش از  ۳میلیون
و  ۲۲۲هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور بین
یک تا کمتر از  ۳سال در شغل اصلی خود حضور
دارند و س��پس بنا به دالیلی ،شغل اصلی را ترک
کردهاند.
در عین حال بیش از  ۲میلیون و  ۱۸۵هزار نفر
از جمعیت ش��اغل بین  ۱۵تا حداکثر  ۲۰سال در
ش��غل اصلی خود ماندگار بودهاند؛ همچنین بیش
از ی��ک میلیون و  ۹۸۳هزار نفر از جمعیت نیروی
کار کش��ور بین  ۲۰تا حداکثر  ۲۵س��ال در شغل
اصلی خود مشغول به کار بودهاند.
ی��ک میلیون و  ۸۵۲هزار و  ۹۶۱نفر از جمعیت
ش��اغل کش��ور کمتر از یک س��ال ،یک میلیون و
 ۱۳۰ه��زار و  ۹۱۷نفر بین  ۲۵س��ال تا حداکثر
 ۳۰س��ال و یک میلی��ون و  ۷۶۰هزار و  ۹۳۱نفر
نیز بیش از  ۳۰س��ال در شغل اصلی خود حضور
داشتهاند.
آمار یادشده از «مدت اشتغال شاغالن در شغل
اصلی» نش��ان میدهد بیش��تر نیروی کار کشور
حداکثر تا  ۱۵سال تمایل به خروج از شغل اصلی

خ��ود دارند .پس از این مدت اش��تغال در ش��غل
اصلی بهتدریج تمایل برای خروج از ش��غل کمتر
میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از عوامل ترک
شغل در سال گذش��ته که به تازگی منتشر شده
است «پایین بودن درآمد»« ،تعطیلی دائمی محل
کار»« ،فصلی بودن کار»« ،موقتی بودن ش��غل»،
«جابهجای��ی محل کار»« ،تحصی��ل یا آموزش»،
«اخ��راج یا تعدی��ل نی��رو»« ،مهاج��رت نیروی
کار»« ،ب��ه پایان رس��یدن دوره خدمت وظیفه»،
«بیم��اری»« ،بازنشس��تگی» و «کهولت س��ن»
بیشترین عوامل ترک شغل هستند.
موقت��ی ب��ودن کار ب��ا س��هم  ۶ .۲۵درصد از
مهمترین عوامل ترک شغل در بین جمعیت بیکار
در دو گ��روه م��ردان و زنان بوده اس��ت .عالوه بر
این «پایین بودن درآمد» دومین عامل ترک شغل
است به طوری که  ۲۵۷هزار و  ۹۱۹نفر از نیروی
کار را به دلیل شغل خود را ترک کردند.
«اخراج ی��ا تعدیل نیرو» نیز ب��ا جمعیت ۲۳۵
ه��زار و  ۸۶۶نف��ری و «ب��ه پایان رس��یدن دوره
خدم��ت وظیفه» با جمعیت  ۲۳۱هزار و  ۲۶۰نفر
از دیگر عوامل مهم ترک شغل به شمار میرود.

مطالعات مرکز آمار ایران نش��ان میدهد ۱۲۴
ه��زار و  ۶۸۵نفر به دلی��ل «تعطیلی دائمی محل
کار» شغل خود را از دست داده و بیکار شدهاند و
 ۱۱۵هزار و  ۸۳۸نف��ر نیز به دلیل «فصلی بودن
کار» به جمعیت بیکاران پیوستند.
در عی��ن ح��ال  ۳۷ه��زار و  ۶۸۹نف��ر به دلیل
مس��ائل خانوادگی ۲۹ ،ه��زار و  ۸۸۴نفر به دلیل
بیم��اری ۹ ،هزار و  ۲۰۶نفر به دلیل رس��یدن به
سن بازنشستگی ۶ ،هزار و  ۸۰۲نفر به علت تمایل
به جابهجایی محل کار خود ۶ ،هزار و  ۴۳۰نفر به
دلیل مهاجرت ۵ ،هزار و  ۴۵۶نفر به علت تحصیل
یا آم��وزش و هزار و  ۶۰۱نفر نیز به دلیل کهولت
س��ن مجبور به ترک ش��غل خود ش��دهاند .عالوه
ب��ر این ،حدود  ۲۳۰ه��زار و  ۵۷۰نفر از جمعیت
شاغل کش��ور نیز به دلیل سایر موارد از کار خود
انصراف دادهاند.

وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
هدفمن��دی یارانهها ،رس��یدگی به
مشکالت صندوقهای بازنشستگی،
آس��یبهای اجتماع��ی و اش��تغال
را از اقدام��ات مهم ای��ن وزارتخانه
بی��ان کرد و گفت :در حوزه درمان،
وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
بیشترین زحمت را کشید اما بیشترین فشارها را نیز تحمل
ک��رد و مش��کل اصلی ما نبود منابع و اعتب��ارات الزم برای
پرداخت بدهیها به حوزه سالمت است.
به گزارش «گس��ترش صنعت» از خانه ملت ،علی ربیعی
با حضور در نشس��ت فراکسیون والیی مجلس که به منظور
بررس��ی شرایط اش��تغال در کشور برگزار ش��د با یادآوری
اینکه بررسی شرایط اشتغال کشور و بحث بیکاری در قالب
یک جلس��ه امکانپذیر نیس��ت ،افزود :از نمایندگان تقاضا
دارم ب��ا برگزاری جلس��های دیگر در آینده امکان بررس��ی
شرایط اشتغال را در زمان مناسبتری فراهم کنند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فراکس��یون
والی��ی مجل��س باید در رفع مش��کالت اش��تغال و اجرای
برنامههای م��ورد نظر در این ح��وزه وزارتخانه را همیاری
کن��د ،افزود :برای حل مش��کالت نیازمن��د تعامل مجلس
هستیم.
ربیعی ادامه داد :مهمترین بحث موضوع هدفمندی است
که روز گذش��ته در این باره مباحثی را با رییس مجلس نیز
مطرح کردم ضمن اینکه در جلسه فردا هیات دولت نیز در
اینباره مسائلی را مطرح میکنم.
وی تاکید کرد :پیگی��ری مباحث مربوط به صندوقهای
بازنشس��تگی نیز اولویت دیگر این وزارتخانه اس��ت که روز
گذش��ته در جلس��ه غیرعلنی مجلس مسائلی در این حوزه
به سمع و نظر نمایندگان رسید .به طورحتم رفع مشکالت
صندوقه��ا نیازمن��د اتخاذ تصمیمات س��خت اس��ت زیرا
مباحثی درباره ادغام و انحالل صندوقها وجود دارد ضمن
اینکه درحالحاضر ح��دود  ۶میلیون نفر فاقد بیمه نیز در
جامعه است که باید به مشکالت آنها هم توجه کرد.
وی با بیان اینکه موضوع آس��یبهای اجتماعی و اشتغال
ه��م از برنامههای مه��م دیگر این وزارتخانه اس��ت ،گفت:
همانط��ور ک��ه پیشتر نیز مطرح ش��د هی��چ وزیر کاری
تاکنون در تاریخ مجلس استیضاح نشده است اما وزیر رفاه
ب��ه طور دائم در فش��ار قرار دارد زیرا ظرفیت ش��رکتهای
اقتص��ادی در وزارت رفاه در معرض ی��ک قضاوت عمومی
است ضمن اینکه حوزه رفاه نیز سختیهایی دارد.
وزیر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی ادام��ه داد :در حوزه
درم��ان ای��ن وزارتخان��ه بیش��ترین زحمت را کش��ید اما
بیش��ترین فشارها را نیز تحمل کرد ،درحالحاضر درگیری
میان وزارت رفاه و بهداش��ت در ح��وزه درمان وجود ندارد
بلکه مش��کل اصلی ما نب��ود منابع و اعتب��ارات الزم برای
پرداخت بدهیها به حوزه س�لامت است؛ بیمه سالمت که
طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداش��ت منتقل ش��د و این
سازمان درحالحاضر حتی  ۴ماه عقبتر از تامین اجتماعی
در پرداخت بدهی خود به وزارت بهداشت است.
ربیعی تصریح کرد :بنده مس��ئول سیاس��تهای پولی و
مالی بوده و عضو شورای پول و اعتبار نیستم اما مسئولیت
ای��ن ح��وزه را پذیرفتم؛ همچنی��ن درحالحاض��ر الیحه
اختیارات وزارت رفاه در کمیسیون اجتماعی مطرح است و
نمایندگان میتوانند در این باره پیگیریهای خود را انجام
دهند.
وی بر گس��تردگی مباحث مربوط به اش��تغال تاکید کرد
و افزود :حتی صندوق کارآفرینی هم زیر نظر بنده نیس��ت،
وزارتخانه رفاه مانند قطار بوده و انتظارات از آن بسیار زیاد
اس��ت اما خوشبختانه تمام توان و تالشهای الزم درجهت
شفافس��ازی و انجام اقدامات مناس��ب با هدف مش��کالت
مردم شده است.
وزی��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی با بی��ان اینکه هیچ
وزارتخان��های مانن��د وزارت رف��اه در بورس شفافس��ازی
نکرده اس��ت ،گفت :همچنین درب��اره عقبماندگی حقوق
بازنشستگان صندوق فوالد تنها یک ماه عقبماندگی وجود
دارد ،در رابطه با صندوق فوالد بارها تاکید شده که با رویه
فعلی توان اداره ندارد اما من حل مش��کالت این صندوق را
نیز مانند بخشهای دیگر برعهده گرفتم؛ این درحالی است
که وزیر کار قبلی این موضوع را نپذیرفت.
ربیع��ی به عقب افت��ادن حقوق  ۵ماه گذش��ته صندوق
فوالد اش��اره کرد و ادامه داد :ش��رکتهای واگذار شده به
این صندوق س��ودده نیس��تند ،بارها گفتم که این صندوق
ب��ه وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت بازگردد که در مجلس
پذیرفته نش��د ولی میتوان با اتخاذ راهکارهایی مش��کالت
آن را حل کرد به طوری که دولت میتواند با الیحهای این
مشکالت را در دستور کار بررسی و حل قرار دهد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه درحالحاضر حق اس��تفاده از
منابع مربوط به نه بیس��ت و هفتم حق بیمهها را در حوزه
بیمارستانس��ازی نداریم ،تصریح کرد :درباره آمار اشتغال
و ارق��ام متفاوت باید تاکید کرد که آمار اش��تغال فصل به
فصل متفاوت اس��ت ضم��ن اینکه با ش��رایط و بنیه فعلی
اقتصادی رفع مشکالت اشتغال بدون برنامههای مداخلهای
امکانپذیر نیست اما ش��هادت میدهم  ۴۰۰هزار دفترچه
اول��ی تامین اجتماعی در  ۶ماه نخس��ت امس��ال به میزان
اشتغال ایجاد شده است.
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ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ  3 1396ﺭﺑﻴﻊﺍﻻﻭﻝ  22 1439ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ  2017ﺷﻤﺎﺭﻩ  263ﭘﻴﺎﭘﻰ 2236

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ

ﻫﻤﻪﺧﻮﺍﻫﻰ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ
ﺑﺨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ

ﺧﺒﺮ

ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ
ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ

ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺭﻭﺩﻯﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ
ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺮﺥ ﻓﻮﻻﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻪﻧﻴﺎ ،ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺷــﻴﻦﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ:
ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ ﻛﻤﻰ
ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻛﻨﺪ 20ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﺯ
ﺣﺪﺍﻗﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 20ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺷــﺪ ﻗﻴﻤﺘﻰ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 50ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﺎ 75ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻧﺮﺥ
ﺍﺭﺯ ،ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﻧﺒــﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻴﻦ  15ﺗﺎ
30ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻮﺯ
ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ 20ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻴﻢ .ﻭﻯ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻧﺮﺥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺗﺎ 7ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﮔﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﻫﻤﻴﻦ 7ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﻫﻴﭻ
ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺑﺎﻳــﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻧﻴﺰ
ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻧﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸــﻜﻞ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ
ﺭﻓﻊ ﻧﺸــﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺧــﺎﺭﺝ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺑﻪ
ﺩﺍﺧــﻞ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘــﻦ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻯ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸــﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻴﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩﺍﻯ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻭ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴﺮﻯ

ﻋﻜﺲ :ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑــﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ
ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﺍﺳــﺖ ﺯﻳــﺮﺍ
ﭼﻨﺪﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻠﻤﻰ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪﺷــﺪﺕ
ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﻚ ،ﭘﻠﻴﻤــﺮ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ،
ﺭﻭﺵﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ
ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ) (R&Dﻛﺮﺩ .ﺣﺪﺍﻗﻞ 40
ﻧﻮﻉ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺮﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘــﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ
ﺳﻰﺍﻥﺟﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﻭﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺪﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﻼﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ .ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺭﻭﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺪ .ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﻪﺷــﻜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻗﻄﻌﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﮔﻼﻳﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﭼﺮﺍ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ
ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ
ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻸ ،ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻄﻌﻪﺍﻯ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺁﺯﻣﺎﻳــﺶ ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻧﮓ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﺰﺭگ
ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺨﺸﻰ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜــﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯﻫﺎ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷﻮﺩ
ﺯﻳــﺮﺍ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
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ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﭘﺎﻙ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ
ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻗﻰ
ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳــﻮﺧﺖﻫﺎ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳــﻮ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﻰ ﺷــﺪﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺟﻬــﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗــﺎ ﺳــﺎﻝ  2025ﻣﻴــﻼﺩﻯ ﺧﺒﺮ
ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.
ﺣﺘﻰ ﺷــﻨﻴﺪﻩﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ» .ﮔﺴــﺘﺮﺵ
ﺻﻨﻌﺖ« ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ
ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ.

 ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺭﻓﺘـﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻮﻯ ﻗﻄﻌـﺎﺕ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﻴــﺮﻯ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻭﻝ )ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ( ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳــﻮﺧﺖ
ﻓﺴــﻴﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳــﻮﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳــﻤﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛــﺮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺭﻓﺘــﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻃﺮﺣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ
ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷــﺪﻩ ﻭ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ.
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻪﺩﻟﻴــﻞ ﻧــﺮﺥ ﺑــﺎﻻﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺑﺮﻗــﻰ ﺭﻭﻧــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻨــﺪ ﺧﻮﺍﻫــﺪ
ﺑﻮﺩ.
ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳــﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻤــﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﻗﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻓﻖ  1404ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺪﺷــﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎﺷــﻴﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻔﻜﺮﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ :ﺑــﻪ ﺟــﺎﻯ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﺴــﻴﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳــﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻏــﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺣﺘﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ  2018ﻣﻴﻼﺩﻯ
ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﻮﻟﻜﺲﻭﺍﮔــﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﺑﺎﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ 700ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳــﺖ
ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﺑﻴـﻜﺎﺭﻯ ﺑـﺎ ﺑﺮﻗـﻰ ﺷـﺪﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ

ﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻰ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗــﻰ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪﺍﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛــﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ
ﺩﺭ ﺑﺤــﺚ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ 9ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ؛ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻯ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﺮﻭﻳﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻭ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻜﺮ
ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻓﻜــﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺍﻓــﺮﺍﺩﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻫﺎ،
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ،ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻭ....
ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﻰ
ﺷــﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﺣــﺪﻭﺩ 5ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ
)ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ( ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ
ﻗﺒﻠﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﻴﻦ  250ﺗﺎ
 300ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ
ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﻛﺎﺭ ﺳﺨﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺣﺬﻑ ﻭ
ﺑﻪﻧﻮﻋﻰ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻧﻴﺴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﺏ
ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ
ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺗﺨﺼﺼﻰﺗﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﻮﻧﺪ ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ
ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻧﻈــﺮﻯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘــﺪ ﺍﺳــﺖ:
ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺣﺘﻰ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻓﺮﺩﻯ ﻛــﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﺷــﺘﻪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺍﻳﻦ ﺗﻀــﺎﺩ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻛــﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻧﻴــﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺘﻦ

ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﭼﻮﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺳــﻤﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺩﮔﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﻯ
150ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷــﺪﻩ ﺗــﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷــﻮﺩ .ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺣــﺬﻑ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻗﻰ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ؟
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﮕﺮ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺣﺠﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺑﺎﻗــﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷــﻮﻧﺪ ﺍﺯﺍﻳــﻦﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ،ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻯ ﻭ ..ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﻮﺩ.
ﺍﮔــﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ ﺑــﺎﺯ ﻫﻢ ﻋﻘﺐ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ  3ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺳﻤﺖ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺍﻭ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺧــﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺣﺘــﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻰﺍﻓﺘﺪ ﺿﻤﻦ
ﺁﻧﻜﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻳﮕــﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﻤﻚ
ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﺮﻛﺖ
ﭘﮋﻭ ،ﺭﻧﻮ ﻳﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺑﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ
ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻛﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ :ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺳــﺨﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.

ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ
ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(

ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ ﺗﻮﺭﺑﻮ .ﻛﺪ58202
ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ

ﭘﮋﻭ  405ﺍﺱﺍﻝﺍﻳﻜﺲ.ﻛﺪ22009
ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ.ﺯﺩﺍﻑ
ﭘﮋﻭ  207ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

ﭘﮋﻭ  206ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭﻯ.8ﻛﺪ27430
ﺭﻧﻮ ﻛﭙﭽﺮ  + 2017ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺻﻨﺪﻟﻰ
ﺳﻮﺯﻭﻛﻰ ﻭﻳﺘﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻛﻼﺱ10

ﻫﺎﻳﻤﺎ ﺍﺱ 7ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺳﺎﻳﭙﺎ  151ﺍﺱﺍﻯ

ﺗﻴﺒﺎ-2ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻯﺍﻳﻜﺲ )ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻧﮓ(

ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺳﻰﺍﺱ) 35ﻣﻮﻧﺘﺎﻱ(-ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻛﻴﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ -2000ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺁﭘﺸﻨﺎﻝ(

ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ- 330ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ+ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ
ﺭﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺍﺳﺘﭗﻭﻯ-ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ

ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(

39/503/000

41/200/000

48/052/000

52/300/000

31/473/000

32/000/000

ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(

ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻛﺴﻨﺖ 2017ﻛﺎﻣﻞBlue-
ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ  2,0ﻛﺎﻣﻞ2017

ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺍﻝﺍﻑ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺟﻰﺍﻝﺍﺱ

ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻮﺳﺎﻥ - 2017ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ+ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ

45/331/000

54/000/000

47/124/900

52/400/000

38/942/000

39/000/000

121/900/000

118/500/000

147/074/000

142/000/000

95/074/000

91/200/000

ﻛﻴﺎ ﺍﺳﭙﺮﺗﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ  2017ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﻴﻮ ﺍﻝ

21/385/000

21/900/000

.....

27/800/000

ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ  2,4ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ

69/057/000

69/700/000

104/158/000

101/500/000

ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ +2017ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ

56/300/000

55/300/000

55/700/000

62/000/000

ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ .ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ.ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ2017
ﻛﻴﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﺘﻮ 2017

ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ 2017

ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﻫﺎچ ﺑﻚ  -ﻛﺎﻣﻞ 2017

ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺟﻰﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ+ﺭﺍﺩﺍﺭ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ  2017ﻛﺎﻣﻞ

ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺗﻰ 200ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ-ﺍﻑﺍﺳﭙﺮﺕ 2017
ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺍچ  300ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ 2017

ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(

ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ

123/000/000

147/226/000

1568/000/000

162/900/000

174/000/000

207/762/000

214/000/000

241/528/000

263/000/000

79/386/000

89/000/000

109/850/000

120/000/000

109/850/000

120/000/000

213/188/000

ﻧﺎﻣﻮﺟﻮﺩ

ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ

215/000/000

248/428/000

286/000/000

162/000/000

154/000/000

178/000/000

......

398/000/000

393/000/000

375/000/000

375/000/000

چهارشنبه

صنعت خودرو
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یادداشت

تولید خودرو ملی در گرو
زنجیره تامین

سعید باستانی

قراردادهای
سرمایهگذاری
مشترک ،هزینههای
بخش تحقیق و توسعه،
انتقال فناوری،
صادرات ،وضعیت
قطعهسازان ،از رده
خارج کردن خودروهای
فرسوده ،از جمله
سواالت مطرح شده
نمایندگان از مدیرعامل
گروه صنعتی
ایران خودرو بود

ورود مجلس به روند اجرای قراردادهای خودرو
گروه خودرو
car@sanatnewspaper.com

در نخس��تین روزه��ای تی��ر ب��ود ک��ه اعضای
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
ضمن بازدید از خطوط تولید ایران خودرو و مرکز
تحقیقات ایران خودرو در جریان آخرین اقدامات
و دس��تاوردهای این گروه خودروسازی در زمینه
توس��عه محصول قرار گرفتند .در آن زمان نگرانی
اعضای کمیس��یون صنایع و معادن از قراردادهای
خودروی��ی و بندهای ای��ن قراردادها و در جریان
قرار گرفتن آنها از جزئیات دلیل اصلی این بازدید
اعالم ش��د .پیگیری اعضای این کمیس��یون برای
آگاهی از بندهای قرارداد با خودروسازان در حالی
بود ک��ه نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرده بود مجلس
در جزئیات قراردادهای خودرویی دخالت نمیکند
چراک��ه جزئیات ای��ن قراردادها اس��ناد محرمانه
تجاری اس��ت! این اظهارات در حالی مطرح ش��د
که س��ایر اعضا نظر دیگری داش��تند تا جایی که
به تازگی نیز یکی از اعضای کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به الزامات
صادراتی قرارداد رنو با ای��درو تاکید کرد :قرارداد
رنو با س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران
(ایدرو) الزامات صادراتی داشته و باید محقق شود
و در ص��ورت رعایت نش��دن این بن��د از قرارداد،
کمیسیون به آن ورود خواهد کرد!

دامن��ه ای��ن دخالتها تا جایی پی��ش رفت که
خواس��تار شفافس��ازی بندهای قرارداد ش��دند
هرچن��د در مواقعی ای��ن قرارداده��ا را محرمانه
دانس��ته و ب��ر این موض��وع تاکی��د میکردند اما
هم��واره ای��ن تهدیدها بود ک��ه در صورت تخلف
خودروسازان احتمال ورود به این داستان از سوی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
وجود دارد.
با وارد ش��دن موضوع برج��ام به فاز تازه و ورود
کنگره امریکا و ابهام بر س��ر پایبندی این کشور،
نگرانی از سرنوشت قراردادهای خودرویی وارد فاز
تازهای شد زیرا این ابهام وجود داشت که شرکای
خارج��ی صنع��ت خودرو ب��ار دیگر پش��ت ایران
را خالی کنند .بر این اس��اس کمیس��یون صنایع
و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی در تازهترین
اقدام خ��ود با دعوت از مدیرعام��ل گروه صنعتی
ایرانخ��ودرو ضم��ن آگاه��ی از رون��د قراردادها
با توج��ه به ش��رایط فعلی سیاس��ی و اقتصادی،
مباحثی را مطرح کردند.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی در تشریح پرسشهای اعضای این
کمیسیون از هاشم یکهزارع اظهار کرد :قراردادهای
س��رمایهگذاری مش��ترک ،قرارداده��ای جدی��د
خودروی��ی ،هزینههای بخش تحقیق و توس��عه،
انتقال فناوری ،صادرات ،وضعیت قطعهس��ازان ،از
رده خارج کردن خودروهای فرسوده ،فناوریهای
جدید مانند خودروه��ای هیبریدی و خودروهای
الکتریکی ،منابع تامین مالی خودروسازها و میزان

کاهش هزینه سربار تولید خودرو از جمله سواالت
مطرح شده نمایندگان از مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو بود.
س��عید باستانی با اشاره به اهمیت حوزه خودرو
و تنشهای سیاسی منطقه اظهار کرد :با توجه به
چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ب��ا دعوت از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
ابهامات ذهنی خود را در این زمینه مطرح کردند.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی در تش��ریح نگرانی قطعهسازان با
توجه به قراردادهای جدی��د خودرویی ادامه داد:
یک��ی از نگرانیه��ای قطعهس��ازان ورود خودرو
جدید با کمت��ر از  ۴۰درصد میزان قطعات تولید
داخل بود که با توجه به از رده خارج شدن برخی
خودروها از یکی ،دو سال آینده خودروسازان باید
قطعات جدید را جایگزین کنند که با این شرایط
مش��کالتی برای قطعهسازان ایجاد شده و احتمال
تعطیلی تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
وی یادآور شد :گروه خودروسازی ایران خودرو
ای��ن اطمینان را داد که در س��ال نخس��ت تولید
حداقل  ۴۰درصد قطعات در داخل ساخته خواهد
شد اما برای قطعهس��ازان با توجه به اینکه شروع
کار با  ۲۰درص��د بوده نگرانیهای��ی وجود دارد.
باس��تانی با اشاره به اینکه قطب سومی برای ورود
به خودروس��ازی کشور تعریف شده بود ،افزود :به
نظر میرس��د اقدامی بدون کار کارشناسی در این
زمینه انجام ش��ده بود که با پیگیریهای الزم این
اقدام از مسیر خود و به درستی انجام خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه بحث تحقیق و توس��عه در
صنعت خودرو کش��ور بس��یار مهم اس��ت ،ادامه
داد :بر اس��اس اظه��ارات مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخ��ودرو ای��ن میزان ب��ه  ۰/۶درصد از حجم
فروش رس��یده اما تا زمانی که واحدهای تحقیق
و توس��عه در خودروسازی ش��کل نگیرد و حداقل
ب��ه می��زان  ۲تا  ۳درصد که در دنیا عرف اس��ت،
نرسد این عدد برای تولید خودرو در کشور کفایت
نمیکند و صنعت خودرو کش��ور به رش��د دلخواه
نخواهد رس��ید .ای��ن نماینده م��ردم در مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات
مطرح شده در نشست کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو بحث صادرات حداقل  ۳۰درصدی به
خارج بوده و موضوع دیگر صادرات به هر کشوری
اس��ت که قراردادی با آن منعقد شده باشد ،گفت:
ب��ه طور قطع ای��ن امر منطقی به نظر نمیرس��د
چراک��ه از لح��اظ هزینه حملونق��ل این احتمال
وجود دارد که به صرفه نباشد.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینکه موضوع  ۳۰درصد صادرات
خودروهای تولیدی پسابرجامی و تبدیل ایران به
هاب توزی��ع این خودروه��ا در منطقه پیشبینی
ش��ده ،تصریح ک��رد :امیدواری��م ای��ن قراردادها
بدون مش��کل ادامه پیدا کن��د و نگرانی تالطمات
سیاسی اثر سوئی بر این قراردادها نداشته باشد و
مشکالت چندین سال قبل ایجاد نشود.

ترخیص خودرو در گمرکهای هوشمند ،نیازمند ثبت سفارش
پ��س از آنک��ه خب��ر دپ��و  ۱۰هزار خ��ودرو در
گمرکات منتش��ر ش��د «گس��ترش صنع��ت» در
گزارش��ی پیامدهای این اقدام را بررس��ی کرد که
به گفته فعاالن ای��ن حوزه ،مواردی همچون تورم
تحمیل��ی به بازار از جمل��ه اثرات دپو خودروها در
گم��رکات بوده که با تحوی��ل آن به مصرفکننده
نهایی ،او متضرر اصلی این اقدام خواهد بود.
به گفت��ه دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو
تعدادی خودرو بدون ثبت س��فارش وارد کش��ور
ش��دهاند و این در حالیاس��ت که گم��رک ایران
روز گذشته با صدور بیانیهای اعالم کرد تشریفات
ترخیص خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات
خودرو بدون ثبت سفارش امکانپذیر نیست.
در متن این بیانیه آمده که با پیادهسازی سامانه
جام��ع گمرک��ی و الکترونیکی ش��دن تش��ریفات
ترخی��ص تمامی کااله��ا به کمک س��امانه جامع
گمرک��ی ،ارتباط گم��رک ایران با ثبت س��فارش
س��ازمان توس��عه تجارت از طریق پنج��ره واحد
تج��ارت فرامرزی الکترونیکی ش��ده و پس از اخذ
مجوز ثبت س��فارش انواع خودرو با در نظر گرفتن
مجوزهای ورود شامل استاندارد ،نمایندگی رسمی
و دیگر مجوزهای مرتبط با واردات خودرو اطالعات
ثبت سفارش به تفکیک شماره شاسی خودروهای
وارداتی ب��ه صورت الکترونیکی در س��امانه جامع
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی مینشیند.
در زمان ترخیص خودرو تمامی مش��خصات هر

دستگاه خودرو ش��امل نوع خودرو ،نشان تجاری،
تیپ ،س��ال ساخت ،مدل س��اخت ،کشور سازنده،
تعداد س��یلندر ،حجم موتور ،تع��داد محور ،تعداد
چرخ ،تعداد در ،رنگ ،شماره شاسی ،شماره موتور
و نوع سوخت (بنزینی ،دیزل ،نیمهدیزل ،گازسوز،
دوگانهسوز یا هیبریدی) با اطالعات ثبت سفارش
که به صورت الکترونیکی از طریق ثبت س��فارش
س��ازمان توس��عه تجارت در اختیار سامانه جامع
گمرکی قرار گرفته تطبیق داده میشود.
همچنی��ن ب��ه کم��ک گم��رک الکترونی��ک،
گواهیه��ای ترخی��ص خ��ودرو نی��ز ب��ه صورت
الکترونیکی برای ش��مارهگذاری خودرو در اختیار
مرکز شمارهگذاری خودرو قرار میگیرد.
گم��رک ای��ران اع�لام ک��رده که مش��خصات
فن��ی تمامی خودروه��ای واردات��ی در زمان ثبت
س��فارش ازسوی س��ازمان توس��عه تجارت اخذ و
به ص��ورت الکترونیکی به س��امانه پنج��ره واحد
تجارت فرامرزی ارس��ال میشود و در زمان اظهار
تاییدی��ه نمایندگیهای رس��می خودرو به صورت
الکترونیکی از س��ازمان توس��عه تجارت استعالم و
تاییدیه نمایندگیها به صورت الکترونیکی از طرف
سازمان توسعه تجارت ثبت میشود.
در زمان اظهار صاحب کاال کد ثبت س��فارش را
ارائه کرده و تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی
بر اساس مش��خصات فنی انجام میشود که پیش
از این مجوز ثبت س��فارش ب��رای همان خودرو با

مش��خصات فنی کامل از جمله شماره شاسی اخذ
شده است.
پس از تطبیق مش��خصات فنی خودرو در زمان
ترخیص نظ��ر ارزیاب به صورت سیس��تمی ثبت
و کامال هوش��مند ب��ا اطالعات ثبت س��فارش هر
دستگاه خودرو ش��امل نوع خودرو ،نشان تجاری،
تیپ ،س��ال ساخت ،مدل س��اخت ،کشور سازنده،
تعداد س��یلندر ،حجم موتور ،تع��داد محور ،تعداد
چ��رخ ،تعداد در ،رنگ ،ش��ماره شاس��ی ،ش��ماره
موتور و نوع س��وخت تطبیق داده میشود و همان
اطالع��ات به صورت الکترونیکی از طریق س��امانه
جام��ع گمرکی در اختی��ار مراکز ش��مارهگذاری
خودرو قرار میگیرد.
بر این اساس و با توجه به حذف گواهینامههای
کاغذی ،همه صاحبان کاال ،مراکز ش��مارهگذاری
خودرو ،دس��تگاههای اجرایی و سایر مراکز مربوط
میتوانند برای استعالم رس��ید پروانه الکترونیک
خودروه��ای واردات��ی ب��ه س��امانه پنج��ره واحد
تج��ارت فرام��رزی گم��رک در آدرس اینترنت��ی
 epl. irica. ir/eclمراجعه کرده و اطالعات مورد
نیاز را از این طریق کسب کنند.
در همین ح��ال دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت نیز اعالم کرده که بر اساس
م��اده  ۸قانون مقررات ص��ادرات و واردات مصوب
س��ال  ،۱۳۷۲واردات کاال مس��تلزم انجام فرآیند
ثبت س��فارش بوده و واردات بدون پیششرط یاد

شده ،مغایر ضوابط و مقررات مربوط است .بنابراین
ورود خ��ودرو به گم��رکات بدون ثبت س��فارش،
رعای��ت نک��ردن قانون اس��ت و مس��ئولیت ورود
بدون ثبت س��فارش خودرو یا ه��ر کاالی دیگری
ب��ه گمرکات و بنادر کش��ور بر عه��ده واردکننده
است.
همه ثب��ت س��فارشهای خ��ودرو دارای مدت
اعتب��ار  ۶ماهه اس��ت و واردات خ��ودرو از محل
ثب��ت س��فارشهای معتب��ر قبلی در ح��ال انجام
ب��وده و خلل��ی در واردات خ��ودرو وج��ود ندارد،
بنابرای��ن توقف موقت ثبت س��فارش خ��ودرو به
معنی توقف واردات خودرو نیس��ت .این در حالی
اس��ت که محم��د ش��ریعتمداری ،وزی��ر صنعت،
مع��دن و تج��ارت روز گذش��ته در حاش��یه روز
مل��ی کیفی��ت از اصالحیه ثبت س��فارش واردات
خ��ودرو روی میز دولت خب��ر داده و اظهار کرده
اس��ت که ای��ن اصالحیه هن��وز در دولت در حال
بررسی است.

مونت��اژ خ��ودرو در هم��ه
کش��ورها مزی��ت اقتصادی به
همراه ن��دارد از این رو نگاهی
ب��ه رون��د تولی��د در س��طح
جهانی نش��ان میدهد همواره
ای��ده ،طرح ،تولی��د ابتدایی و
آزمونه��ای نهایی در کش��ور
ابوالفضل خلخالی
م��ادر و تولید انبوه در کش��ور
کارشناس صنعت خودرو
چین انجام میش��ود تا ضمن
کاهش هزینههای تولید بتواند
ن��رخ خ��ودرو را رقابتی کند؛
روندی که در ایران دنبال نمیشود و در بسیاری موارد شاهد
عملکرد متفاوت در کشور هستیم.
توس��عه زنجیره تامین خودرو در داخل کش��ور یک هدف
بس��یار مناس��ب اس��ت و به نظر میرسد در ش��رایط فعلی
همکاری قطع ه و مجموعهس��از ایرانی با ش��رکای بینالمللی
خروجی مناسبتری نسبت به س��رمایهگذاریهای مشترک
دارد و در بس��یاری از موارد پیوستن قطعهساز و مجموعهساز
ایرانی به همکاران بینالمللی میتواند ش��رایط دس��تیابی به
بازارهای صادراتی طرف خارجی را فراهم کند و از سوی دیگر
کیفیت قطعات داخلی را ارتقا ببخش��د که این امر در توسعه
و س��اخت محصوالت با نشان ملی تاثیر بسزایی دارد .به طور
قطع یکی از اصلیترین مش��کالت خودروهای ملی ،نداشتن
زنجیره تامین است؛ بر این اساس تا زمانی که صنعت خودرو
به مزیت اقتصادی کامل دس��ت پیدا نکن��د نمیتوان انتظار
تولید خودرویی با نشان ملی را داشت.
در روند تولید خودرو در ایران باید به سمتی حرکت کنیم
که تولید خودرو برای کش��ور ارزش افزوده و مزیت اقتصادی
به همراه داش��ته باش��د که به طور قطع ب��ا طراحی و تولید
اولیه میتوان به این مهم دست یافت .باید به این نکته توجه
کرد که تولید انبوه محصوالت دیگر کش��ورها همچون چین
مزی��ت اقتصادی برای صنعت خودرو و اقتصاد کش��ور ندارد.
درحالحاضر نرخ تمام ش��ده محصوالت در ایران به واس��طه
نبود بهرهوری باال بوده و این موضوع تبدیل به چالش��ی شده
تا ش��رکای خارجی آنچنان عالقهای ب��ه صادرات محصوالت
تولید مش��ترک در ایران نداشته باشند و تنها به بازار داخلی
ایران فکر کنند.
با توجه به این تفاس��یر پیشنهاد میشود به جای توجه به
تولید و مونتاژ خودرو در زمینه زنجیره تامین سرمایهگذاری
الزم انجام شود زیرا س��رمایهگذاری بر زنجیره تامین عاملی
اس��ت تا محصوالت داخلی با کیفیت باالیی در کش��ور تولید
شود.

خبر

افزایش کارایی و عمر خودرو
با استفاده از قطعات اصلی

مدیرعامل ش��رکت خدمات فنی رنا گفت :استفاده از قطعات
اصلی باعث افزایش کارایی و عمر خودرو خواهد شد .به گزارش
سایپا نیوز؛ محمدحس��ین مهدی از تهیه و توزیع قطعات اصلی
توس��ط ش��رکت خدمات فنی رنا خبر داد و افزود :حفظ منافع
مش��تریان و جلوگیری از واردش��دن صدمات جانی به آنها برای
خدم��ات فنی رنا از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت و از س��وی
دیگر مشتریان نیز به دلیل پرداخت نکردن هزینههای بیشتر در
استفاده از قطعات تقلبی و بیکیفیت ،به استفاده از قطعات اصلی
بیش��تر اهمیت میدهند .وی ب��ا بیان اینکه تمام قطعات توزیع
ش��ده از سوی این ش��رکت دارای استاندارد و سطح کیفی مورد
تایید خودروس��از اس��ت ،افزود :با هدف جلوگیری از واردشدن
هرگونه آس��یبهای احتمالی به خودرو ،مشتریان قطعات اصلی
رنا را با برچس��ب اطمینان تنه��ا از نمایندگیها و عاملیتهای
فروش مجاز قطعه در سراسر کشور و با قیمتهای یکسان تهیه
کنند .مدیرعامل ش��رکت خدمات فنی رنا گفت :قطعاتی که در
بس��تهبندی رنا به بازار قطعات یدکی خودروهای تجاری عرضه
میشوند همه دارای گارانتی  ۹ماهه بوده و مشتریان خودروهای
س��نگین گروه خودروسازی سایپا هنگام خرید قطعات یدکی به
بس��تهبندی ،آرم و نش��ان رنا روی قطع��ات یدکی توجه و دقت
کنند زیرا نصب قطعات غیراصلی ،بیکیفیت و تقلبی موجود در
بازار ،آسیبهای جبرانناپذیری را به خودرو وارد خواهد کرد.

تغییر مدیرعامل سایپا
با تصویب هیات مدیره است

ب��ه گفته علیرض��ا بادکوبه ،عض��و هیات مدیره س��ایپا تغییر
مدیرعاملی با تصویب هیات مدیره این گروه خودروسازی انجام
شده اس��ت و با تصمیم هیات مدیره ،محسن قاسمجهرودی به
عنوان مدیرعامل جدید س��ایپا منصوب ش��د .به گزارش شاتا،
بادکوبه با اعالم این خبر افزود :جهرودی دانشآموخته مهندسی
مکانیک از دانش��گاه امیرکبیر اس��ت که پیش از این در ایساکو
و س��اپکو س��ابقه مدیری��ت داش��ته و مدیرعاملی ش��رکتهای
ریختهگری آلومینیوم و یاتاقان بوش را نیز در کارنامه خود دارد.
این عضو هیات مدیره س��ایپا با اش��اره به تجربه و سوابق کاری
مدیرعامل جدید س��ایپا تصریح کرد :جهرودی آش��نا به فضای
خودروس��ازی کشور اس��ت و انتظار میرود که بتواند در ارتقای
کیفی محصوالت ،رضایت مش��تریان و بهرهگیری از فناوریهای
روز خودروس��ازی ب��ا همدلی ه��زاران کارش��ناس و کارگر این
مجموعه خودروسازی موثر واقع شود.
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کارتون روز

سوخت قهوه
راهحل کاهش آلودگی هوا در لندن

رسانههای محلی انگلیس اعالم کردند با هدف کاهش آالیندههای ناشی
از وس��ایل حملونقل عمومی قرار اس��ت از یک نوع بیوسوخت تهیه شده
از قهوه در برخی از اتوبوسهای لندن اس��تفاده ش��ود .به گزارش ایس��نا،
«بیو – بین» که کمپانی بازیافت پس��ماند قهوه و یک ش��رکت استارتآپ
(نوپا) انرژی س��بز در لندن است اعالم کرد توانسته به اندازهای بیوسوخت
از روغن قهوه تولید کند که برای مصرف یک سال یک اتوبوس کافی است.
این کمپانی ،پس��ماندهای قهوه مصرف ش��ده در کافیش��اپهای لندن را
جم��عآوری ک��رده و پس از فرآوری ،روغن قهوه بهدس��ت آمده را با طیفی
از روغنه��ای حیوانی و گیاهی ترکی��ب میکند .ترکی 
ب نهایی که حاوی
 ۸۰درصد دیزل و  ۲۰درصد بیوسوخت است میتواند حجم کربن حاصل
از س��فرهای درون ش��هری یک دستگاه اتوبوس را  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش
ده��د .به گزارش ش��ینهوا ،این کمپانی اع�لام کرده که اتوبوسهای فعلی
میتوانند بدون نیاز به تغییر و دس��تکاری فنی از این بیوس��وخت استفاده
کنند .سیس��تم حملونقل عمومی لندن به طور فزایندهای به اس��تفاده از
بیوس��وختها برای کاهش آلودگی هوای ناش��ی از وس��ایل نقلیه عمومی
روی آورده است.
بر اس��اس این گزارش ،معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت ایران در یک
هشدار جدی اظهار کرده که وضعیت کالنشهرهای کشور بهویژه تهران از
نظر آلودگی هوا مش��ابه ۶۵س��ال پیش لندن است و افزایش تاثیر خطرات
آلودگی هوا بر سالمت شهروندان ایران بسیار جدیتر از گذشته شده است.
به نظر میرس��د با این ش��رایط باید اقدامهایی از این دس��ت نیز در دستور
کار مدیران ایرانی قرار گیرد.

پایگاه خبری اسکیفت امریکا اعالم کرد؛ شرکت هلدینگ «زجیانگ
جیلی» چین ،سهام شرکت «ترافوجیا» امریکا واقع در بوستون را که
قصد فروش خودرو پرنده در سال  ۲۰۱۹دارد ،خریده است.
به گزارش ایرنا ،این برجس��تهترین سرمایهگذاری چین در صنعتی
است که استعداد و سرمایه برجستهترین کارآفرینان و سرمایهگذاران
جهان را جذب میکند و یک گام مهم رو به جلو در فناوری است .ایده
خودرو پرنده امروز به لطف مواد اولیه س��بک ،باتریها و نرمافزارهای
خودروهای خودران (بدون راننده) بسیار به واقعیت نزدیک شده است.
ش��رکتهایی از جمله اوبر فناوریز و ایرباس در حال توسعه نمونههای
اولیه هس��تند .همچنین «الری پیج» مدیرعامل شرکت «آلفابت» دو
ش��رکت خودرو پرنده راهاندازی کرده است .به تازگی  ۱۲خودروساز
برتر چین شامل ام جی ،بسترن ،چانگان ،دانگ فنگ فنگشن ،جیلی،
ه��اوال ،هانگ کی ،لینکاند کو ،ترامیچی ،روئه ،س��نوا و وی خود را
ملزم به نص��ب فناوری کنترل ثبات الکترونیک��ی ( )ESCروی همه
مدلهای جدید تولیدی در چین کردهاند.

گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

برخی معتق��د بودند که حکم انتخ��اب مدیرعامل
جدی��د باید ب��ه امضای ریی��س هیات عام��ل ایدرو
برس��د و برخی دیگر معتقد بودند با برگزاری مجمع
با حضور س��هامداران و تصمیم هی��ات مدیره امکان
تغییر رییس هیات عامل سایپا وجود دارد .در نهایت
اینکه محسن قاسمجهرودی ،جایگزین مهدی جمالی
ش��د تا تغیی��رات در بدنه صنعت خودرو آغاز ش��ود.
روز دوش��نبه نی��ز تارنمای وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت بعد از س��کوت خبری ای��ن تغییرات را تایید
کرد .هرچند پس از گذشت ساعاتی این خبر از روی
خروجی حذف شد اما گفتوگوی جهرودی با یکی از
س��ایتهای فعال در زمینه خودرو نش��ان داد که این
تغییر با نظ��ر وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت ،رییس
هیات عامل ایدرو و اعضای هیات مدیره سایپا نهایی
ش��ده اس��ت .در ادامه این خبر مطرح شد که هاشم
یکهزارع ،مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز بر
اس��اس تصمیم اخذ ش��ده در راس این گروه صنعتی
ماندگار خواهد بود.
از دیگر موضوعاتی که «گسترش صنعت» در هفته
اخیر در صفحه خودرو به آن پرداخت ،دالیل پرداختن
قرارداده��ای خودرویی و معطوف ش��دن آن به حوزه
خودروهای سبک و سواری بود .کارشناسان معتقدند
گردش مالی و حجم مبادالت حوزه خودروهای سواری
به مراتب بیشتر است به طوری که میتوان ایندسته
از خودروها را یک محصول راهبردی دانس��ت چراکه
نیاز اصلی مصرفکنندگان به شمار میرود و با آنها در
ارتباط اس��ت .به اعتقاد آنها هماکنون اقتصاد ایران در
شرایطی قرار دارد که با مشکالت متعددی مواجه شده
و یکی از صنایعی که میتواند کشور را تا اندازه زیادی
از این شرایط خارج کند ،خودرو است زیرا این صنعت
به لحاظ تعداد اشتغالی که ایجاد کرده و محصولی که

اینفوگرافی

منبع :ایرنا

ایجاد 4هزار شغل برای معتادان بهبود یافته

نخستین تغییر پرحاشیه در صنعت خودرو

نخستین پهپاد غواص خودکار دنیا
به بازار میآید

سرمایهگذاری چینیها
در خودرو پرنده

طرح :هادی اشرفی« ،گسترش صنعت»

صنعت خودرو در هفتهای که گذشت

دانش و فناوری

یک ش��رکت فرانسوی نخس��تین پهپاد زیرآبی خودکار دنیا را سال
آینده به بازار عرضه میکند .این گجت میتواند رویدادهای زیر آب را
ثبت کند و در وضعیت اضطراری روی آب بیاید .به گزارش مهر به نقل
از ایندیپندنت ،نخستین پهپاد زیرآبی بیسیم و خودکار دنیا تابستان
 ۲۰۱۸میالدی به بازار عرضه میش��ود .این گجت که  iBubbleنام
گرفته مجهز به دوربینی است که ماجراجوییهای صاحب خود را زیر
آب ب��ا کیفیت باال ثبت میکند .همچنین از کاربر عکاس��ی میکند.
غواص��ان حرفهای و آماتور میتوانند از این دس��تگاه اس��تفاده کنند.
ش��رکت  Notilo Plusدر فرانس��ه «آی باب��ل» را طراحی کرده که
با س��رعت  ۳/۵کیلومتر بر ساعت حرکت میکند و تا عمق  ۶۰متری
آب م��یرود .این پهپاد هم��راه کاربر خ��ود در آب حرکت و تحلیلی
از ح��رکات او ارائه میکند همچنین آنچ��ه را که کاربر میبیند برای
دوس��تانش به اشتراک میگذارد .ویژگیهای دیگر دوربین این گجت
قابلیت ثبت س��لفیهای  ۳۶۰درجه و حالتهای مختلف فیلمبرداری
است .همچنینآی بابل مجهز به یک دستبند است و کاربر به کمک
آن میتواند گجت را نزد خود فراخواند.

پدر :پسرجون اقال اگه معتاد شده بودی حاال یه شغلی داشتی!

نخستین تغییر و تحوالت حوزه خودرو در هفته جدید و در روزهای تعطیل این هفته سر و
صدای زیادی به پا کرد .داستان از آنجا آغاز شد که خبر تغییر مدیرعامل سایپا با حکم وزیر
صنع�ت ،معدن و تجارت روی خروج�ی خبرگزاریها قرار گرفت .خبری که هرچند در تماس
«گسترش صنعت» با مسئوالن روابط عمومی این گروه خودروسازی تکذیب شد اما چگونگی
این انتخاب تبدیل به محل بحثی شد.
نیاز اصلی مردم به ش��مار میرود از چند بعد میتواند
عاملی برای پیشرفت اقتصادی کشور و تمرکز ویژه بر
این حوزه باش��د .به گفته آنها درحالحاضر سیاس��ت
یکپارچهای در صنع��ت خودروهای تجاری یا اتوبوس
و مینیب��وس اعمال نمیش��ود و هدفگ��ذاری تولید
مش��خص و ش��فاف نیس��ت و میزان تولی��د آن چند
ماهه یا س��االنه رصد نمیش��ود و مهم نیست که عدد
تعیینشده قابل دسترس��ی است یا خیر .بنابراین اگر
قرار است بر اساس هدفگذاریهای انجام شده تعداد
کمی از این خودروها تولید ش��ود بهتر اس��ت نسبت
ب��ه واردات آن اقدام کرد زیرا توجی��ه اقتصادی برای
داخلیسازی آن وجود ندارد.
تولی��د خودروهای برقی از موضوعاتی اس��ت که ۲
قطب خودروس��از چندی اس��ت با تمرکز بر آن سعی
ی در صنعت خ��ودرو را وارد فاز تازهتری
دارن��د فناور 
کنند از این رو سومین نشست شورای راهبری برنامه
مل��ی آیندهنگاری علم و فن��اوری در صنعت خودرو با
موضوع تخصصی «خودروهای برقی و تحوالت پیشرو
» با حضور نمایندگان ش��رکتهای خودروساز و سایر
ارگانها و س��ازمانهای مرتبط در سازمان گسترش و
نوس��ازی ایران برگزار و بر ض��رورت حمایت دولت از
تولید خودروهای برقی و آمادهس��ازی زیرساختهای
مورد نیاز تاکید ش��د .در این نشست تاکید شد نقشه
راه فناوری در این حوزه تعیین ش��ود .در این صورت
میت��وان امی��دوار بود تا  ۱۰س��ال آین��ده به حرکت
نتیجهبخش��ی در ای��ن زمینه دس��ت یاف��ت .منصور
معظم��ی ،رییس هی��ات عامل ایدرو نی��ز بر ضرورت
حمای��ت دول��ت از این خودروها تاکی��د و اظهار کرد:
تولید خودروهای برقی به تنهایی از س��وی بنگاههای

خودروس��ازی ممکن نیس��ت و به دخال��ت و حمایت
حاکمیت نیاز دارد.
از دیگ��ر گزارشهایی که در هفته گذش��ته به آن
پرداخته ش��د ،تداوم روند رش��د تولید خودروسازان
و چگونگ��ی آن بود .به اعتقاد فع��االن این حوزه ،در
ش��رایط ایدهآل و ایستا ،نش��انههای زیادی بر تولید
دخیل هس��تند ک��ه اصلیترین آنها تقاضاس��ت و با
درنظر گرفت��ن چنین فاکتوری و براس��اس تقاضای
بالفع��ل و بالق��وه ،میزان تولید در س��ال ی��ا ماههای
آین��ده برنامهری��زی و ب��رای آن اقدام میش��ود .این
ش��رایط در ایران در حالی اس��ت که در شرکتهای
پیش��رو خودروساز ،شبکه تولید براس��اس ساختار و
ش��بکه کشش��ی تعریف و تولید براساس تقاضا ایجاد
میش��ود که زنجیره تامین نیز فعال خواهد شد و این
ش��رایط عاملی برای مش��خص کردن تولید برمبنای
تقاضا خواهد بود .به اعتقاد آنها این ش��بکه متعلق به
شرکتهای پیشرو است که تولید آنها براساس شبکه
تولی��د ناب انجام میش��ود اما در خودروس��ازیهای
دولتی ،برنامه تولید در شورای سیاستگذاری مصوب
و خودروس��ازان موظ��ف به تحویل گ��زارش عملکرد
ماهانه در این شورا به همراه مشکالت و محدودیتها
میش��وند و به طور قطع تغییر در میزان تولید ماهانه
با نقدینگی و جریان بازار در ارتباط است.
بازدید خبرنگاران حوزه خودرو از شرکت برلیانس،
شریک تجاری پارس خودرو از زیرمجموعههای سایپا
نی��ز از دیگ��ر گزارشهایی بود که هفته گذش��ته در
صفحات خودرو «گسترش صنعت» به چاپ رسید.
دس��تیار مدیرعامل ش��رکت «ش��ین هوآ» یکی از
نمایندگیه��ای اصلی ش��رکت برلیان��س در جریان

بازدید خبرنگاران ایرانی از این ش��رکت در شانگهای
گفت :عمده خودروهای س��واری کشور چین با هدف
صادرات به کشورهای هدف تولید میشوند و چینیها
عالقهمند به س��وار ش��دن ب��ر خودروه��ای خارجی
هس��تند .با این حال جی��م بی -نوع��ی ون تولیدی
در ش��رکت برلیانس -بیش از  ۵۰درصد س��هم بازار
خ��ودرو ون چی��ن را در اختیار دارد ک��ه به نوعی در
بین خودروهای تولیدی در این کش��ور یک استثنا به
شمار میرود.
ش��رکت ش��ین هوآ که زمینه اصلی فعالیت آن در
عرصه خودرو اس��ت و ش��ریک تجاری ش��رکتهای
بینالملل��ی مانند پژو ،س��یتروئن ،کیا و ...به ش��مار
میرود در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی)
و انرژی هس��تهای نیز فعالیت داش��ته و بیش از ۸۰
نمایندگی در سراسر جهان دارد .این شرکت در سال
 ۱۹۸۶میالدی (۱۳۶۵شمس��ی) تاسیس شده که با
تامین مالی برای شرکت خودروسازی برلیانس ،تامین
مالی برای مش��تریان این ش��رکت ،ارائه خدمات پس
از فروش برای مش��تریان و همچنین اجاره خودرو را
انجام میدهد.
ش��ین هوآ س��االنه یکصد ه��زار دس��تگاه خودرو
برلیانس در داخل کش��ور چین میفروشد و در خرید
و ف��روش خودرو لوک��س ب .ام.و نیز فعالیت دارد که
فروش س��االنه آن  ۱۴هزار دس��تگاه است .همچنین
س��االنه  ۹هزار دس��تگاه خودرو از سوی این شرکت
به صورت اجاره واگذار میش��ود .در این بین شرکت
پارس خودرو از ۲س��ال پیش خ��ودرو برلیانس چین
را در ای��ران تولی��د میکن��د .این ش��رکت در زمینه
تحقیق و توس��عه مش��ترک داخلیس��ازی قطعات،
امض��ای توافقنامه برای مش��ارکت انتفاعی (جوینت
ونچر) بین سایپا و برلیانس و تنوعبخشی به آپشنها
برای پاس��خگویی به نیاز مشتریان با شرکت برلیانس
چین همکاری دارد از این رو شرکت شین هوآ نیز به
صورت غیر مس��تقیم با این مجموعه در حال تعامل
است.

اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان
علیاکب��ر کریم��ی ،نایبریی��س
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی اعتقاد دارد اجرای سیاست
ت��ک نرخی کردن دالر از مولفههای
مهم در افزایش نرخ ارز اس��ت .وی با اشاره به افزایش
ن��رخ ارز تا بیش از  ۴ه��زار و  ۱۰۰تومان گفت :برخی
بر این باورند که س��فرهای خارجی در ژانویه میتواند
ب��ر افزایش نرخ ارز تاثیرگذار باش��د اما عوامل دیگری
از جمله سیاس��تهای دولت برای ت��ک نرخی کردن
ارز تاثی��ر بیش��تری در افزایش ن��رخ دارد .عضو هیات
رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
با بی��ان اینکه دولت از ش��رایط پیش آمده اس��تقبال
میکن��د ،ادامه داد :ارز به عنوان ی��ک پارامتر که تابع
عرض��ه و تقاضاس��ت از قدرت زیادی برخوردار اس��ت
بنابراین هرچه دولت توان ارزی بیش��تری داشته باشد
میتوان��د نرخ ارز را کنت��رل کند یا بهای آن را کاهش
دهد .نماینده م��ردم اراک و کمیجان در مجلس دهم
شورای اسالمی با تاکید بر روند افزایشی نرخ ارز اظهار
کرد :باتوجه به ش��رایط موجود و میزان تقاضای ارز که
از عرضه آن پیشی گرفته است در نهایت شاهد افزایش
ن��رخ ارز و دالر خواهیم بود .وی تاکی��د کرد :افزایش
نرخ ارز بحرانزاست چراکه ارز از مهمترین مولفههای
تاثیرگذار در اقتصاد ازجمله هزینه تمام شده تولید به
ش��مار میرود ،بنابراین دولت باید ب��ا کنترل نرخ ارز،
رونق اقتصادی کشور را رقم بزند.

محمدرض��ا پورابراهیمی داورانی،
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه اگر
ع��دول از قوانی��ن و مقررات در حوزه
گم��رک ب��رای مجلس محرز ش��ود موض��وع تحقیق و
تفحص از گمرک در دس��تور کار کمیس��یون اقتصادی
ق��رار میگیرد ،گفت :یکی از موضوع��ات مهم در بحث
قاچاق حوزه گمرک اس��ت که به دلیل اجرا نشدن کامل
قوانین و مقررات دچار مش��کل شده است .وی افزود :به
دلیل رعایت نش��دن قوانین و مقررات ش��اهد نابسامانی
در وضعیت مدیریت واردات کاال به کش��ور هس��تیم به
طوری که قوانین مرتبط با فعالیت بخش گمرکی رعایت
نمیش��ود .پورابراهیمی با بیان اینکه این وضعیت قابل
قبول نیس��ت که هرچند وقت یکبار در گمرک کش��ور
ش��اهد تخلفات باش��یم ،ادامه داد :اگر تخلفات ناشی از
پرسنل و انسانی باشد باید سامانهها و نظارتهای درون
س��ازمانی بیش��تر ش��ود تا میزان قاچاق به کمترین حد
ممکن کاهش یابد .گاهی قاچاق ناشی از ضعف در اجرای
ضواب��ط و مقررات اس��ت ،در این بخش باید س��ازمان و
مدیر س��ازمان پاسخگو باش��د .در این راستا کمیسیون
اقتصادی ،رییس سازمان گمرک را به کمیسیون دعوت
میکند کمیس��یون اقتصادی نمیپذیرد و در حالی که
بح��ث مبارزه با قاچاق برای کمک به تولید و حفظ بازار
ارز بوده و تراز بازرگانی را به شکل مثبتی تعریف میکند،
حجم عظیمی از کاالها به شکل قاچاق وارد کشور شود.

مجی��د کیانپ��ور ،نایبریی��س
کمیس��یون عم��ران مجل��س
ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه
ساختمانهای مسکن مهر در زلزله
اخی��ر پایداری بهتری از خود نش��ان دادند ،گفت :این
واحدها زلزلهای با  ۷/۳ریش��تر که تاکنون در کش��ور
س��ابقه نداش��ته را تحمل کردند .وی اف��زود :در زلزله
اخیر در هر س��اختمان شخصیس��ازی بیش از  ۷تا ۸
نفر تلفات داش��تهایم اما درباره مسکن مهر بزرگنمایی
شده و تنها دیوارهای پیرامونی ریخته و حتی تیغههای
داخل هیچ آس��یبی ندیده است .کیانپور با بیان اینکه
براس��اس آییننامه  ۲۸۰۰س��الم ماندن جان انس��ان
در وقای��ع و بحرانها در س��ازهها مهمترین اصل بوده
و پای��داری س��اختمانها را نش��ان میده��د ،تصریح
کرد :در س��اختمانهای مس��کن مهر کرمانشاه نیز بر
اس��اس بازدیدی که انجام ش��د و همچنی��ن به گفته
مردم کمترین خس��ارتها واردش��ده از این رو برخی
سیاس��یکاریها به دور از انصاف اس��ت .وی گفت :به
طور حتم نقدهای اینچنینی که در چند روز اخیر در
برخی رسانهها درباره این طرح مطرح شده بیعدالتی
است .کش��ور در بخش ساختوسازها وضعیت بهتری
نس��بت به سالهای گذشته پیدا کرده و باید این روند
تقویت ش��ود تا هر س��ال با رعایت اصول مهندسی در
برابر زلزله س��ازهها از اس��تقامت بیش��تری برخوردار
باشند.

