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«پیمانکاری فرعی» حلقهای که پیدا شد

بررس��ی مدلهای توس��عه صنایع کوچک در کش��ورهای مختلف از سال  ۸۸آغاز شده
بوکار ،مرکز مب��ادالت پیمانکاری
و تاکن��ون چن��د مدل موفق مانند خوش��ههای کس�� 
فرعی( )SPXو ...بهدست آمده یا به مرحله اجرا رسیده است .در این میان مرکز مبادالت
پیمانکاری فرعی همزمان بهصورت آزمایش��ی در شرکت شهرکهای صنعتی استانهای
اصفهان و مرکزی آغاز به کار کرده است .این مرکز در استان اصفهان نتایج رضایتبخشی
داشته است .مسئوالن معتقدند این نتایج مثبت بعد از ورود اتاق بازرگانی اصفهان به این
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حوزه ب ه دس��ت آمده اس��ت .بنابراین س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
درنظر دارد تا مرکز معامالت پیمانکاری فرعی را ب ه صورت ملی با همکاری تمام اتاقهای
بازرگانی در کش��ور اجرا کند .پیمانکاری فرعی و مبادلههای مش��ارکتی ،یکی از راههای
پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ و عاملی برای تداوم تولید در واحدهای صنعتی و رونق
بخشیدن به کل اقتصاد است .برای گسترش پیمانکاری فرعی ،ایجاد ارتباط و اعتمادسازی
بین واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی اهمیت بسیاری دارد.
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گزارش روز

چالش بر سر حفظ منابع ملی
یا اعتبار پروژههای ملی

اشتغال با بافتهای فرسوده
8

عکس :مهدی کاوهای

دولت امس��ال برخالف سال گذش��ته در الیحه بودجه  ۹۷سهم
صندوق توس��عه ملی از مناب��ع حاصل از فروش نفت را براس��اس
قانون برنامه ششم توسعه تعریف کرده و بناست  ۳۲درصد از منابع
حاصل از فروش نفت ،گاز ،میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را به
صندوق توسعه ملی واریز کند اما در روی دیگر سکه دولت در بند
«و» تبصره  ۴ماده واحده الیحه بودجه سال  ۹۷برداشت  ۵میلیارد
و  ۸0۶میلی��ون دالر را از صندوق توس��عه مل��ی برای  ۱۱مصرف
مشخص پیشبینی کرده است .این رقم در مقایسه با سال گذشته که
حدود  ۲/۳میلیارد دالر را شامل میشد ،رشد  ۱۵۲درصدی داشته
اس��ت .دول��ت این مناب��ع را در  ۱۱بخش مختل��ف توزیع کرده
که ش��امل طرحهای آبیاری تحت فش��ار به می��زان  ۳00میلیون
دالر ،طرحهای آبرس��انی روس��تایی  ۳00میلیون دالر ،س��ازمان
صداوس��یما ۱00میلیون دالر ،تقویت بنی��ه دفاعی ۱۳00میلیون
دالر ،توس��عه مک��ران  ۱00میلی��ون دالر ،س��اماندهی حملونقل
عموم��ی  ۱00میلی��ون دالر ،مقابله با ریزگردها و برق خوزس��تان
 ۱۵0میلیون دالر ،بهبود محیطزیس��ت ،آبخیزداری و س��اماندهی
پس��ماندهای کش��ور  ۲000میلی��ون دالر ،کمک به س��اماندهی
بافتهای فرسوده  ۱00میلیون دالر ،حملونقل ریلی  ۳۵0میلیون
دالر و کمک به تس��ویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشس��تگان
آموزش و پرورش  ۱00۶میلیون دالر میش��ود که نس��بت به سال
گذش��ته شاهد مصارف جدید در برداش��ت از صندوق توسعه ملی
هس��تیم .صندوق توسعه ملی ،پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره
ارزی ،براس��اس ماده  ۸۴قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل
بخش��ی از عواید ناش��ی از ف��روش نفت و گاز و میعان��ات گازی و
فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده
اقتصادی و نیز حفظ س��هم نس��لهای آینده از منابع نفت و گاز و
فرآوردههای نفتی تاسیس شد.
در زمان تش��کیل این صندوق مس��ئوالن وقت اعالم کردند که
صندوق ب��ه عنوان یک نهاد مالی موثر با هیاتمدیره و مدیرعامل،
نقش خود را ایفا میکند و هرگونه برداش��ت دولت و ش��رکتهای
دولتی از این صندوق ممنوع است.
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وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

وزیر نیرو تاکید کرد

توافقنامه  2میلیارد دالری ایران و هند

پنل خورشیدی به جای کشاورزی

وزیر راه و شهرس��ازی در دهلی نو از موافقت
ایران و هند برای امضای قراردادهایی به ارزش
 ۲میلیارد دالر خبر داد
عب��اس آخوندی در گفتوگو ب��ا ایرنا درباره
مذاکرات��ی که در دیدار  ۳روزه خود از پایتخت
هند انجام داده ،گفت :در جلسه با مقامات هند
 ۳موضوع مهم بررسی شد که نخستین موضوع
شامل توسعه راهآهن چابهار به زاهدان به ارزش
یک میلیارد دالر است.
وی افزود :در این راستا مقامات شرکت هندی
طرف قرارداد ،هفته گذش��ته برای بررسیهای
الزم به ایران س��فر کردند و پیشنهادهای خود
را درباره توسعه راه آهن چابهار به زاهدان ارائه
دادند .وزیر راه و شهرس��ازی افزود :نکته دوم
که در دیدار با مقامات هندی بررسی شد شامل
تولید  ۲۰۰لکوموتیو برای قطارهای باری است
که قرارداد بسیار مهمی میان هند و ایران است.
وی با بی��ان اینکه هند برای تامین مالی این
پروژه اعالم آمادگی کرده است ،افزود :بخشی از

تامین اعتبار این پروژه است .ما سعی
خواهیم کرد در س��فر آینده روحانی،
رییسجمهوری ایران به هند ،بخشی
از این موضوعات را به قرارداد رسمی
و عملیاتی تبدیل کنیم.
آخون��دی درب��اره س��فر خ��ود به
هند نیز ب��ه ایرنا گفت :ما با کش��ور
هندوستان روابط بسیار خوبی داریم .در روابط
خود با دهلی نو وارد مرحله مش��ارکت شدهایم.
این همکاریها هم در حوزه طرح توس��عه بندر
چابه��ار و هم در حوزه ریلی هس��تند .وزیر راه
و شهرس��ازی ب��ار دیگر تاکید ک��رد :مذاکرات
م��ا با مقامات هندی در این س��فر برای تحقق
همکاریهای��ی ب��ه ارزش بی��ش از  ۲میلیارد
دالر ب��ود .آخوندی در راس هیاتی متش��کل از
معاون��ان و فعاالن بخش خصوصی برای ارتقای
همکاریهای دوجانبه در حوزه حملونقل و در
راس آن ایجاد تح��ول در بازاریابی بندر چابهار
وارد دهلی نو شد.

رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اعالم کرد

رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
معتقد اس��ت درآمد هدفمن��دی یارانهها در
بودجه سال  ۹۷شفاف نیست.
حمیدرض��ا حاجیبابای��ی در گفتوگ��و با
خانه ملت با بیان اینکه در مصوبه کمیسیون
تلفی��ق باز هم تمام درآم��د هدفمندی یارانه
نیام��د ،گفت :بزرگترین ابه��ام در رقم درآمد
هدفمندی یارانهها وجود دارد و در کمیسیون
تلفیق تصویب شده اس��ت که در تبصره ۱۴
از مح��ل هدفمندی یارانهها  ۳۷هزار میلیارد
تومان درآمد حاصل شود.
رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
ش��ورای اس�لامی با ط��رح این پرس��ش که
براس��اس این مصوبه کمیس��یون تلفیق چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ افزود :در درجه نخس��ت
میزان اعتبار هدفمندی یارانهها که در س��ال
 ۹۶ح��دود ۳۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان بود
به  ۲۳هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی ادام��ه داد :اگ��ر با محاس��به ۴۵هزار و

وزیر نیرو گفت« :بدهی پیمانکاران برق با توجه
به روشهای پیشبینی شده در بودجه سال آینده
بخش��ی به صورت تهاتر و بخش��ی هم با ابزارهای
جدید پیشبینی ش��ده بهتدریج پرداخت خواهد
ش��د ».رضا اردکانیان در گفتوگ��و با خبرآنالین
در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ارق��ام متفاوتی از
می��زان بده��ی وزارت نیرو ب��ه پیمان��کاران برق
منتش��ر میش��ود و برنامه دولت برای کاهش این
بدهیها چیس��ت ،اظهارکرد« :روشهای مختلفی
برای پرداخ��ت بدهی پیمانکاران ب��رق در الیحه
بودجه سال آینده پیشبینی شده است؛ امیدواریم
ب��ا همراه��ی مجلس محت��رم و تصوی��ب الیحه
بودجه بتوانیم س��ال آینده شرایط بهتری را برای
بازپرداخت بدهی به پیمانکاران داشته باشیم».
او افزود« :بخش��ی از این بدهیها به شیوه تهاتر
تسویه خواهد شد».
وزیر نی��رو درباره وضعیت آبی س��ال آینده نیز
گف��ت « :با اولویت تامین آب ش��رب اول از مردم
میخواهیم در چنین ش��رایطی که از حیث میزان

بارشها ش��رایط طبیعی نیست ،اسراف
نکنند .به طور قطع اسراف قابل تحمل
نیست درحالی که کش��اورزان عزیز ما
در بس��یاری از ش��هرها با مشکل جدی
کم آبی برای داش��تن کشت و استمرار
معیش��ت روبهرو هس��تند ،ما در همان
ش��هرها تا چند برابر الگ��وی متعارف،
مصرف آب شرب داریم».
اردکانیان با اش��اره ب��ه هم��کاری وزارتخانهها
و دس��تگاههایی مث��ل صنعت ،مع��دن و تجارت،
جهاد کش��اورزی و محیطزیست برای حل بحران
ک��م آبی گفت« :به طور حتم در س��الجاری آبی
یعنی تا ش��هریور ۹۷با کمبودهایی همراه خواهد
ش��د و س��عی خواهیم کرد بعد از تسهیم عادالنه
ای��ن کمآبی اگر چنانچه س��هم بخش��ی بیش��تر
کاهش یافت ،طبق مقررات و ضوابط بتوانیم منابع
مالی الزم را برای ح��ل آن فراهم کنیم .در موارد
متع��ددی صنایع این کار را کردهاند و ما هم آن را
دنبال خواهیم کرد».

او اضاف��ه ک��رد« :با اولویت معیش��ت
جایگزی��ن ب��رای کش��اورزی این هدف
دنبال میش��ود ت��ا اول در مناطقی که
دچار کمبود ش��دید آب هستند ،الگوی
کشت بازتعریف شده و دوم از کشتهای
آببر پرهیز شود».
وزی��ر نی��رو با بی��ان اینک��ه تجربه و
روشهای جدی��د برای کش��اورزی در نقاطی که
راهحل دیگری نیست در دستور کار قرار میگیرد،
عنوان کرد« :میتوان روشهای مختلفی را به کار
گرف��ت و در مناطق ب��یآب میتوان به روشهای
جایگزین روی آورد برای نمونه استفاده از پنلهای
خورشیدی میتواند منبع درآمد تازه باشد».
او گفت« :ما ش��کر خدا روزه��ای آفتابی زیاد و
خورشید تمامنشدنی داریم که میتوان در بسیاری
از مناطق کش��ور از آن بهره گرفت؛ این هم انرژی
پاک ایجاد میکند ،هم درآمدزایی دارد و هم تعهد
دولت را در کاهش گاز دیاکسیدکربن تا حدودی
جبران میکند».

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

شفاف نبودن درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۷
 ۵۰۰توم��ان یارانه هر ف��رد در ماه
ضرب در ۱۲ماه ش��ود ،میتواند در
س��ال  ۱۳۹۷ح��دود ۴۲میلیون و
 ۱۲۴ه��زار و  ۵۴۲نفر را پوش��ش
ده��د ک��ه از س��رجمع  ۷۶میلیون
نفر ۳۴ ،میلیون نفر حذف میشوند
و  ۴میلیون نف��ر نیز پیشتر حذف
ش��دهاند بنابراین آمار افراد حذفشده به ۳۸
میلیون نفر میرسد.
نماین��ده مردم همدان و فامنین در مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه براساس ماده
 ۳۹برنامه شش��م توسعه کشور تمام هزینهها
و درآمده��ای هدفمن��دی یارانهه��ا باید در
بودجه عمومی آورده شود ،یادآور شد :تمامی
درآمدهای هدفمندی یارانهها با لحاظ خالص
صادرات در س��ال  ۹۵حدود  ۸۷هزار میلیارد
تومان بوده است ،در سال  ۱۳۹۶بیش از ۹۰
هزار میلیارد تومان و در س��ال  ۱۳۹۷نزدیک
ب��ه ۱۰۰هزار میلیارد توم��ان با لحاظ خالص
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شنبه

گزارش «گسترش صنعت» از سهم بخش مسکن در برنامههای اشتغالی سال ۹۷

این لکوموتیوها در ایران تولید خواهد
ش��د .ارزش این پ��روژه  ۶۰۰میلیون
دالر تخمین زده میش��ود و در مدت
 ۳سال تکمیل خواهد شد.
آخوندی خاطرنش��ان کرد :هند در
زمین��ه راهآهن تمرکز بس��یار زیادی
داش��ته و فناوریهای خود را به روز
کرده اس��ت بنابرای��ن همکاری با این کش��ور
ب��رای ایران ب��ه معنی بهدس��ت آوردن آخرین
فناوریهای موجود در جهان در زمینه صنعت
ریل است.
وزیر راه و شهرس��ازی توضی��ح داد :موضوع
س��وم مورد مذاکره ،تولید مش��ترک ریل میان
هن��د و ای��ران اس��ت .بخش��ی از ای��ن ریل به
صورت مس��تقیم از هند خریداری خواهد شد
اما بخش زیادی از تولید ریل در ش��رکت ذوب
آهن اصفهان انجام میش��ود .شرکت ذوبآهن
اصفهان میتواند  ۴۰۰هزار تن شمش فوالد را
از هند دریافت کند .دولت هند نیز عالقهمند به
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قیمت 1000 :تومان

صادرات میشود.

 درآمده�ای هدفمن�دی
در بودج�ه عموم�ی دول�ت
میآید

حاجیبابای��ی اف��زود :از مبل��غ
گفتهشد ه بر اساس مصوبه کمیسون
تلفیق فقط  ۳۷هزار میلیارد تومان
در بودج��ه عموم��ی دول��ت میآی��د ،مابقی
یعن��ی ۶۳ه��زار میلی��ارد توم��ان در بودجه
عمومی دولت نخواهد آمد که اگر این مصوبه
کمیس��یون تلفیق باقی بماند ،بزرگترین نبود
شفافیت در منابع و مصارف را به دنبال دارد.
رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :در صحن مجلس
ح این تبصره
تمام همت نمایندگان برای اصال 
و ایجاد ش��فافیت درمنابع و مصارف و حذف
نکردن گس��ترده یارانهبگیران ب��ه کار گرفته
خواهد ش��د ،چراکه ما با این اقدام به ش��دت
مخالف هستیم.

وجود حدود  ۶۰۰بندر و اسکله فاقد نظارت

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی از تهیه گزارش کمیس��یون
متبوع��ش درباره حجم قاچ��اق و قرائت آن در
صحن علنی خبر داد.
س��عید باس��تانی در گفتوگو با خانه ملت با
اش��اره به ارائه آمار قاچاق به کشور گفت :آمار
قاچاق��ی که س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز
عنوان کرده  12 /8میلیارد دالر اس��ت که اگر
می��زان واقعی قاچاق همین عدد باش��د باز هم
زیاد اس��ت ام��ا آماری که ما داریم و ناش��ی از
آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری
را نشان میدهد .سخنگوی کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه
براساس آمار گمرکات جهانی باید برای میزان
مصرف و وارداتی که به کش��ور انجام شده ۱۰
میلیارد دالر روی ارقام اعالمی از سوی سازمان
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گذاش��ته شود ،افزود:
براس��اس آمار گمرکات جهان��ی حجم قاچاق
حدود  ۲۳میلیارد دالر اس��ت ،از س��وی دیگر

ما حدود  ۹تا  ۱۰میلیون مس��افر در
س��ال داریم که به طور متوس��ط اگر
محاسبه شود هر یک از این مسافرها
ب��ا خود حداقل  ۵۰۰دالر جنس وارد
میکنند که مجموع اجناس وارد شده
 ۵میلیارد دالر اس��ت .وی ادامه داد:
البته وارداتی ازسوی مسافران قاچاق
نیست اما جزو کاالهایی است که بدون حساب
و کتاب وارد کشور میشود ،بنابراین کدام تولید
قادر اس��ت ب��ا  ۲۷تا  ۲۸میلی��ارد دالر قاچاق
مبارزه کند ،بجنگد و سرپا بایستد؟
باس��تانی با بیان اینکه اگ��ر از این  ۲۷تا ۲۸
میلیارد دالر  ۱۰درصد شامل کفش یا پوشاک
ش��ود ،تمام تولیدیهای داخل کشور با مشکل
مواجه میش��وند ،یادآور شد :ناچار هستیم این
حج��م قاچ��اق را ج��دی بگیریم و نظ��ارت بر
کاالهای وارداتی چه از طریق مرزهای رس��می
و چه مرزهای غیررس��می بدون ناظر باید مورد
توجه ق��رار گیرد .نماینده مردم تربت حیدریه

در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه  ۸۶۰اس��کله و بندر در کش��ور
وج��ود دارد ،افزود :نزدی��ک به ۶۰۰
اسکله و بندر فاقد نظارت هستند که
به معنای ورود و خروج از این مبادی
اس��ت و در همین اوضاع در گمرکات
کشور بحث تغییر تعرفهها و شناسایی
نک��ردن دقیق جنس و کاال وجود دارد که اینها
م��واردی بوده که بای��د به آن پرداخته ش��ود.
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اس�لامی با بیان اینکه  ۲۸میلیارد دالر
حجم قاچاق در کش��ور کم نیس��ت که باید به
آن ب��ه طور ج��دی پرداخته ش��ود ،ادامه داد:
راهکارهایی در گزارش کمیسیون صنایع درباره
کاهش قاچاق پیشنهاد شده که این گزارش در
صحن علنی قرائت میش��ود و افرادی که فکر
میکنند این عدد حجم واقعی قاچاق نیس��ت
اثبات کنند میزان قاچاق این عدد نیست و باید
درباره آن فکر جدی کرد.

شنبه

اقتصاد و توسعه
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یادداشت

فشار سیاسی نباید
مانع کار علمی شود
آبخی��زداری و سدس��ازی از
سیاستهایی است که به مطالعه
علم��ی و همهجانبه نیاز دارد .در
دنیا بحثی وجود دارد که به طور
کلی سدس��ازی درس��ت است یا
خیر ،اما باید مورد به مورد بررسی
شود .هر کدام از سدهایی که در سید حسین افضلی
ایران س��اخته ش��ده ،متناسب با عضو کمیسیون عمران
شرایط خودش باید بررسی شود .مجلس شورای اسالمی
مجبوری��م از قطره قطره آبهای
کش��ور بهترین استفاده را داشته
باش��یم .در خشکس��الیهای پیدرپی منابع آبی دچار مشکل
شده است .درحالحاضر سدهایی بدون توجیه در کشور وجود
دارد اما تمام س��دها مشکل ندارند و برخی از سدها در کشور
سالهاس��ت که نشان دادهاند بازدهی و بهرهوری باالیی دارند.
شرایط بهرهوری س��دها اکنون مناسب است اما موضوع تاثیر
نامطلوب بر آبهای زیرزمینی هم وجود دارد .مش��کالتی که
در منطقه ایجاد ش��ده باید مورد بازنگری قرار گیرد و حتی در
برخی موارد باید در طراحی س��دها بازنگری ش��ود و متناسب
با ش��رایط بارش به س��اخت س��د اقدام کنیم .ه��ر دو دیدگاه
مخالفان سدس��ازی و موافقان آن قابل تامل است و نمیتوان
به صراحت اعالم کرد که در کش��ور باید س��د ساخته شود یا
خیر .سدسازی تاثیرات مختلفی از جنبههای مختلف بر منطقه
میگذارد و باید متناسب با شرایط خاص منطقه تصمیمگیری
ش��ود .این موضوع برای مردم باید شفاف شود تا مردم متوجه
شوند چرا یک سد ساخته شده یا نشده است .درحالحاضر در
طراحی و مش��اوره سد و اجرا تجربههای بسیار مناسبی وجود
دارد .بای��د با نگاه منطقهای و علم��ی برخورد کنیم و نگذاریم
فشارهای سیاسی مس��یر کار علمی را تغییر دهد .اگر فرآیند
طراحی تا ساخت فنی اجرا نش��ود ،اثرهای جبرانناپذیری بر
منابع آبی میگذارد به همین دلیل اهمیت این بخش بس��یار
باالس��ت .از س��ویی ،نباید اصرار بر ساخت داش��ته باشیم و از
س��وی دیگر ،اصرار بر اجرا نکردن احداث نیز نامناس��ب است.
اگر نمایندهای گمان میکند در منطقهاش س��د باید س��اخته
ش��ود اما کارشناس��ان آن را نمیپذیرند بای��د این فضا وجود
داش��ته باش��د تا براس��اس ادله علمی این پروژه کنار گذاشته
شود .ممکن است البیهایی وجود داشته باشد و این اتفاق رخ
ندهد .اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد ایجاد فضای تعامل و
اعتماد بین کارشناسان و مسئوالن تصمیمگیر است.

خبر

آلمان در صدر
سرمایهگذاران پسابرجام
مدی��رکل س��رمایهگذاری خارجی وزارت صنع��ت ،معدن
و تج��ارت گفت :از آغاز اجرای برج��ام تاکنون  ۱۵۲طرح به
ارزش  ۱0میلیارد دالر با سرمایهگذاران خارجی در بخشهای
صنعت ،معدن و تجارت تعریف ش��ده که از این تعداد تاکنون
 ۵۷طرح با دریافت پروانه به بهرهبرداری رسیده است.
اف��روز بهرام��ی ،مدیرکل س��رمایهگذاری خارج��ی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با ایرنا با اشاره به گذشت
 ۲س��ال از اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)
گفت :به دنبال گش��ایشهای حاصلش��ده در روابط خارجی
پس از اس��تقرار دولت یازدهم ،ش��اهد دستاوردهای مختلفی
بودیم که از جمله آنها رش��د سرمایهگذاری خارجی در کشور
اس��ت .به گفته این مقام مسئول ،رشد سرمایهگذاری ،جذب
شرکتهای سرمایهگذاری و اتصال به زنجیره جهانی به عنوان
اولویته��ای وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت در س��الهای
گذش��ته مطرح بوده و هست .وی تصریح کرد :با پیگیریهای
انجامش��ده ،از زمان آغاز فعالیت دول��ت دوازدهم تاکنون ۳۸
طرح ب��ه ارزش یک میلیارد و  ۹۸0میلیون دالر با خارجیها
تعریف ش��ده اس��ت .وی یادآوری کرد :جذب سرمایهگذاری
خارجی مس��ئلهای نیست که یکش��به اتفاق بیفتد ،بلکه به
تدریج و با پیش��رفت طرح جذب میش��ود؛ در این پیوند ۸0
ق��رارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد که
ممکن است به جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود و البته
در آمارهای پیشگفته ،عنوان نش��ده اس��ت .وی توضیح داد:
آلمان ،ترکیه ،فرانس��ه ،اتریش و روسیه ،به ترتیب کشورهای
پیشتاز سرمایهگذار در ایران هستند .این مقام مسئول وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت همچنین به س��رمایهگذاری دوباره
و افزای��ش س��رمایه برخی ش��رکتهای خارج��ی حاضر در
ایران از کش��ورهایی چون آلمان ،س��وئیس و فرانسه در دوره
پسابرجام اش��اره کرد و یادآور شد که این شرکتها در زمان
تحریمها نیز در ایران فعالیت داشتند .مدیرکل سرمایهگذاری
خارج��ی وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت تاکید کرد :در همه
س��رمایهگذاریهای یادش��ده موضوعهایی همچ��ون انتقال
فناوریه��ای نوین ،اتص��ال به زنجیره تولید جهانی و ش��رط
۳0درصد صادرات محصوالت تولیدش��ده درنظر گرفته شده
است.
وی با اش��اره به افزایش تنوع س��رمایهگذاریهای خارجی
در پس��ابرجام ،گف��ت :پی��ش از این عمده س��رمایهگذاریها
در حوزهه��ای مواد اولیه ،فل��زات پایه و پتروش��یمی بود اما
امروز به س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی ،وسایل نقلیه
موتوری ،محصوالت الس��تیکی و پالس��تیکی ،ابزار پزشکی و
تجارت(کس�� 
بوکارهای اینترنتی و فروشگاههای زنجیرهای)
گسترش یافته است.

حمیدرضا فوالدگر:
دولت در الیحه بودجه
درنظر دارد نزدیک به
 ۱۲درصد در جداول
مختلف از این صندوق
برداشت کند که مغایر
با سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و برنامه ششم
توسعه است این رویه
نباید هر ساله صورت
گیرد و منابع صندوق را
به خطر انداخت

با توجه به پیشبینی برداشت  ۵میلیارد و  ۸0۶میلیون دالر از ذخایر ملی در سال آینده مطرح شد

چالش بر سر حفظ منابع ملی یا اعتبار پروژههای ملی
سیدمحمدحسن سیدزاده
industry@sanatnewspaper.com

دولت امس��ال برخالف سال گذش��ته در الیحه
بودجه  ۹۷سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل
از فروش نفت را براساس قانون برنامه ششم توسعه
تعریف کرده و بناس��ت  ۳۲درصد از منابع حاصل
از فروش نف��ت ،گاز ،میعانات گازی و فرآوردههای
نفتی را به صندوق توس��عه مل��ی واریز کند اما در
روی دیگر س��که دولت در بند «و» تبصره  ۴ماده
واحده الیحه بودجه سال  ۹۷برداشت  ۵میلیارد و
 ۸0۶میلیون دالر را از صندوق توس��عه ملی برای
 ۱۱مصرف مشخص پیشبینی کرده است .این رقم
در مقایسه با س��ال گذشته که حدود  ۲/۳میلیارد
دالر را ش��امل میشد ،رش��د  ۱۵۲درصدی داشته
است.

  برداشت از صندوق برای  ۱۱بخش

دول��ت ای��ن مناب��ع را در  ۱۱بخ��ش مختل��ف
توزیع ک��رده که ش��امل طرحهای آبی��اری تحت
فش��ار ب��ه می��زان  ۳00میلی��ون دالر ،طرحهای
آبرس��انی روس��تایی  ۳00میلیون دالر ،سازمان
صداوس��یما ۱00میلیون دالر ،تقویت بنیه دفاعی
۱۳00میلیون دالر ،توس��عه مک��ران  ۱00میلیون
دالر ،س��اماندهی حملونقل عمومی  ۱00میلیون
دالر ،مقابل��ه ب��ا ریزگردها و برق خوزس��تان ۱۵0
میلی��ون دالر ،بهب��ود محیطزیس��ت ،آبخیزداری
و ساماندهی پس��ماندهای کش��ور  ۲000میلیون
دالر ،کمک به س��اماندهی بافتهای فرسوده ۱00
میلیون دالر ،حملونقل ریل��ی  ۳۵0میلیون دالر
و کمک به تس��ویه بده��ی پاداش پای��ان خدمت
بازنشس��تگان آم��وزش و پ��رورش  ۱00۶میلیون
دالر میش��ود که نس��بت به سال گذش��ته شاهد
مصارف جدید در برداش��ت از صندوق توسعه ملی
هستیم.

 اهداف شکلگیری صندوق

صن��دوق توس��عه ملی ،پ��س از تجرب��ه ناموفق
حس��اب ذخیره ارزی ،براس��اس م��اده  ۸۴قانون
برنام��ه پنجم توس��عه ب��ا هدف تبدیل بخش��ی از
عواید ناش��ی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی
و فرآوردهه��ای نفتی به ثروته��ای ماندگار ،مولد
و س��رمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ س��هم
نس��لهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای
نفتی تاسیس شد.
در زم��ان تش��کیل این صندوق مس��ئوالن وقت
اعالم کردند که صندوق ب��ه عنوان یک نهاد مالی
موث��ر با هیاتمدیره و مدیرعامل ،نقش خود را ایفا
میکند و هرگونه برداش��ت دولت و ش��رکتهای
دولتی از این صندوق ممنوع است.

 حساسیت در برداشت دولت

ب��ر همی��ن مبن��ا ،اساس��نامه صندوق توس��عه
مل��ی نهتنه��ا ب��ر هدایت مناب��ع این صن��دوق به
س��مت بخشهای خصوص��ی ،تعاون��ی و عمومی
غیردولتی تاکید دارد ،بلکه برای اس��تفاده نکردن
دولت از منابع صندوق توس��عه ملی نیز پافش��اری
میکند.
قانونگ��ذار به میزانی نس��بت ب��ه جلوگیری از
صرف منابع صندوق توس��عه مل��ی در بخشهای
دولتی حساسیت نشان داده که در ماده  ۸۴قانون
برنامه پنجم توسعه آورده بود« :نگاههای اقتصادی
ک��ه صرف نظر از نوع مالکی��ت ،بیش از  ۲0درصد

حمید گرمابی :با توجه به اینکه ورودی صندوق در سال
آینده افزایش پیدا خواهد کرد دست دولت برای
برداشت از صندوق بازتر است
ولی ملکی :با توجه به اینکه برخی از مواد زیربنایی
نیست اما چارهای وجود ندارد

اعض��ای هیاتمدیره آنها توس��ط مقام��ات دولتی
تعیین میش��وند ،از نظر این ماده دولتی محسوب
میشوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع
است».
با وج��ود این س��ختگیریهای قانونی ،بندی در
قانون وجود دارد که براساس آن دولتها میتوانند
برای بهرهگیری از منابع صندوق توسعه از مجلس
شورای اسالمی مجوز دریافت کنند.

 مغایرت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و برنامه ششم توسعه

دول��ت طبق همی��ن بند ،به دنبال این اس��ت تا
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش ورودی به صن��دوق ،میزان
برداشت خود را افزایش دهد به نحوی که به گفته
حمیدرضا فوالدگر ،رییس کمیس��یون ویژه اجرای
سیاس��تهای اصل  ۴۴قانون اساسی و حمایت از
تولید در مجلس شورای اسالمی «دولت در الیحه
بودجه درنظ��ر دارد  ۳۲درص��د از منابع درآمد از
فروش نفت و گاز را به صندوق توس��عه ملی واریز
و از آن ط��رف نزدی��ک به  ۱۲درص��د در جداول
مختل��ف از این صندوق برداش��ت کند که مغایر با
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه
است».
به عبارت دیگر ،دول��ت قصد دارد از این طریق
مطابق سالهای گذش��ته فقط  ۲0درصد از منابع
حاص��ل از ف��روش نف��ت ،گاز ،میعان��ات گازی و
فرآوردههای نفتی را به صندوق واریز کند.
سال گذش��ته دولت مجوز برداش��ت خود را از
رهب��ر معظم انق�لاب دریافت کرد ،امس��ال نیز به
گفته نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ،دولت با
اذن رهبری س��عی دارد از صندوق برداشت الزم را
انج��ام دهد اما به گفته فوالدگ��ر« ،این رویه نباید
هر س��اله صورت گیرد و منابع صندوق را به خطر
انداخت».
محمد حسینی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است« :به صالح
کش��ور نیست که برداشت از این صندوق به عنوان
ی��ک اهرم و راه��کار در تبصرهه��ای قانون بودجه
بیاید.
این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر
با سیاستهای کلی ابالغی است و دولت سعی دارد
 ۱۲درص��د از منابع بودج��ه را از این طریق تامین
کند».

 ب�ا افزای�ش ورودی صن�دوق دس�ت
دولت بازتر میشود

با وجود این مخالفتها ،برخی دیگر از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی معتقدند به دلیل تنگناهای
مالی و افزایش ورودی به صندوق دولت میتواند از
صندوق برداشت داشته باشند.
حمی��د گرمابی ،عضو کمیس��یون تلفیق مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «گسترش صنعت»
ضمن موافق��ت با این میزان برداش��ت از صندوق
درباره پیش��نهاد برداش��ت قابل توج��ه از صندوق
توس��عه ملی اظهار کرد :با توج��ه به اینکه ورودی
صندوق در س��ال آینده افزایش پی��دا خواهد و به

 ۳۲درصد خواهد رسید ،از این لحاظ دست دولت
برای برداش��ت از صندوق بازتر است .این منابع نیز
بیشتر برای پروژه زیربنایی و اشتغال هزینه خواهد
شد.
عضو کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه در این حد برداش��ت از صندق توسعه
ملی مش��کلی برای صندوق و کشور ایجاد نخواهد
کرد ،گفت :محیطزیست ،بافت فرسوده ،پروژههای
ریلی و معوقات بازنشس��تگان آموزش و پرورش از
جمله م��وارد قابل قبول ب��رای نمایندگان مجلس
ش��ورای اسالمی است و با توجه به افزایش ورودی
صندوق مشکلی از سوی نمایندگان برای برداشت
وجود ندارد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه هنوز ای��ن موضوع در
کمیس��یون قطعی نشده اس��ت ،افزود :من موافق
برداش��ت از صندوق توس��عه ملی هس��تم و از این
منظر مشکلی نیس��ت اما با وجود این ،برداشت از
صندوق باید با اذن رهبری باش��د و ایشان در این
زمینه تصمیمگیری خواهند کرد.

 برداش�ت از صن�دوق ب�ه ش�رط اذن
رهبری

از س��وی دیگ��ر ،ه��ادی قوام��ی ،نایبریی��س
کمیس��یون برنام��ه ،بودجه و محاس��بات مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «گسترش صنعت»
ش��رط برداشت از صندوق توس��عه را اذن رهبری
اعالم کرد و گفت :استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی در ش��رایط اضطراری برای اه��داف زیربنایی
همچون راهآهن ،تولید و ...میتواند مناس��ب باشد
اما تش��خیص و اجازه برداش��ت آن با رهبر معظم
انقالب اس��ت و با اذن ایش��ان این ام��ر امکانپذیر
است.
نایبریی��س کمیس��یون برنام��ه ،بودج��ه و
محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی درباره مواردی
که در فهرس��ت برداش��ت از صندوق بیانش��ده و
زیربنایی نیس��تند ،گفت :یک بخ��ش از این موارد
اجتنابناپذیر اس��ت و چارهای ج��ز موافقت با این
موض��وع وجود ن��دارد زیرا با کمب��ود منابع مواجه
هستیم.
برپایه اساسنامه این منابع ذخیره خواهد شد تا
بخشی از آن در قالب تسهیالت به بخش خصوصی
اعطا ش��ود .ت��ا زمانی که دولت نتواند زیرس��اخت
ایج��اد کند بخش خصوصی چگونه میتواند از این
تسهیالت برای توسعه کشور استفاده کند؟

 هنوز گزارش عملکرد امس�ال تحویل
نشده است

قوام��ی با اش��اره به اینکه یک��ی از موارد مصرف
پروژههای ریلی اس��ت ،افزود :اگر راهآهن توس��عه
پیدا نکند و خطوط به معادن نرسد ،چگونه انتقال
بار سنگین معدن عملیاتی شود؟ برداشت از معدن
با توس��عه راهآهن توجیه اقتص��ادی پیدا میکند.
بنابراین الزم اس��ت ب��رای این پروژهه��ا از منابع
صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
وی درباره اینکه دولت برای برداشت ۲/۳میلیارد
دالر از صن��دوق توس��عه مل��ی امس��ال گ��زارش

عملکردی داده اس��ت یا خی��ر ،اظهار کرد :تاکنون
دولت هیچگونه گزارش عملکردی از برداش��تهای
خود در س��ال ج��اری از صندوق توس��عه ملی به
مجلس ش��ورای اس�لامی تحویل نداده اس��ت اما
امیدواری��م با توجه ب��ه واریز  ۳۲درص��دی منابع
حاص��ل از فروش نف��ت به صندوق برداش��تهای
انجامشده در سال آینده مفید واقع شود.

  چارهای جز برداشت وجود ندارد

ول��ی ملکی ،عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجل��س ش��ورای اس�لامی نی��ز در گفتوگ��و با
«گس��ترش صنعت» با اش��اره به اینکه در شرایط
کنونی چارهای جز برداشت از صندوق توسعه ملی
نیست ،اظهار کرد :دولت در الیحه بودجه  ۹۶واریز
 ۳۲درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه
ملی پیشبینی کرده است.
اگ��ر نفت  ۵۵دالری پیشبینیش��ده در بودجه
محق��ق یا بی��ش از این رقم خرید و فروش ش��ود،
درآمدهای نفتی مناس��ب خواه��د بود و دولت نیز
میتواند سهم پیشبینیش��ده را به صندوق واریز
کند.
بدیه��ی اس��ت در چنی��ن ش��رایطی صن��دوق
توس��عه ملی نیز توان انجام تعهدات خود را خواهد
داشت.
وی ب��ا بیان اینکه در صورت محقق نش��دن نرخ
پیشبینیش��ده در الیحه بودجه ب��ه ازای هر یک
دالر  ۲هزار میلیارد تومان کسری در بودجه ایجاد
میش��ود ،افزود :نرخ هر بش��که نفت در محاسبات
بسیار دارای اهمیت است و این میزان تاثیرگذاری
رق��م اندک��ی نیس��ت در نتیجه اگ��ر پیشبینیها
درس��ت باشد ،دولت با توجه به تنگناهای مالی که
دارد میتواند معادل حجم پیشبینیشده از صندق
برداشت کند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی درباره اینکه برخی از موارد برداش��ت از
صندوق توس��عه ملی زیربنایی نیست ،اظهار کرد:
با توج��ه به اینکه برخی از مواد زیربنایی نیس��ت،
چارهای وجود ن��دارد؛ زمانی که آموزش و پرورش
ت��وان پرداخت معوقات خود را ندارد معلمان با چه
انگی��زهای میتوانند کار کنن��د؟ بنابراین به ناچار
بای��د از صندوق ب��رای پرداخت معوق��ات پاداش
بازنشستگان آموزش و پرورش برداشت شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا مواردی
همچون کمک به صداوس��یما مخالف اساس��نامه
صندوق توس��عه ملی نیس��ت ،اظهار ک��رد :زمانی
که اذن رهبری گرفته ش��ود دیگ��ر چارهای وجود
ندارد ،رهبری تشخیص دادهاند که شرایط بحرانی
است و میتوان برای این موارد از صندوق برداشت
کرد.
بنا بر این گزارش ،با توجه به اظهارات نمایندگان
مخال��ف و مواف��ق این بند از الیح��ه بودجه دولت
اکن��ون در ش��رایط اضط��راری ق��رار دارد که در
صورت محقق نش��دن نفت  ۵۵دالری با کس��ری
بودج��ه روبهرو خواهد ش��د بنابرای��ن این ظرفیت
میتوان��د تا حدودی فش��ار را از روی دولت بردارد
تا کارایی تس��هیالت صندوق ب��ه بخش خصوصی
افزایش پیدا کند و زیرس��اخت الزم فراهم شود اما
درنهایت ،تمام ای��ن تصمیمها در گرو اذن رهبری
است.
در نتیجه دولت برای برداشت از صندوق توسعه
ملی در صورت تصویب نمایندگان باید اجازه رهبر
معظم انقالب را نیز کسب کند.
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رییس هیات عامل ایدرو با اش��اره به وظیفه سیاس��تگذاری دستگاههای حاکمیتی گفت :در
ادغام صنعت قطعه باید ابتدا سیاس��ت کلی و خط مش��ی مش��خص ش��ده و سپس بر اساس آن
چارچوبهایی قابل دفاع و اجرایی تعیین شود .به گزارش ایدرو نیوز ،منصور معظمی در جلسه
بررس��ی راهکارهای ارتقای صنعت قطعهس��ازی با حضور اعضای انجمن قطعهس��ازی و برخی از
مس��ئوالن این صنعت تصریح کرد :ادغام قطعهس��ازان نیازمند تعریف مدل توس��عهای از صنعت
قطعهس��ازی برای ارتقای این صنعت و رس��یدن به فناوریهای روز دنیاس��ت .وی با اش��اره به
ردهبندی قطعهسازان و ادغام آنها گفت :تیرینگ نباید رنکینگ باشد و هدف از آن ارتقای کیفیت

محصوالت قطعهس��ازان و حل مش��کالت آنها و خودروسازان است .معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت افزود :هرگاه در مس��ئلهای ندانیم چه میخواهیم ،نمیتوانیم چارهاندیش��ی درست کنیم
بنابراین اگر در این صنعت نتوانیم سیاس��ت و خطمش��ی درس��تی را پیریزی کنیم ،نمیتوانیم
محص��والت باکیفی��ت و در رده جهان��ی و رقابتپذیر تولید کنیم .رییس هیات عامل س��ازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به مزیتها ،چالشها و مشکالت پیش روی این تصمیم
اظهار کرد :اگر اصول و چارچوب درس��تی تعیین ش��ود ،قطعهسازان کوچک که سرمایههای ملی
کشور هستند از حرکت باز نمیایستند و زمینههای رشد آنها نیز فراهم میشود.
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موسس��ه پژوهش��ی معتبر «زیون مارکت ریس��رچ» (Ziobn Market
 )researchبهتازگی گزارش��ی درباره صنعت اجاره خودرو منتشر کرده که
در آن ب��ه تحلیل و پیشبینی درباره این صنعت در جهان پرداخته اس��ت.
براساس این گزارش که بهصورت تفصیلی به تحلیل و پیشبینی بازار اجاره
خ��ودرو در مناطق گوناگون جغرافیایی جهان و نیز براس��اس نوع خودروها
پرداخته ،آمده است در سال  ۲۰۱۶میالدی ( ۱۳۹۴-۹۵خورشیدی) ارزش
این صنعت در س��طح جهان به  ۵۸/۲۶میلیارد دالر رس��ید .در این گزارش
همچنین پیشبینی ش��ده تا س��ال  ۲۰۲۲میالدی ( )۱۴۰۰-۰۱ارزش این
صنع��ت به ح��دود  ۱۲۴/۵۶میلیارد دالر برس��د .به ای��ن ترتیب پیشبینی
میش��ود ،نرخ رش��د س��االنه ترکیبی ( )CAGRصنعت اج��اره خودرو در
سالهای  )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷تا  ۲۰۲۲میالدی ( ۱۳/۵۵ )۱۴۰۰-۰۱درصد
خواهد بود .اجاره خودرو ،سرویس��ی اس��ت که خودرو را برای مدت زمانی
مش��خص در اختیار یک فرد قرار میده��د .این دوره زمانی بهطورمعمول از
چند ساعت تا چند هفته در نوسان است.
6
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«النترا» را کمتر از ۱۵۰
میلیون تومان بخرید

تولید کاشیهای خورشیدی
در تسال
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اجرای بدون تغییر طرح زوج و فرد در سال ۹۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

سهمیهها حذف نمیشود
ریی��س پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه نباید طرحی
اجرا ش��ود که به مردم فش��ار مضاعفی بیاورد از اجرای بدون
تغییر طرح زوج و فرد در سال آینده در سطح تهران خبر داد
و گفت :مسئلهای که اکنون روی آن کار میکنیم ،بحث نحوه
پرداخت اس��ت که به طور قطع به س��ود مردم خواهد بود .به
گزارش ایس��نا ،سردار محمدرضا مهماندار درباره نحوه اجرای
طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در سال  ۱۳۹۷گفت :در ۲،۳
هفت ه گذش��ته که بحث طرح ترافیک و زوج و فرد و تغییرات
آن مطرح شد ،ذهن بس��یاری از همشهریان مشوش و نگران
شدند که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
وی اظهار کرد :این اطمینان خاطر را به شهروندان میدهم
که دغدغه همه دستگاههای مسئول اعم از پلیس ،شهرداری و
وزارت کشور آسایش مردم است و نباید هیچ طرحی اجرا شود
که به مردم فش��ار مضاعفی بیاورد یا دغدغهای به دغدغههای
آنها اضافه کند .دلیل اینهمه کار کارشناسی و طوالنی شدن
موضوع نیز رفع همین نگرانیها و دغدغههاس��ت .وی با بیان
اینکه هنوز هیچ موضوعی نهایی نش��ده ،گفت :روی این طرح
کار کارشناس��ی انجام میدهیم .تاکن��ون اجرای این طرح در
ح��وزه زوج و فرد منتفی ش��ده و در س��ال  ۱۳۹۷نیز مانند
س��ال جاری این ط��رح بدون هیچ تغییری اجرا خواهد ش��د.

چالش اس��قاط خودروهای فرس��وده و حمایت نکردن
خودروس��ازان داخلی از آنها در ماههای گذشته تشدید و
موجب شد فش��ار اسقاط خودرو از دوش تولیدکنندگان
برداش��ته و به واردکنندگان تحمیل ش��ود .حال پرسش
این اس��ت که باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو تا چه
میزان به بهبود وضعیت مراکز اسقاط خودرو میانجامد؟
با بس��ته ش��دن س��ایت ثبتارش نهتنها واردکنندگان
خ��ودرو و نمایندگیهای مجاز بلکه بس��یاری از صنایع
وابسته به صنعت خودرو با مشکالت متعددی دستوپنجه
نرم کردهاند که ازجمله آنها مش��اغلی همچون بازیافت و
اسقاط خودروهای فرسوده است.
در ای��ن میان برخی مش��کالت قابل مش��اهده بوده و
برخی دیگر نیز س��الهای آین��ده خودنمایی میکند که
کاهش اسقاط خودروهای فرسوده از این دست مشکالت
اس��ت زیرا با کاهش اسقاط خودروهای فرسوده ،آلودگی
هوا ،افزایش مصرف س��وخت ،بیکاری مشاغل مربوط به
اس��قاط خودرو و درنهایت تعطیلی ای��ن مراکز پیش رو
خواهد بود.
حدود یک س��ال پی��ش کمبود مراکز اس��قاط خودرو

ما چند ش��رط گذاش��ته و الزاماتی را برای اج��رای این طرح
ارائه کردیم .البته همه دس��تاندرکاران نی��ز نگران بودند که
باید الزاماتی رعایت ش��ود و تاکی��د داریم هرگونه تغییر نباید
میزان ترافیک تهران را در محدوده طرح ترافیک افزایش دهد.
مهماندار ادامه داد :مورد دوم این است که آلودگی تهران نباید
افزایش یابد و درباره موضوع س��وم نیز اگر قرار اس��ت طرحی
اجرا ش��ود باید سازوکارهای اجرایی آن مانند نصب دوربینها
و امکاناتی که بتوانیم نحوه اجرای آن را مدیریت کنیم ،فراهم
ش��ود .معتقدیم هرگونه محدودیت باید راهکار جدیدی را نیز
به مردم ارائه دهد.
رییس پلی��س راهور تهران بزرگ درباره س��همیه اقش��ار
مختل��ف برای ورود به طرح ترافیک اظه��ار کرد :درباره طرح
ترافیک سهمیههایی وجود داشت که به بعضی از اقشاری که
ضرورت ایجاب میکرد وارد طرح ش��وند داده میش��د ،مانند
خبرن��گاران که برای تهیه خبر و پزش��کان ک��ه برای مراجعه
به بیمارس��تان نیازمند ورود به مح��دوده طرح ترافیک بودند
و همچنین جانبازان که بر اس��اس توافقی که انجام شده این
سهمیهها در جای خود باقی خواهد ماند.
مس��ئلهای که اکن��ون داری��م روی آن کار میکنیم ،بحث
نح��وه پرداخت اس��ت که به طور قطع به س��ود مردم خواهد

مجلس به دنبال اجرای برنامههایی در زمینه خودروهای پاک
بود .اقش��اری که س��همیه ورود به طرح ترافیک را داشتند به
جای اینکه ابتدا هزینه را بپردازند و س��پس کارت س��همیه را
دریافت کنند در همان ابتدا کارت سهمیه را دریافت میکنند
و فقط نح��وه پرداخت با مدیریت خودش��ان و به ازای تعداد
ورودی اس��ت که به محدوده طرح ترافیک خواهند داش��ت و
تفاوت زیادی هم با مبالغ س��ال گذشته ندارد .رییس پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین گفت :با تمهیداتی
که پیشبینی شده ،هیچ تغییری در میزان سهمیهها و فروش
روزانه طرح ترافیک به وجود نخواهد آمد.
اکن��ون ۲۰هزار برگ ب��ه صورت روزانه ازطرف ش��هرداری
فروخته میش��ود ک��ه در ایام آلودگی نیز ازس��وی ما ممنوع
میش��ود که این تعداد در س��ال جدید نیز بیشتر نخواهد شد
درنتیج��ه هیچ تغیی��ری در محدوده ط��رح ترافیک تهران به
وج��ود نخواهد آمد بلکه با واگ��ذار کردن مدیریت آن به خود
افراد حتی ممکن است شاهد کاهش ترافیک در این محدوده
نیز باش��یم یعنی در س��ال  ۱۳۹۷مانند سال جاری این طرح
اج��را خواهد ش��د و تنها نحوه پرداخت هزینه متفاوت ش��ده
اس��ت یعنی پیش از این در ابتدا هزینه ورود به طرح دریافت
میش��د اما اکنون بهتدریج و بر حسب ورود به محدوده طرح
انجام میشود.

 ۲۵۰۰خودرو فرسوده در انتظار اسقاط

بهانهای برای کاهش تعداد خودروهای اس��قاط شده بود
اما مدتی بع��د ،تعداد این مراک��ز از  ۱۲۰به  ۲۰۰مرکز
افزای��ش یاف��ت البته رقم اس��قاط خودروهای فرس��وده
چندان چش��مگیر نش��د زیرا از نیمههای تابس��تان ۹۶
خودروس��ازان داخلی با حمایت دولت از اس��قاط خودرو
معاف ش��ده و در واقع حجم اس��قاط در نظر گرفت ه برای
واردکنندگان دو برابر شد.
نکته جالب این بود که  ۲برابر ش��دن اس��قاط ازسوی
واردکنندگان زمانی در نظر گرفته شد که سایت ثبتارش
بس��ته بود و حجم خودرو زیادی به کشور وارد نمیشد.
حال پس از بازگش��ایی سایت ثبتارش ،چشم امید مراکز
اس��قاط به واردکنندگان دوختهشده است از اینرو ،این
پرس��ش مطرح اس��ت که آیا با باز شدن سایت ثبتارش،
چالشهای پیش روی این مراکز کاهش مییابد؟
در همین زمینه ،امیر س��یفیزاده ،کارش��ناس اسقاط
خ��ودرو در گفتوگو با خودروکار مهمترین چالش پیش
روی صنع��ت بازیاف��ت و پساز آن اس��قاط خودروهای
فرسوده را نبود برنامهریزی و خأل مدیریت عنوان میکند
و میگوید« :براساس قانون ،در حال حاضر چالش مراکز

اسقاط خودروهای فرسوده به حمایت واردکنندگان نیاز
دارد زیرا پیش از حضور وزیر وقت حمایت خودروسازان
داخلی از اسقاط خودروهای فرسوده انجاممیشد که این
حمایتها کاسته شد و در نهایت خودروسازان از اسقاط
خودروهای تولیدی خود معاف ش��دند .حاال چشم امید
مراکز اسقاط به واردات خودرو است.
سیفیزاده در پاسخ به اینکه چرا باید اسقاط خودروها
جدی گرفته شود؟ اظهار میکند :به طور طبیعی کاهش
آالیندگ��ی هوا ،تغیی��ر مبلمان ش��هری ،کاهش مصرف
س��وخت ،تامین مواد اولیه فوالد کش��ور و عواملی از این
دس��ت از جمله اهداف اسقاط خودروهای فرسوده در هر
کش��وری اس��ت از اینرو حمایت خودروسازان از اسقاط
خودروهای فرسوده در هر کشور مد نظر است اما مشکل
اینجاس��ت که در ای��ران و در ماههای گذش��ته حمایت
خودروس��ازان داخلی از اس��قاط خودروه��ا کاهشیافته
است.
ب��ه گفته او ،این در حالی اس��ت که بر اس��اس قانون
مدیریت پس��ماند وقتی کاالیی ازس��وی ش��رکتی تولید
میش��ود ،بازیافت و اس��قاط آن کاال باید بهوسیله همان

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای
اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه باید صنع��ت خودرو به
سمت تولید خودروهایی با سوخت پاک برود ،گفت:
البته در بحث س��وخت پاک مش��کالتی وجود دارد،
بنابراین وظیفه مجلس شورای اسالمی پرداختن به
این موضوع مهم است.
علی کاظمیباباحیدری در گفتوگو با خبرخودرو
اظه��ار کرد :نعمت خدادادی س��وخت فس��یلی که
در کش��ور به فراوانی یافت میش��ود باعث شده در
برنامهه��ای جهانی به کن��دی پیش برویم و طبیعی
اس��ت در صورت وجود نفت و گاز در کشور دولت به
سمت انرژیهای تجدیدپذیر نمیرود.
وی اف��زود :اعضای کمیس��یون در ح��ال پیگیری
برای اجرای برنامهها در این زمینه هس��تند و عالوه
بر این ش��کایتهایی ازسوی مسئوالنی که در زمینه
سوختهای پاک تخصص دارند مطرح شده که باید
صنعت خودرو به سمت سوخت پاک برود.
کاظمیباباحی��دری اظهارک��رد :آیندهنگ��ری
کش��ورهای پیشرفته در زمینه محیط زیست موجب
ش��ده زمان مش��خصی را برای اس��تفاده از سوخت

شرکت انجام شود اما در حال حاضر خودروسازان ایرانی
از این قانون معافند.
این کارش��ناس اس��قاط خ��ودرو تاکی��د میکند :در
بسیاری از کش��ورها از کوچکترین تولیدات تا بزرگترین
آنه��ا بازیافت میش��ود ام��ا در ای��ران نه تنه��ا بازیافت
ظروف پالس��تیکی بهراحتی انجام نمیشود بلکه صنعت
خودروسازی نیز از این ماجرا دور مانده است .سیفیزاده
میافزاید :اگر به قانون احترام گذاش��ته شود بسیاری از
مش��کالت صنعتی کش��ور برطرف میشود بهگونهای که
خودروس��ازانی که میتوانند س��االنه ح��دود  ۳۳۰هزار
خودرو فرس��وده از رده خارج کنن��د اما از بازیافت معاف
هس��تند ،مش��کالت متعددی برای مراکز اس��قاط ایجاد
خواهند کرد .این کارشناس اسقاط خودرو با بیان اینکه
با فرض خروج این تعداد خودرو در س��ال از کالنشهرها
متوجه میشویم چه میزان از آلودگی هوا کاسته میشود
و در مقاب��ل فعالیته��ای اقتصادی وابس��ته به صنعت
خودرو افزایش مییابد ،تصریح میکند :در این ش��رایط
مراکز اسقاط به واردات چشم میدوزد؛ وارداتی که خود
با مس��ائل متعددی دس��توپنجه نرم میکند بهگونهای

فسیلی تعیین کنند.
وی گف��ت :در حال حاضر کش��ورهای پیش��رفته
به س��مت س��وخت پاک رفتند و حتی خودروسازان
نیز به همان س��مت س��وق یافتهان��د و عالوه بر این
برنامهای برای اس��تفاده از سوخت پاک در خانههای
مسکونی دارند بنابراین ایران نباید از این قافله عقب
بماند.
نماینده مردم اردل ،فارس��ان و دهس��تان سنگرد
در مجلس شورای اس�لامی افزود :برای پیشرفت به
س��مت توسعه سوخت پاک به طور قطع متخصصان
بس��یار خوبی در کشور وجود دارند که در این زمینه
بتوانند فعالیت کنند ،حتی تعدادی از این متخصصان
نمونههایی از موتور برقی را آماده و جلساتی با دولت
در زمینه سوخت پاک برگزار کردهاند.
کاظمیباباحیدری با اش��اره به لزوم ارتقای کیفی
موتورهای داخلی در کشور گفت :با توجه به نظرات
متخصصان تولید موتورهای برقی به مراتب س��ادهتر
از موتور معمولی است؛ بنابراین باید جلساتی در این
زمینه تش��کیل ش��ود و برنامهریزیهایی که در این
زمینه شده با جدیت الزم پیگیری شود.

که در ماههای گذش��ته ش��اهد بس��ته و باز شدن سایت
واردات خودرو بودیم که برای مراکز اس��قاط زنگ خطر
اس��ت چراکه اگر امسال این سایت  ۶ماه بسته بود شاید
س��ال آینده این سایت  ۸ماه بسته بماند از اینرو کاهش
واردات خودرو در س��الهای آینده در اس��قاط خودروها
موثر خواهد بود .این کارش��ناس اسقاط خودرو در پاسخ
به اینکه چه راهکارهایی برای جبران این فاصله نیاز است،
تصری��ح میکند :در حال حاضر حدود  ۲میلیون و ۵۰۰
هزار خودرو جدا از ش��مارش گواهی اسقاط خودروها که
عددی بیش از این میزان را رقم میزند ،فرسوده هستند؛
با این حال س��ال گذش��ته تنها حدود  ۱۲۰هزار خودرو
از رده خارجشده اس��ت .حال با فرض تولید یکمیلیون
خودرو در سال و خروج  ۲۰۰هزار خودرو فرسوده ،بازهم
مش��کالت آلودگی هوا و مراکز اس��قاط خ��ودرو کاهش
نمییاب��د چراک��ه باید تولی��د و خروج خودروه��ا از رده
مصرف با برنامهریزی جدی و مدیریت درست باشد .این
کارش��ناس تاکید میکند :اگر میخواهیم در چشمانداز
جهانی صنعت خودرو موف��ق عمل کنیم باید روشهای
مدیریتی مطلوب را تدوین و اجرا کنیم.
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یادداشت

تداوم برنامهریزیها پیشنیاز
تحقق سند راهبردی

خبر

رکورد روزانه تولید هایما اس ۵
شکسته شد

رک��ورد تولید روزانه هایما اس  ،۵محصول جدید گروه صنعتی
ایرانخ��ودرو در ایرانخ��ودرو خراس��ان شکس��ت .ب��ه گزارش
ایکوپ��رس ،ظرفیت تولید هایما اس  ۵ب��ا رکورد تولید روزانه ۴۵
دستگاه در روز در خط مونتاژ  ۲ایرانخودرو خراسان شکسته شد.
در ح��ال حاض��ر ظرفی��ت تولید انواع خودروه��ای اس یو وی
در خط مونتاژ  ۲ایرانخودرو خراس��ان روزانه  ۱۱۰دس��تگاه در ۳
نوبت کاری اس��ت که با اتمام پروژه افزایش ظرفیت تولید ازسوی
معاونت مهندس��ی ایرانخودرو از تیر س��ال آینده ،ظرفیت تولید
خودروه��ای اس ی��و وی به  ۲۲۰دس��تگاه در روز افزایش خواهد
یافت .در آبان س��ال جاری ،آیین رونمایی از خودرو هایما اس ،۵
محصول جدید گروه صنعتی ایرانخودرو با حضور مقامات کشوری
و اس��تانی ،مدیران ارش��د گروه صنعتی و اصحاب رسانه در مشهد
برگزار شده بود.

نیره پیروزبخت

جهانبخش سنجابیشیرازی

حسن کریمیسنجری

راهبرد جدید چینیها برای حفظ بازار خودرو ایران
میترا ممسنی
car@sanatnewspaper.com

ب��ازار خ��ودرو ای��ران چند س��الی اس��ت ک��ه بین
تولیدکنندگان ایرانی و چینی تقس��یم ش��ده است .این
مس��ئله که بعد از افزای��ش تحریمهای غرب علیه ایران
شدت گرفت ه بود پس از برجام و افزایش همکاری ایران
با خودروس��ازان اروپایی نیز نتوانست تغییر چندانی در
آن یجاد کند زیرا چینیها که س��هم عم��دهای از بازار
ایران کس��ب کردهاند حاضر به ترک این بازار نبودهاند و
در این س��الها سعی کردهاند با سیاستهای خودرویی
ایران همسو شوند .در آخرین اتفاقی که رخ داده شاهد
مذاکره چینیها برای همکاری در بخش استانداردهای
خودروی��ی ایران هس��تیم .این موضوع پ��س از آن رخ
داد که نیره پیروزبخت رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد
درگفتوگو با «گسترش صنعت» تاکید کرد برنامه این
سازمان برای اجرای قانون ارتقای استاندارد جدی است
و تنها تولیدکنندگان��ی میتوانند محصوالت مطرح در
فهرست خودروهای غیر استاندارد را دوباره تولید کنند
که اس��تانداردهای هش��تادوپنجگانه را در نظر داشته و
تولید محصول را با شرایط جدید از سر بگیرند.
اول دی همزمان با اجرای فاز نخس��ت استانداردهای
هشتادوپنجگانه فهرست مدل خودروهایی که از این پس
به دلیل نداشتن این استانداردها از چرخه تولید حذف
میش��وند ،اعالم شد .در این فهرس��ت تولید و واردات
خودروهایی همچون امویام  ۳۱۵سدان ،امویام ،۵۵۰
تیگو  ،۵س��ایپا  ۱۳۱و س��ایپا  ۱۳۲دوگانهس��وز ،سایپا
 ۱۴۱بنزینی و دوگانهس��وز ،آریو  ۱۵۰۰سیس��ی ،پژو
پارس ب��ا موتور  ،XUMوانت ت��ک کابین و دو کابین
مزدا و کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانهس��وز) ،آسا ،۵۰F B
لیف��ان  ،۶۲۰لیفان ایک��س  ،۵۰لیفان ایکس  ،۶۰جک
ج��ی  ،۵هیوندای آی ۱۰از دس��تور کار خودروس��ازان
خارج ش��د .این فهرست در حالی اعالم شده که بخشی
از  ۲۵خودروی��ی که تولید و واردات آنها متوقف ش��ده
ی اس��ت و از آنجا که بر اساس
متعلق به ش��رکای چین 
اعالم س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران تم��ام خودروهای
تولید داخل و وارداتی موظف به رعایت این استانداردها
هس��تند ،تولید برخی از محصوالت که ش��ریک چینی
دارن��د نیز با وقفه همراه ش��د از این رو هفته گذش��ته
جلسهای مشترک میان س��ازمان ملی استاندارد و یک

آغاز فروش اینترنتی کوییک
در هفته جاری

فروش محدود خودرو کوییک هفته آینده به صورت اینترنتی و
در شبکه نمایندگیهای مجاز گروه سایپا آغاز میشود .به گزارش
سایپا نیوز؛ فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی سایپا از
سهش��نبه  ۲۶دی به صورت اینترنتی یا مراجعه به نمایندگیهای
مجاز گروه سایپا در سراسر کشور انجام خواهد شد .خودرو کوییک
ب��ا توجه به مدل انتخابی دارای امکاناتی چون گیربکس اتوماتیک
 ،CVTفرم��ان برق��ی ،اس��تارت دکمهای ،سیس��تم ورود بدون
کلید ،مولتی مدیا ،دوربین دنده عقب ،سیس��تم پایش فش��ار باد
تایرها( ،)TPMSکروز کنترل ،کنترل صوتی روی فرمان و ...است.
خریداران میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت رسمی
گروه خودروس��ازی سایپا به نشانی www. saipacorp.comیا
ش��بکه نمایندگیهای مجاز گروه خودروس��ازی سایپا در سراسر
کش��ور مراجعه کنند .با توجه به محدودیت تعداد فروش در این
مرحله عالقهمندان این خودرو که تصمیم به خرید دارند میتوانند
از سهش��نبه  ۲۶دی نس��بت به خرید اقدام کنند .بدیهی اس��ت با
توج��ه به محدودیت تعداد فروش خودروه��ا ،اولویت واگذاری بر
اس��اس زمان ثبتنام خواهد ب��ود و پس از تکمیل ظرفیت فروش
متوقف خواهد شد.

عکس :گسترش صنعت

اه��داف تعیینش��ده صنعت
خودرو در س��ند چش��مانداز که
از آن ب��ه عنوان س��ند راهبردی
صنع��ت خودرو یاد میش��ود در
حال��ی ارقامی را برای رش��د این
صنع��ت پیشبین��ی ک��رده که
هنوز ش��رایط برجام با هدف رفع
امید رضایی
تحریمها نهایی نشده و ارتباط با
کارشناس صنعت خودرو
خارج و جابهجایی پول ش��رایط
بهمراتب س��ختتری را نس��بت
ب��ه ام��روز تجربه میکند .در عین ح��ال اقداماتی همچون تحریم
خری��د خ��ودرو ایرانی و موانعی از این دس��ت موجب ش��د اهداف
پیشبینیش��ده در سند راهبردی صنعت خودرو تا مسیر اجرایی
ش��دن فاصله زیادی داش��ته باش��د .هرچند هماکن��ون در زمینه
دسترسی به این اهداف تالشهایی میشود و شاید شرایط را برای
تحقق اعداد پیشبینیش��ده بتوان هموار کرده و گفت با توجه به
شرایط فعلی اهداف پیشبینیشده چندان دور از دسترس نیست
اما برای رس��یدن به آن ،مس��یر س��ختی پیش رو قرار دارد .س��ال
گذش��ته خودروس��ازان با افزایش تیراژ و رش��د آن ثابت کردند در
ص��ورت ن��گاه ویژه به این صنعت به طور قط��ع میتوان به اهداف
موردنظر دس��تیافت .در س��ال گذش��ته مجموعه قطعهسازی به
سمت کسب سهم بیشتری از بازار اقدام کرد که تا اندازهای موفق
ش��د خواب تولید را به حداقل رس��انده و گردش نقدینگی را انجام
دهد اما بررسیها در پایان سال  ۹۵نشان داد با توجه به هزینههای
انجامشده ،قوانین ،مالیات ،بیمه و قیمتهای دستوری در صنعت
خودرو ،حاش��یه سودی برای قطعهسازان ایجاد نشد و تنها شاهد
رونق بازار بودیم .بر این اس��اس تنها در صورت تداوم نگاه س��ال
گذش��ته به صنعت خودرو ،دس��تیابی به این برنامه ممکن خواهد
بود .وقتی تیراژ افزایشیابد ،تقاضا بیشتر از عرضه و فروش به طور
اقس��اطی باشد ،خودروس��از برای تامین منابع مالی با کمبودهایی
همراه خواهد بود بنابراین اگر نتوانیم تعادل بین فروش و مطالبات
قطعهس��ازان و پیمانکاران برقرار کنیم ش��اید دسترسی به اهداف
س��خت باش��د اما اگر براس��اس تعهدات ایجادش��ده عمل ش��ود،
دسترسی به اهداف دور از انتظار نیست زیرا ظرفیت خودروسازی
و قطعهس��ازی در ش��رایط یکسان قرار داش��ته و هدفگذاری نیز
متناسب با شرایط تعریف میشود .از سوی دیگر توجه به این نکته
ضروری است که استهالک خطوط تولید در  ۶سال تحریم نیازمند
س��رمایهگذاری و بروزرس��انی است که بخشی از این روند نیازمند
تعامالت بانکی و جابهجایی پول است اما شرایط با سال  ۹۶به هیچ
عنوان قابل مقایس��ه نیس��ت و براس��اس آمار ارائهشده ،تا شهریور
تولیدات خودروس��ازان پیشفروش ش��ده است .بر این اساس و با
توج��ه ب��ه درنظر گرفتن مالحظات این حوزه ،دس��تیابی به اعداد
پیشبینیش��ده در س��ند راهبردی صنعت خودرو نیازمند تغییر
نگاه اس��ت زیرا در صورت حفظ نش��دن تعادل در نیمه دوم س��ال
شاهد دس��تاندازهایی هستیم که در این صورت نسبت مناسبی
بین نقدینگی و تامین منابع مالی تولید وجود نداش��ته و تولید با
مشکل روبهرو خواهد شد.

هیات چینی ب��ا هدف گفتوگو درباره اس��تانداردهای
هش��تادوپنجگانه خودروی��ی س��ازمان ملی اس��تاندارد
ای��ران در مح��ل این س��ازمان برگزار ش��د .از آنجا که
چین بزرگترین ش��ریک تجاری ایران به شمار میرود و
ساالنه بیش از  ۱۰۰هزار خودرو در بازار ایران به فروش
میرس��اند به طور قطع حاضر نیست چنین بازاری را از
دس��ت بدهد و با توجه به این شرایط ای دهآل در تالش
ب��رای تولیدی بر اس��اس اس��تانداردهای جدید خواهد
بود که در این نشس��ت مش��ترک نیز بر آن تاکید کرده
است .در این نشست که سازمان ملی استاندارد میزبان
هیات��ی از مقامات نهادهای تایید صالحیت و ش��رکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،همچنین نمایندگان
ش��رکتهای خصوصی در زمینه خدمات خودرویی بود
هیات چینی برای اجرای اس��تانداردهای موردنظر ایران
ابراز تمایل ک��رده و باتوجه به اس��تانداردهای اجباری
گفتهش��ده و اهمیت بازار ایران برای چینیها به منظور
اعمال الزامات اجباری هشتادوپنجگانه خودرویی اعالم
آمادگی کرده است.
در ای��ن نشس��ت هی��ات ایران��ی متش��کل از معاون
ارزیاب��ی کیفی��ت ،رییس مرکز تایی��د صالحیت ایران،
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع فلزی
و مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بینالملل سازمان
مل��ی اس��تاندارد ایران پس از ش��نیدن پیش��نهادهای
هی��ات چینی برای اجرایی ش��دن الزام��ات خودرویی
پیشنهادهایی را مطرح کردند.
هیات چینی نیز بر گس��ترش همکاری در زمینههای
آزمایش��گاهی ،تایید صالحیت و صدور گواهی در حوزه
خودرو تاکید کرده که بر این اس��اس دوطرف مذاکره با
تاکید بر گسترش همکاری میان نهادهای متناظر در دو
کشور درباره همکاریهای دوجانبه در حوزه خودروهای
تولید چین مذاکره کردند.
از سوی دیگر بنا به درخواست طرف چینی مقرر شد،
کنفرانس ویژهای درباره معرفی و اجرای استانداردهای
هش��تادوپنجگانه خودروی��ی از س��وی س��ازمان مل��ی
استاندارد ایران با هدف آشنایی خودروسازان چینی در
آن کش��ور برگزار ش��ود که مورد موافقت طرف ایرانی
قرار گرفت.

 گواهی چینی از دستور کار خارج شد

جهانبخش سنجابیش��یرازی ،معاون ارزیابی کیفیت
س��ازمان ملی استاندارد نیز با اش��اره به جلسه با هیات
چینی در زمینه اس��تاندارد خودرو و س��ایر محصوالت

عام درباره دس��تاورد این جلس��ه به ایس��نا گفته است:
«ای��ن هیات چینی در  ۳بخ��ش آزمون و صدور گواهی
استاندارد برای خودروهای چینی ،مرکز تایید صالحیت
و گواهی اس��تاندارد و نیز مرکز ارزیابی کنترل کیفیت
محصوالت عام برای محصوالت فعال بود .مطالبه هیات
چین��ی این بود که ایران گواه��ی تایید نوع خودروهای
چینی را که به  ۱۶۰مورد میرس��د و به عنوان گواهی
 CCCاس��ت مانند گواه��ی اس��تانداردهای اروپا مورد
قب��ول قرار دهد .همچنین آنها درخواس��ت کردهاند که
زمینه شناس��ایی متقابل اس��تانداردهای هر دو کش��ور
ن ترتیب هم آنها استاندارد کاالهای
فراهم ش��ود و بهای 
ایران��ی را بپذیرند و ه��م ایران محص��والت چینی که
گواهی  CCCدارند را مورد پذیرش قرار دهد و آزمون
دیگری اتخاذ نکند».
سنجابیش��یرازی با اش��اره ب��ه تاکید س��ازمان ملی
اس��تاندارد مبنی بر اجرای کامل استانداردهای اجباری
در ح��وزه خودرو ب��ه صورت تمام و کم��ال اظهار کرد:
هر خودرو که به کشور وارد میشود باید استانداردهای
هش��تادوپنجگانه را مبتنی بر اس��تانداردهای روز اروپا
دریافت کند که چینیها با این مسئله موافقت کردهاند
و بحث گواهی  CCCاز دستور کار خارج شد.
از دیگ��ر تصمیم��ات در ای��ن جلس��ه این ب��ود که
س��رمایهگذاری مش��ترک بین بخ��ش خصوصی هر دو
کش��ور با حمایتهای بخ��ش دولتی انج��ام و مرکزی
بهعن��وان آزمون و ص��دور گواهی برای خ��ودرو ایجاد
ش��ود که مرکزیت ارائه خدمات در منطقه ش��رق دور،
خاورمیانه و شمال افریقا را داشته باشد.
به گفته معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد
همچنین قرار اس��ت کمیت ه ششجانبهای تشکیل شود
و  ۶پیش��نهادی که در این جلس��ه به تصویب رس��یده
بهتدریج در دستور کار قرار گیرد.
بر اس��اس این گزارش ،مسئوالن ایرانی حاضر در این
نشس��ت بر راهاندازی مرکز آزمون ج��ادهای خودرو در
ایران با س��رمایهگذاری مشترک ایران و چین ،همکاری
مش��ترک در زمینه آزمون و ص��دور گواهی و تایید نوع
خودرو و همکاری در بخ��ش تایید صالحیت دوجانبه،
امضای تفاهمنامه میان س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران
و س��ازمان اس��تاندارد چین با موضوع پذیرش متقابل
گواه��ی محص��ول و گواهی انطباق تاکی��د کردند و در
نهایت مقرر ش��د دبیرخانه مش��ترک برای تدوین طرح
اجرایی و پیگیری تفاهمها تشکیل شود.

 برنامهری�زی برای اس�تفاده از مزیتهای
چین

در همین حال حسن کریمیسنجری در گفتوگو با
«گس��ترش صنعت» معتقد است با برنامهریزی مناسب
میتوان از مزیتهای صنعت خودروسازی چین استفاده
ک��رد .به اعتقاد او تمام خودروس��ازان چینی توان ورود
به ب��ازار اروپا و امریکا را ندارن��د و ایران برای چینیها
بازار مناس��بی در رسیدن به هدف نهایی است و در این
شرایط ،شرکتهای ایرانی میتوانند با یک برنامهریزی
بلندمدت و هوشمندانه در همکاری با چینیها به دانش
فنیروزی که در اختیار ش��رکای اروپایی چینیهاست،
دس��ت پیدا کنن��د .وی افزود :باید برای دس��تیابی به
دانش فن��ی چینیها و ورود محصوالت باکیفیت از این
کشور ش��رایط بهگونهای تعریف شود که استانداردهای
بهروزتری در زمین��ه واردات و مونتاژ محصوالت چینی
تدوین ش��ود و از س��وی دیگر باید از مونتاژ محصوالت
چینی به تولید و داخلیسازی بیش از  ۵۰درصدی آنها
تغییر رویه داد .این کارش��ناس صنع��ت خودرو تاکید
کرد :با تکیه بر استانداردهای روز میتوان از محصوالت
روز چینی در ایران اس��تفاده کرد و با استراتژی مناسب
میت��وان از مزیتهای صنعت خودروس��ازی چین بهره
برد .هرچند س��ازمان مل��ی اس��تاندارد در تالش برای
اجرای مصوبه ش��ورای سیاستگذاری خودرو در زمینه
ارتقای اس��تانداردهای صنعت خودرو است با این حال
برخی اظهارات نش��ان از روی ه متفاوتی دارد چراکه تنها
چند روز پس از اعالم فهرست  ۲۵خودرویی که باید از
چرخه تولید خودروس��ازان خارج شوند نیره پیروبخت،
رییس سازمان ملی استاندارد در گفتوگویی تاکید کرد
که این خودروها در صورت رعایت استانداردهای اعالم
ش��ده به چرخه تولید بازخواهند گش��ت؛ این در حالی
است که اگر قرار به ارتقای استاندارد این خودروها بود،
این س��ازمان در اطالعیههایی پیش از این خودروسازان
را ملزم به ارتقای این اس��تانداردها کرده بود و کمکاری
یا بیتوجهی خودروس��ازان یا نشان از جدی نبودن این
قانون داش��ته ی��ا این اطمینان وجود داش��ته که بازهم
مهلتی دوباره داده خواهد ش��د .با این حال فاز نخست
اجرای این قانون چندان محکم برداش��ته نش��د و حتی
برخ��ی از خودروهای��ی که در این فهرس��ت قرار دارند
همچنان در خط تولید خودروسازان به تولید میرسند
که «گسترش صنعت» در گزارشی دیگر به این موضوع
خواهد پرداخت.

«النترا» را کمتر از  ۱۵۰میلیون تومان بخرید
مع��اون فروش و بازاریابی کرم��ان موتور گفت :بهای
قطعی دو محصول هیوندای س��انتافه و توسان بر اساس
افزایش ش��دید حقوق و عوارض گمرکی ( از  ۴۰به ۷۵
درص��د و از  ۵۵ب��ه  ۹۵درصد) و ن��رخ ارز در چند ماه
گذشته به زودی اعالم میشود.
به گزارش «گس��ترش صنعت» حسن اکبری با بیان
این مطلب افزود :بر این اس��اس افزایش قیمت در بهای
فروش ش��رکت برای خودروهای هیوندای سانتافه ۶۱۰
میلیون ریال و برای توس��ان  ۵۵۰میلیون ریال خواهد
ب��ود .وی با رد هرگونه ش��ایعه افزای��ش  ۸۰۰میلیون
ریالی سانتافه در چند روز گذشته اظهار کرد :این میزان
افزای��ش در تمام خودروهای مش��ابه نیز اتف��اق افتاده
که نشاندهنده افزایش یکس��ان در هزینههای واردات
خودرو برای همه نشانهای خارجی است .البته افزایش
در هزینه ش��مارهگذاری و مالیات ارزش افزوده براساس
ابالغهای انجام ش��ده در مراکز ش��مارهگذاری پرداخت
خواهد شد.

اکب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه کرمانموتور یک ش��رکت
تولیدکننده است و واردات محصوالت هیوندای با هدف
داخلیسازی آن انجام میشود ،اظهار کرد :بر این اساس
پس از آی،۱۰ای  ۲۰و اکس��نت بهزودی ش��اهد تولید
هیوندای النترا در خطوط تولی��د کرمانموتور خواهیم
بود.
مع��اون ف��روش و بازاریابی کرمانموت��ور اظهار کرد:
تولی��د داخل االنترا مدل جدید از نیمه نخس��ت س��ال
 ۹۷در دس��تور کار ق��رار گرفته و در هم��ان بازه زمانی
به قیمت کمتر از  ۱۵۰میلیون تومان تحویل مشتریان
خواهد شد.
وی در ادام��ه از تحویل خودروهای هیوندای وارداتی
ب��ا قیمت قبلی خبر داد و گفت :این ش��رکت در جهت
حمایت از مشتریمداری،خودروهای وارداتی ثبتنامی
هیوندای را با قیمت پیشفروش در زمان ثبتنام تحویل
مشتریان خواهد داد.
ب��ه گفته اکب��ری ،تولید ح��دود  ۲۰ه��زار هیوندای

اکس��نت و النت��را در کرم��ان موتور برای س��ال ۲۰۱۸
می�لادی (  )۱۳۹۷-۱۳۹۶برنامهریزی ش��ده که بر این
اساس دس��تکم میزان داخلیس��ازی برای محصوالت
هیوندای  ۳۰درصد خواهد بود.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت کرمانموتور از افزودن
محصوالت جدید به س��بد محصوالت این شرکت خبر
داد و گفت :عالوه بر محصوالت قبلی ،عرضه خودروهایی
همچون هیوندای کونا،ای  ۳۰جدید و آزرا در دس��تور
کار قرار گرفته و در تالش��یم براساس زمانبندی اعالم
شده این محصوالت را وارد بازار ایران کنیم.
وی با بیان اینکه توس��عه همکاریها با خودروسازی
جک نیز در دستور کار قرار گرفته ،افزود :عالوه بر عرضه
خودرو جی ۴برای خ��ودرو اس ۷نیز در حال مذاکره و
برنامهریزی هس��تیم و از سوی دیگر مذاکرات با شرکت
لیفان برای تولید و عرضه محصوالت جدید این شرکت
در حال پیگیری است.
اکبری با بیان اینکه رویکرد اصلی شرکت کرمانموتور

کاهش طول عمر محصوالت و عرضه مستمر خودروهای
جدی��د و روز اس��ت ،تصریح ک��رد :برای س��ال ۲۰۱۹
می�لادی نی��ز س��اخت داخل توس��ان در دس��تور کار
قرار خواهد گرفت .بر این اس��اس برنامه تولید امس��ال
کرمانموتور به  ۴۵هزار دستگاه خواهد رسید.
مدی��ر بازاریاب��ی و ف��روش ش��رکت کرمانموتور از
برنامهریزی شرکت برای بهروز شدن تحویل خودروهای
ثبتنامی خبر داد و اظهار کرد :بر این اس��اس در تاریخ
 ۵بهمن تعهدات این ش��رکت به مشتریان صفر شده و
هفته آینده جش��ن تحویل نخستین سری اس  ۳و یک
هفته پس از آن جشن تحویل نخستین سری اکسنت را
برگزار خواهیم کرد.
وی از مذاکره برای صادرات هیوندایهای تولید شده
در ای��ران خب��ر داد و گفت :هماکن��ون در حال مذاکره
برای س��رمایهگذاری هیوندای در ایران هستیم و نتیجه
مذاک��رات جدید فروردین س��ال آینده به طور رس��می
اعالم خواهد شد.

شنبه

صنعت قطعه
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یادداشت

مصلحتاندیشی تا کجا؟

سیدمرتضی مرتضوی

عکس :مهدی کاوهای

باید ابزاری را در
اختیار فرد گذاشت
و از او تقاضا کرد با
استفاده از این امکانات
محصوالت را با کیفیت
مورد درخواست تحویل
دهد .زمانی که ابزار
نباشد چگونه افراد
میتوانند کارهای خیلی
خاص انجام دهند و
محصوالت با کیفیت باال
مطابق با استانداردهای
جهانی ارائه کنند؟

در گفتوگوی «گسترش صنعت» با رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی مطرح شد

قیمتگذاری دستوری مانع افزودن «آپشن»

فاطمه امیراحمدی
car@sanatnewspaper.com

یک��ی از خأله��ای صنع��ت خودرو کش��ور تولید
خانواده لوکسهاس��ت .این امر باعث ش��ده تا بازار
داخل در اختیار کش��ورهایی مانن��د چین ،کره و...
باشد .برخی میانگین س��طح درآمد بیشتر مردم را
عاملی در سیاس��تگذاری تولید خودروها میدانند؛
این در حالی اس��ت که برخ��ی خانوادههای متمول
دارای دو یا  ۳خودرو لوکس هستند.
از س��وی دیگر پرسش این اس��ت که آیا صنعت
قطع��ه ت��وان و ظرفی��ت تولی��د و تامی��ن قطعات
ای��ن خودروه��ا را دارد؟ س��یدمرتضی مرتض��وی،
رییس انجمن س��ازندگان خ��ودرو و مجموعههای
خودرویی به این پرس��ش «گسترش صنعت» پاسخ
میدهد.
 ب�ا توجه به خلأ تولید خودروه�ای لوکس
در کش�ور آیا صنعت قطعه بهلح�اظ ظرفیت و
توانمن�دی آمادگی تولی�د و تامین قطعات این
خودروها را دارد؟
منظ��ور از خودروه��ای لوک��س ،مدلهای��ی ب��ا
آپش��نهای مختل��ف اس��ت .صنعت قطعه کش��ور
بر اس��اس قیمتگذاری خ��ودرو توانای��ی دارد که
خودروهای��ی با آپش��نهای مختلف را پش��تیبانی
کند.
خودرو با آپشنهای مختلف و استحکام موتورهای
متفاوت این امکان را میدهد که ش��ما خودروهایی
مناسب و مطلوب سلیقههای مختلف و خاص داشته
باش��ید مانند پلتفرمهای جدید پ��ژو (۲۰۰۸ ،۳۰۱
و  )۵۰۸ک��ه وج��ود دارد .بهطور قط��ع این توانایی
در صنعت قطعه کش��ور وجود دارد که قطعات این
خودروها با آپش��نهایی که دارند در حال س��اخت
اس��ت.گفتنی اس��ت آنچه محدودیت ایجاد میکند
قیمتگذاری خودرو از س��وی شورای رقابت است.
این شورا س��قفی را برای قیمت خودروهای داخلی
تعیی��ن میکن��د که ب��ه صنعتگر اج��ازه نمیدهد
آپش��نهای مختلف روی خودرو نصب ش��ود که به
دسته لوکسها بپیوندد.

 آیا شما قیمتگذاری دستوری را دلیل این
خأل میدانید؟
به تناس��ب امروز وقتی از خودروهایی خاص اسم
میبریم که دارای آپشنهای خاص باشد و نمیتوان
آنها را زیر  ۱۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان قیمتگذاری
کرد اما گرانتری��ن خودرویی که در صنعت خودرو
داخلی در حال تولید اس��ت بهطور تقریبی یکسوم
این قیمت است .بنابراین اگر در بحث قیمتگذاری
فضا باز ش��ود و تعیین قیمت خودروها از چارچوب
ش��ورای رقاب��ت خارج ش��ده و ب��ر اس��اس آنالیز
ارزشگذاری خودروها با توجه به آپش��نها انجام و
قیمتگذاری شود (محدودیت قیمتی جبری نباشد)
صنعت قطعه آمادگی تولید و تامین این خودروهای
بهاصطالح فول آپشن را در خود دارد.
 با توجه به توضیحهایی که داده شد درواقع
تایی�د میکنید صنعت قطعه توانایی تحقق این
امر را دارد؟
صد درصد بستر فراهم است .در بحث الکترونیکال
ش��رکتهای داخلی که در ح��ال فعالیت در تولید
این بخشها هس��تند آپشن ازس��وی همان حافظه
اصل��ی و ایمنی خودرو انجام میش��ود که میتواند
در برنامهه��ای نرمافزاری آن طراحی ش��ود بهطور
نمونه اینکه چه تعداد ایربگ داش��ته باش��د یا ترمز
و گیربک��س آن چگونه عمل کن��د .همچنین برای
فضای داخلی خودرو میتوان از مواد اولیه مختلف با
قابلیتهای متفاوت استفاده کرد بهطور نمونه امروز
قیمت چرم یک عدد است و قیمت پارچه نیز عددی
دیگر .اگر قیمتگذاری درس��ت انجام شود میتوان
در ساخت صندلی از چرم یا پارچه استفاده کرد؛ این
درحالی است که چرم نیز انواع مختلف دارد.
بنابرای��ن معتقدم بس��تر س��اخت قطع��ات این
خودروها در صنعت قطعه کش��ور فراهم اس��ت زیرا
قالبها وجود دارند .تنه��ا باید مواد اولیه مورد نیاز
تغییر کند.
بخشی از این مس��ئله به مواد اولیه مورد استفاده
برمیگ��ردد اما بخش��ی نیز مربوط ب��ه دانش فنی
است زیرا با اضافه شدن آپشن در کیفیت خودروها
تغییری ایجاد نمیشود .تنها برای راحتی و سهولت
بیش��تر مصرفکننده گزینههایی ب��ه خودرو اضافه

میش��ود که نیاز به دانش فن��ی جدید دارد .بهطور
نمونه وقتی عنوان میش��ود چ��را تولید پژو ۲۰۰۸
با ش��رط ۴۰درصد آغاز نش��د دلیل این امر را نبود
ت��وان الزم در صنعت قطعه عن��وان میکنند؛ اینکه
ماشینآالت قدیمی است و. ...
ماش��ینآالت واحدهای صنعت��ی کهنه و قدیمی
نیس��ت بلکه تجهیزات صنعت قطع��ه در تمام دنیا
با پیش��رفت فن��اوری و تغییرات ،روزآمد میش��ود.
همیش��ه متولی این امر در دنیا سامانههای بانکی و
صندوقهایی هستند که به صنعتگر کمک میکنند
و نیز وزارت مربوط .شما امروز چنین مبنایی را در
ای��ران نمیبینید و برای گرفت��ن وام باید ۲۰درصد
س��ود بدهید .منظور این اس��ت ابزارهایی که مانع
پیش��رفت صنعت قطعه و حتی صنعت خودرو شده
و بین تمام صنعتگران درد مش��ترک اس��ت اموری
چون نظ��ام بانکی ،مالیات ،دارایی و ...اس��ت .برای
افزایش تعداد نی��روی کار در صنعت بهویژه صنعت
قطعه برنامهای وجود ن��دارد که بهطور نمونه اینکه
اگر قطعهس��ازانی به ش��کل هلدینگ ی��ا تییر وان
اداره ش��وند و بتوانند این تعداد کارگر را مش��غول
ب��ه کار کنن��د دارای این معافیته��ا خواهند بود و
درصد بازپرداخت وام بانکی آنها نیز کاهش مییابد.
نخست باید ابزاری را در اختیار فرد گذاشت و سپس
از او تقاضا کرد با استفاده از این امکانات محصوالت
را با کیفیت مورد درخواس��ت تحوی��ل دهد .زمانی
که ابزار نباشد چگونه افراد میتوانند کارهای خیلی
خاص انجام دهند و محصوالت با کیفیت باال مطابق
با اس��تانداردهای جهانی ارائه کنند؟ معتقدم برای
آنکه صنعت قطعه به سمتی برود که در رقابتهای
جهانی وارد ش��ود همان کاری که تمام دنیا میکند
را باید انج��ام دهد یعنی باید حمایت ش��ود از نوع
عملی .امروز در هیچ کشوری صنعتگر وامی با سود
بازپرداخت نظ��ام بانکی ایران نمیگیرد حتی نصف
آن؛ بلکه بازپرداخت وامها با سود بسیار خرد است.
 ب�ا توجه به مش�کالتی ک�ه در بخش کالن
صنع�ت وج�ود دارد و نظام بانک�ی امروز چند
درص�د قطعهس�ازان آمادگ�ی تامی�ن قطعات
خودروهای لوکس را دارند؟
وقتی خودروهای جدید وارد چرخه تولید صنعت

خودرو ش��دهاند بهطور قطع آمادگی الزم در صنعت
قطعه وج��ود دارد به همین دلیل قراردادهایی امضا
ش��ده اس��ت .میتوان گفت ۹۰درصد قطعهسازان
کش��ور در دان��ش فنی به ش��کل جوین��ت ونچر با
همتایان خارجی خ��ود ارتباط دارن��د یا گروههای
متخصص��ی را فرس��تادند که آموزشه��ای الزم را
ببینن��د و امروز برگش��تهاند و میتوانن��د در تولید
روشهای نو را بهکار گیرند.
 یعنی امروز در بیش�تر واحده�ای تولیدی
صنع�ت قطع�ه نیروهای آموزشدی�ده در حال
تولید و تامین قطعه هستند؟
هر شرکت و کارخانه قطعهسازی برای اینکه بازده
عملکرد خود را ارتقا دهد نیروهای واحدهای تحقیق
و توس��عه خود را به کشورهای پیشرفته در این امر
میفرستد تا آموزشهای الزم را ببینند و محصوالت
خود را بر اساس استانداردهای روز دنیا تولید کنند.
 ب�ا توجه به آنچه اش�اره ش�د آی�ا میتوان
نتیج�ه گرفت ک�ه صنعت قطع�ه در روزآمدی
چندان از دنیای صنعتی عقب نیست؟
ج��ز ای��ن نمیتوان��د باش��د .بهط��ور نمون��ه در
همایشه��ای خودروی��ی ک��ه در نمایش��گاههای
خودرویی دنیا برگزار میش��ود بسیار دیده میشود
حتی نمایندگان قطعهس��ازان کوچک کشور در آن
حضور دارند .صنعت قطعه کش��ور این توانمندی را
دارد که اگر به آن کمک شود دستگاهها و تجهیزات
تولیدی خود را روزآمد کند اما تحقق این امر نیازمند
کمک همهجانبه دولت است؛ موضوعی که در تمام
دنیا نیز انجام میش��ود .باید کمک کرد برای اجرای
برنامهها اولویتبندی ش��ود .باید دید صنعت قطعه
در نظام اقتصاد مقاومتی چه نقشی در تولید اشتغال
دارد و اگر نقش پررنگی است باید حمایت شود زیرا
امروز اشتغال دغدغه کشور است .صنعت قطعه این
توانایی را دارد که رتبه درصدی جذب افراد صنعت
را ارتق��ا دهد و باعث افزایش نیروهای کار ش��ده و
ش��اخص بی��کاری را کاهش دهد .به ج��ای اینکه
هزینه کنیم و بنگاهه��ای زودبازده را مورد حمایت
ق��رار دهیم ک��ه از آن نیروی کار و اش��تغال بیرون
نمیآید صنایعی مانند صنعت قطعه را حمایت کنیم
تا در اقتصاد مقاومتی اشتغالزایی شود.

قیمت انواع کامیون و کامیونت
نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

کامیون ایویکو-یورو کارگو

258/000/000

244/000/000

کامیونت هیوندای  6تن

118/150/000

119/000/000

273/220/000

272/000/000

کامیونت آرنا

98/300/000

......

کامیون کشنده فاو جی - 6جفت محور

263/200/900

253/000/000

ایسوز  5تن بدون کاربری

کشنده کاوه  -تک محور کیتی 420

کشنده ایویکو-استرالیس
کامیون ایسوزو  18تن

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

461/000/000

253/200/000

109/000/000

268/000/000

256/000/000

کامیونت ایسوز کمپرسی ( 6تن اتاق جدید)

127/000/000

126/000/000

253/000/000

245/000/000

کامیونت الوند  6تن

86/000/000

86/000/000

213/000/000

210/000/000

کامیونت  5.2آمیکو -ایام 6

473/000/000

480/000/000

فرتون  6.5تن

410/000/000

فرتون  8.5تن

460/000/000

کشنده کاوه  -جفت محور کیتی 420
کشنده فوتون

263/000/000

آریا کمپرسی  1924الکی

کامیون کشنده ولوو افاچ 460

کامیون کشنده ولوو افاچ 500

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

242/000/000

کامیونت جک  5.6تن

78/800/000

......

106/000/000

265/500/000

کشنده دنیز

436/000/000

کامیونت هیوندای  8تن

126/350/000

126/500/000

418/000/000
186/200/000

430/000/000

460/000/000

261/000/000

265/000/000

490/000/000
185/000/000

کامیونت ایسوز ( 6تن اتاق جدید)

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

کامیونت کاویان K 1052
فرتون  6.5تن  .خوابدار

122/650/000

130/350/000
......

......

78/540/000

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

78/540/000

103/000/000

101/000/000

106/900/000

105/000/000

104/600/000

103/000/000

زمان��ی در رش��ته عل��وم
ارتباط��ات اجتماع��ی ب��ه ما
میگفتن��د یک��ی از راهه��ای
اطالع از درس��تی یا نادرستی
اخبار این اس��ت که اگر تمام
رسانهها درباره موضوعی یک
خبر را اع�لام کردند ،میتوان
فاطمه امیراحمدی
مطمئن شد خبر درست است
خبرنگار
اما اگر هر رس��انهای به امری
ج��دا از دیگری پرداخت برای
یافتن حقیقت موضوع باید خود تالش کنید .به قول معروف
«هر کسی از ظن خود شد یار من».
وضعی��ت صنع��ت قطعه اگر یک موضوع پنداش��ته ش��ود
اخباری که از سوی نهادهای مرتبط با این صنعت ،انجمنها،
اتحادیهها و ...اعالم میش��ود گاهی یکس��ان و گاهی بس��یار
متضاد با یکدیگر اس��ت که همدیگ��ر را نقض میکنند؛ یکی
از تحقق ۴۰درصد داخلیس��ازی میگوید و دیگری از نهایت
۲۰درص��د .یک��ی میگوید ۹۰درص��د جامعه قطعهس��ازان
با همتایان بینالمللی مش��ارک 
ت دارن��د و دیگری از محدود
مذاکرات خارجی به نتیجه نشس��ته در صنعت قطعه صحبت
میکند.
حال با این ش��رایط طبیعی است برای یکی شدن حرفها،
خواس��ته و تاکید ش��ود خبرنگار تنها از یک مجرا ورود کند.
این از منظری خوب اس��ت و از دیدگاهی نامطلوب؛ خوب به
این لحاظ که مجموعه منس��جمتر بهنظر میآید و نامطلوب
اس��ت چراکه حقایق در پشت برخی اظهارنظرهای مصلحتی
ناپدید میشود.
انس��جام منجر به وحدت میش��ود و در ش��رایط س��خت
این وحدت بس��یار کمککننده اس��ت تا بتوان به سالمت از
مش��کالت و چالشهای دردسرس��از عبور کرد .شاید یک بار
دیگر در یکی از یادداش��تها عنوان کرده باش��م خوب است
هر نهادی در این صنعت به بخش��ی از مشکالت بپردازد و با
هماندیشی یک همافزایی شکل گیرد.
وقت��ی از بی��رون بهعنوان ی��ک ببیننده کاره��ای در حال
انجام ازس��وی ای��ن صنعت را دنبال میکنی��د به تاقدیسها
و ناودیسهای��ی برخ��ورد میکنید که بیش از آنکه ش��ما را
به یک نتیجه نهایی برس��اند دچار س��رگردانی میکند و در
این س��رگردانی باید انگش��تهای اتهام را دنبال کنید که در
جهتهای مخالف نشانه رفته است.
ش��اید جای یک نشست با حضور تمام مدیران و مسئوالن
این صنعت خالی باش��د زیرا برخی س��وءتفاهمها ناش��ی از
شنیدن حرف دیگری از نفر سوم است.
این اختالف رس��انه را نیز تحتتاثیر قرار میدهد و هر بار
متهم میش��ود به انعکاس اخبار غیرواقعی درحالیکه در این
بین فراموش میشود رس��انه وظیفه بیطرفی دارد و باید به
انعکاس دیدگاهها و نظرات کارشناسان بدون تغییر بپردازد.
در ادامه این تضادها شاید بتوان نتیجه گرفت هر دو طرف
درست میگویند اما از نگاه خودشان .این آسیبرسان نیست
تا جایی که منافع پاییندستی فدای منافع باالدستی نشود.

خبر

قطعهسازان سرگردان برای
توسعه و گسترش فضای تولید
یک فعال صنعت قطع ه کش��ور معتقد اس��ت :در سالهای
اخیر قطعهسازان بهواسطه بحرانهای ایجادشده با مشکالت
زیادی روبهرو بودهاند چنانچه بهدلیل این ش��رایط همچنان
بسیاری از واحدها با مشکالت فناوری و روزآمدی در فرآیند
تولید همراه هستند.
محمد نصیری اظهار کرد :درحالحاضر قطعهسازانی امکان
ادامه فعالیت دارند ک��ه از توان مالی و فناوری روز برخوردار
باشند.
وی تاکید کرد :همچنان بس��یاری از قطعهسازان بالتکلیف
هس��تند که در روند توسعه و گسترش فضای تولید در کشور
باید در چه جهتی حرکت کنند که حمایتهای دولت و سایر
دستگاههای متولی در این بخش را نیز از دست ندهند.
وی ب��ا توجه به تاثیر حمایتهای دولت بر توس��عه س��هم
برخ��ی از قطعات خارجی در بازار خاطرنش��ان کرد :حمایت
نش��دن از تولید در این س��الها موجب رش��د ورود کاالهای
چینی به کش��ور ش��ده اس��ت؛ چنانچه هماکنون سهم بازار
خودروه��ای چینی در ای��ران از ۵درصد به ۲۸درصد افزایش
یافته است.
به گفته وی درحالحاضر نزدیک به ۸۰درصد از سهم بازار
قطعات در کشور را قطعات چینی در اختیار گرفتهاند.
این فع��ال در صنعت قطع��ه در گفتوگو ب��ا خبر خودرو
همچنین با توجه به برخی اقدامات ش��رکتهای خودروساز
درباره پرداخت مطالبات قطعهس��ازان گفت :قطعهسازان در
این سالها ش��رایط مناسبی را به لحاظ نقدینگی نداشتند و
همچنان این شرایط بر بخش زیادی از واحدهای قطعهسازی
حاکم اس��ت .او تاکید کرد :البته در دولت گذش��ته و دولت
جدید نس��بت به رفع مش��کالت تولیدکنن��دگان و پرداخت
مطالب��ات قطعهس��ازان حرکته��ای خوب��ی انجام ش��ده و
شرکتهای خودروس��از به دنبال راهکارهایی برای پرداخت
مطالب��ات معوق قطعهس��ازان هس��تند و بخشهای��ی را نیز
پرداخت کردهان��د .نصیری افزود :م��دت پرداخت مطالبات
قطعهس��ازان تاحدودی بهبود یافته اما همچنان فاصله زمانی
پرداختها زمان مناس��بی نیس��ت و باید با استاندارد دنیا در
این حوزه هماهنگ شویم.

شنبه

خودرو بینالملل
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یادداشت

انسانهای اقتصادی
انسانهای عادی

ریچارد تالر ،دانشمند اقتصاد
رفت��اری ،در گفتوگوی��ی که
ب��ا خانوارها به منظور بررس��ی
و س��نجش ش��یوه آنه��ا برای
مدیری��ت مناب��ع مالیش��ان
داشت ،متوجه ش��د خانوارها،
بهوی��ژه کس��انی ک��ه مضیقه
حامد هدائی
بودج��های داش��تند ،از قوانین
اقتصاددان رفتاری
بودجهبندی مشخصی استفاده
میکردن��د .خانوارهای��ی ک��ه
خریدشان بهطورعمده نقدی بود ،اغلب از سازوکار پاکتی یا
قلکی یعنی روشی که از خانوادهشان آموخته بودند استفاده
میکردن��د؛ پاکت اج��اره ،پاکت غ��ذا و به همی��ن ترتیب.
س��ازمانها نیز چیزی ش��بیه روش پاکتی یا قلکی را انجام
میدهند؛ به این معنا که دپارتمان بودجهای ایجاد میکنند
که ب��رای طبقههای اختصاصی آن بودجهها محدودیتهایی
لحاظ میش��ود .وجود بودجهها میتواند اصل دیگری از علم
اقتص��اد را نقض کند :پول «قابل تعویض» اس��ت .این یعنی
برچس��بی وجود ن��دارد که بتواند چی��زی را که برایش پول
خرج میش��ود ،محدود کند .براساس این اصل اگر از بودجه
تاسیس��ات بهدلیل زمستان معتدل مقداری پول باقی بماند،
آن پول بهراحتی در فروشگاه کفش بچگانه خرج میشود.
بودجهها بهدالیل محسوس و قابل فهمی بهوجود میآیند.
رییس یک س��ازمان نمیخواهد مجب��ور به تایید هر خرجی
باش��د که در س��ازمان انجام میش��ود .با این ح��ال ،قوانین
بودج��ه میتوانند نتایج احمقانهای را رق��م بزنند .هر کس
که در سازمان بزرگی کار کرده ،به این معضل برخورد کرده
ک��ه پول کاف��ی در بودجه تخصیصیافته وج��ود ندارد تا به
برخی نیازهای اضطراری رسیدگی شود و هیچ راهی نیست
که از پ��ول راکد موج��ود در بخشهای دیگ��ر بهرهبرداری
ش��ود .پول باید جایی خرج ش��ود که بیش��ترین منافع را به
س��ازمان یا خانوار برساند .اگر آن منافع تغییر کنند ،ما باید
از برچس��بهایی ک��ه در آغاز راه به مبال��غ گوناگون زدهایم
اغماض کنی��م اما ما چنین نمیکنیم؛ برچس��بها «عوامل
انگار بیربط» هستند .اینکه قوانین بودجهبندی چقدر روشن
باش��ند ،اغلب تابعی از میزان مضیقه بودجهای افراد اس��ت.
مطالع��ه  ۲روانش��ناس به نامهای چیپ هیث و جک س��ول
نش��ان داد بسیاری از دانش��جویان دوره امبیَا ِی بودجههای
هفتگی برای غذا ،س��رگرمی و پوشاک داشتند .پس احتمال
داشت زمانی که دانشآموخته شوند و پول بیشتری درآورند،
بودجهش��ان هم بیشتر ش��ود اما این بودجهبندیها و گریز
زدنهای ناگزیر به بودج��ه و تعویضپذیری بر رفتار آنها در
مقطع تحصیالت تکمیلی اثر داشت.
برای نمونه ،هیث و س��ول از  ۲گروه ش��رکتکنندگان در
مطالعه پرسیدند آیا حاضر هستند بلیت یک تئاتر برای پایان
هفت��ه را بخرند یا خی��ر .به گروهی گفته ش��د همان هفته
کمی پیشتر  ۵۰دالر برای تماش��ای بازی بسکتبال (بودجه
مش��ابه) خرج کردهاند ،در حالیکه به گروه دیگر گفته ش��د
هم��ان هفته کمی پیشتر جریمه  ۵۰دالری خودرو (بودجه
متفاوت) نصیبشان شده است.
آنهایی که برای تماش��ای بازی بس��کتبال رفته بودند ،به
احتمال بس��یار کم به تئاتر میرفتن��د و این بهاحتمال زیاد
ب��ه این دلیل بود که بودجه سرگرمیش��ان برای آن هفته را
پیشتر خرج کرده بودند.
در مطالع��های ک��ه از س��وی  ۲اقتص��اددان ب��ه نامهای
«جاستین هاس��تینگز» و «جس��ی ش��اپیرو» درباره اثبات
اثرهای بودجهبندی ذهنی انجام شد ،این پرسش مطرح شد
ک��ه با تغییر نرخ بنزین چه بر س��ر انتخاب بنزین معمولی و
سوپر میآید؟ بنزین در امریکا برحسب اکتان بهطور معمول
در  ۳سطح بهفروش میرسد؛ معمولی ،متوسط و سوپر.
با این حال برخ��ی مصرفکنندگان بنزین درجه باالتر را
بهدلیل این باور خطرناک که به نفع موتور اس��ت ،خریداری
میکنند.
هاستینگز و ش��اپیرو سرگذشت بنزین سوپر پس از افت
نزدی��ک  ۵۰درصدی ن��رخ بنزین در س��ال  ۲۰۰۸میالدی
( )۱۳۸۶-۸۷را مطالع��ه کردن��د .در این پژوهش و به فرض
ریچارد تالر ،اگر انس��انها خیل��ی اقتصادی فکر کنند ،وقتی
نرخ بنزین  ۴دالر باش��د ،ی��ک خانوار هفتهای  ۸۰دالر بابت
بنزین خرج میکند و بنزین معمولی میخرد.
زمان��ی که نرخ به  ۲دالر افت میکن��د و هزینه خانوار به
هفتهای  ۴۰دالر کاهش مییابد« ،انسان اقتصادی» چنین
فکر خواهد کرد :بنزین ارزانتر ،مس��افرت بیش��تر؛ یعنی با
درآم��د اضاف��ی  ۴۰دالری مطلوبیت زندگ��ی را به حداکثر
میرساند.
بهطور معمول اگر درآمد خانوار س��االنه تا  ۱۰۰۰دالر باال
ب��رود ،میل خانوار برای خرید چی��زی غیر از بنزین معمولی
فقط ۱۰درصد افزایش مییابد.
در عین حال خانوار «انسانهای عادی» مقداری از آن پول
را برای مس��افرت خرج خواهند کرد اما ممکن اس��ت به این
هم فکر کنند که بنزین آنقدر ارزان اس��ت که حاال میتوانیم
حسابی بنزین بخریم .رفتن به سراغ درجه باالتری از بنزین،
 ۱۴برابر رقم مورد انتظار در جهانی اس��ت که در آن با پول
مانند یک کاالی تعویضپذیر رفتار میشود.
دوره م��ورد مطالع��ه همزمان با ابتدای بحران مالی س��ال
 )۱۳۸۵-۸۶( ۲۰۰۷بود که ماش��ه اف��ت قیمتهای بنزین
کش��یده ش��ده بود .در آن دوران هولناک ،خیلی از خانوارها
میکوشیدند مخارج را تا جای ممکن کم کنند .استثنای آن
کوشش ،مصرف بیپروای بنزین سوپر بود.

بازار اجاره خودرو در
نتیجه رونق صنعت
گردشگری در جهان
انتظار رشد باالیی را
میکشد .از مهمترین
عوامل رشد بازار
اجاره خودرو ،رشد
گردشگری در سطح
بینالمللی است
که باعث افزایش
درخواست برای
خدمات اجاره خودرو نیز
میشود

بررسی «گسترش صنعت» از یکی از خدمات پرطرفدار حملونقلی نشان داد

رشد  ۲برابری بازار اجاره خودرو در عصر فناوری
سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com

موسسه پژوهش��ی معتبر «زیون مارکت ریسرچ»
( )Ziobn Market researchبهتازگی گزارشی
درباره صنعت اجاره خودرو منتش��ر کرده که در آن
به تحلیل و پیشبین��ی درباره این صنعت در جهان
پرداخته اس��ت .براس��اس این گزارش که بهصورت
تفصیل��ی به تحلیل و پیشبینی ب��ازار اجاره خودرو
در مناطق گوناگون جغرافیایی جهان و نیز براساس
نوع خودروها پرداخته ،آمده اس��ت در س��ال ۲۰۱۶
میالدی ( ۱۳۹۴-۹۵خورشیدی) ارزش این صنعت
در سطح جهان به  ۵۸/۲۶میلیارد دالر رسید.
در ای��ن گ��زارش همچنی��ن پیشبینی ش��ده تا
س��ال  )۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۲ارزش ای��ن صنع��ت به
ح��دود  ۱۲۴/۵۶میلیارد دالر برس��د .به این ترتیب
پیشبین��ی میش��ود ،ن��رخ رش��د س��االنه ترکیبی
( )CAGRصنعت اجاره خودرو در سالهای ۲۰۱۷
( )۱۳۹۵-۹۶ت��ا  ۱۳/۵۵ )۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۲درصد
خواهد بود.
اجاره خودرو ،سرویسی اس��ت که خودرو را برای
م��دت زمان��ی مش��خص در اختی��ار یک ف��رد قرار
میده��د .ای��ن دوره زمان��ی بهطورمعم��ول از چند
س��اعت تا چند هفته در نوسان است .عمده فعالیت
ش��رکتهای اجاره خودرو در نزدیک��ی فرودگاهها،
جاذبهها یا ش��هرهای گردشگری و محلهایی مانند
آنها است .شرایط بسیار متنوعی برای خدمات اجاره
خودرو در جهان وجود دارد که ممکن است بسته به
کشورها متفاوت باشد.
ش��رکتهای بزرگ اج��اره خ��ودرو بهطورمعمول
از کارته��ای اعتباری ب��رای پرداختها اس��تفاده
میکنن��د؛ به این معن��ا که مش��تریان مبلغی را در
این کارتها س��پردهگذاری یا اگر هزینهها بیشتر از
مبلغ سپرده باشد بازهم با استفاده از این کارتها با
مشتری ،حس��اب و کتاب میکنند .همچنین برخی
ش��رکتها برای اجاره دادن خودروها به مشتریان از
آنان درخواست کارت شناسایی میکنند.
ب��ازار اج��اره خ��ودرو در نتیج��ه رون��ق صنعت

گردش��گری در جهان انتظار رشد باالیی را میکشد.
از مهمترین عوامل رش��د بازار اجاره خودرو ،رش��د
گردش��گری در س��طح بینالملل��ی اس��ت که باعث
افزایش درخواس��ت برای خدم��ات اجاره خودرو نیز
میش��ود .در کن��ار آن ،انتظار این اس��ت که رش��د
اقتص��ادی س��الم و افزای��ش درآم��د قابلعرضه در
کشورهای درحال توسعه اثر مثبتی بر صنعت اجاره
خودرو در سراسر جهان داشته باشد.
همچنین پیشبینی میش��ود تقاض��ای باال برای
اس��تفاده از اینترنت و گوش��ی هوش��مند که باعث
افزایش راحتی خدمات اجاره خودرو میشود ،باعث
رش��د چشمگیر در کار ش��رکتهای بزرگ این بازار
ش��ود .نرخهایبهصرفه ب��رای خدمات اجاره خودرو
و افزای��ش تقاضا برای خودرو اجارهای در بازه زمانی
روزان��ه ،روندهای نوظهوری هس��تند ک��ه بازارهای
جدی��دی را برای این صنعت در آینده نزدیک ایجاد
میکنن��د .البته برخی خطرها هم رش��د این بازار را
تهدید میکند که یکی از آنها افزایش نرخ نفت خام
است.
ب��ازار اج��اره خ��ودرو براس��اس ن��وع خ��ودرو به
خودروه��ای مین��یون ،شاس��یبلند ،اقتص��ادی،
تشریفات (سیاس��ی) و لوکس تقسیمبندی میشود.
خودروه��ای اقتصادی نزدیک  ۳۳/۱درصد از س��هم
درآمد بازار جهانی خودروهای اجارهای را در س��ال
 )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶تش��کیل میدادن��د؛ محبوبیت
ای��ن نوع خودروها بی��ش از همه ب��ه دلیل افزایش
نرخ س��وخت بود .این نوع خ��ودرو همچنین در نرخ
رشد ترکیبی ساالنه  ۱۳/۷۳درصدی در دوره زمانی
مطالعهشده بیشترین سهم را دارد.
اس��تفاده محلی ،حملونقل فرودگاهی و استفاده
در خارج از ش��هر از جمله اهدافی هستند که کاربر
نهای��ی خودرو اج��ارهای برای آنها خ��ودرو را اجاره
میکن��د .اجاره خودرو برای حملونقل فرودگاهی با
 ۴۱درصد س��هم ،پررنگترین نوع استفاده از خودرو
اجارهای در س��ال  )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶بود .این امر
بی��ش از هر چیز مدیون افزایش فعالیتهای تجاری
و کسبوکاری در سطح بینالملل بود.
انتظار این اس��ت ک��ه امریکای ش��مالی همچنان
س��رآمد این بازار در سالهای آینده باقی بماند .این

منطقه از جهان در سال ۴۴/۶ ،)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶
درص��د از مجموع درآمد بازار خودروهای اجارهای را
به خود اختصاص داد .رش��د اس��تفاده از اینترنت و
فناوریهای هوش��مند در امریکای ش��مالی یکی از
مهمترین دالیل رش��د بازار خودروهای اجارهای در
این منطقه است .همچنین انتظار این است که رشد
سریع صنعتیسازی و صنعت گردشگری در کشوری
مانن��د ژاپن و اقتصادهای نوظه��وری از جمله چین
و هند باعث ش��ود بازار خودروهای اجارهای منطقه
آس��یا-اقیانوس آرام با پرچمداری این کش��ورها در
آینده پیش برود.
پیشبینی میش��ود صنعت اجاره خودرو بهتدریج
به سمت خودروهای اش��تراکی برود و مالکیت یک
خودرو آرام آرام به سنتی نخنماشده در جهان تبدیل
ش��ود .نیما مبصر ،نایبرییس شرکت اجاره خودرو
«اس��تیت ون رنت��ال» ( )State Van Rentalدر
لسآنجل��س امریکا درب��اره آینده اج��اره خودروها
و خودروه��ای اش��تراکی چنی��ن میگوید« :صنعت
اج��اره خ��ودرو بهتدریج ب��ه خودروهای اش��تراکی
تبدیل خواهد ش��د .من آن را ی��ک تهدید نمیبینم
اما فرآیندهای فناورانه بیش از پیش در حال تکامل
هستند».
ویلیام هریس ،مالک ش��رکت اج��اره خودرو «اج
اوتو رنتال» ( )Edge Auto Rentalنیز دراینباره
میگوید« :آینده بر محور تقاضای مش��تری ش��کل
خواهد گرفت؛ همانطور که در گذش��ته چنین بوده
ام��ا دادن حس بهروز بودن به کاربر اکنون مهمترین
عامل ب��رای پرچمداری در بازار خودروهای اجارهای
است».
از نظر پیتر چاپمن ،مالک ش��رکت اجاره خودرو
«آالس��کا اوتو رنتال» (،)Alaska Auto Rental
تلفن همراه مهمترین عام��ل تعیینکننده در آینده
خودروهای اجارهای است زیرا جمعیت جوان بخش
بزرگتری از جوامع را در جهان تشکیل خواهند داد و
این جوانان بهدنبال فناوریهای نو هستند.
خودروه��ای اش��تراکی ش��کل روزآمدت��ری از
ش��رکتهای اج��اره خودرویی هس��تند که بیش��تر
ب��ا محوریت اینترن��ت و فناوریهای هوش��مند کار
میکنند.

تولید کاشیهای خورشیدی در تسال
شرکت تس�لا در نهایت و با تاخیر شروع
به تولید انبوه کاش��یهای خورشیدی ویژه
س��قف خان��ه کرد .بهنظر میرس��د تس�لا
تولید کاش��یهای خورشیدی را در کارخانه
«بوفالو» واقع در نیویورک آغاز کرده است.
این ش��رکت همچنین ش��روع به ارزیابی
خانهه��ای اف��رادی میکن��د که در س��ال
گذش��ته می�لادی مبلغی برای کاش��یها
پرداخت کردند .پیش س��فارش کاشیهای
خورش��یدی در ماه مه گذشته (اردیبهشت
 )1396آغاز شد.
متقاضی��ان ای��ن کاش��یها  ۱۰۰۰دالر
پرداخ��ت کردن��د .نصب این کاش��یها در
امریکا قرار بود از تابس��تان ( ۲۰۱۷تابستان
 )۱۳۹۶ش��روع ش��ود ام��ا تعجبی نیس��ت
ک��ه این رون��د به تعویق افت��اد .با این حال
درحالحاضر به نظر میرس��د بیشتر موانع

برطرف ش��ده و کاش��یها در ماههای آینده
نص��ب خواهند ش��د .تس�لا ادع��ا میکند
کاش��یهای خورش��یدی هزین��ه کمتری
نسبت به یک سقف معمولی دارند.
بهط��ور تقریب��ی نصب ه��ر مترمربع از
ای��ن کاش��یها ح��دود  ۲۱/۸۵دالر هزینه
در ب��ردارد ،در حال��ی که نصب یک س��قف
رای��ج  ۲۴/۵۰دالر در ه��ر مت��ر مربع خرج
برمیدارد.
اگر کسی قصد تغییر در سقف خانه خود
در چند س��ال آینده را داش��ته باشد یا اگر
از پنلهای خورش��یدی اس��تفاده میکند،
کاشی خورشیدی یک گزینه قابل اطمینان
است.
کاش��یها ش��بیه توفالهای خورشیدی
معمول��ی هس��تند .توفال خورش��یدی که
توف��ال فتوولتائی��ک نیز نامیده میش��ود،

سلولهای خورشیدی طراحی شدهای است
که ش��بیه تخته سنگ معمولی یا الیههای
قیرگونی به نظر میرسد.
گونههای مختلفی از توفال خورش��یدی
وج��ود دارد؛ از جمل��ه پنله��ای جام��د
پوشش��ی که در جای تعدادی از توفالهای
معمول��ی در ی��ک ن��وار ق��رار میگیرن��د،
طرحهای نیمهس��ختی ک��ه حاوی چندین
سلول خورشیدی س��یلیکونی شبیه توفال
معمولی هستند و س��امانههای جدیدتری
که از فناوری نوارهای نازک فیلم سلولهای
خورشیدی استفاده میکنند و مانند توفال
معمول��ی هر دو در حجم و انعطافپذیری با
یکدیگر مطابقت دارند.
ب��ه گ��زارش پرش��ین خودرو ب��ه نقل از
رویترز ،تس�لا هنوز با پیش پرداخت ۱۰۰۰
دالری برای این کاشیها سفارش میگیرد.

برای نمونه شرکت اجاره خودرو «رنتال سنتریک»
( )Rent Centricکانادا یک برنامه سلفس��رویس
را توس��عه داده که میتوان��د وانتکامیون و کامیون
را از نزدی��ک  ۲۵پارکینگ در ش��هرهای مونترال و
کبک اجاره دهد .مش��تریان برای اجاره این کامیون
یا وانتکامیونها از یک اپلیکیش��ن نصبشده روی
تلفنهای همراه خود استفاده میکنند.
اس��تفاده از تاکسیهای اینترنتی نیز یکی دیگر از
ش��کلهای بروزش��ده اجاره خودرو در جهان است.
ش��رکتهای بزرگ��ی مانند اوب��ر و لیف��ت در واقع
تهدیدی برای صنعت اجاره خودرو بهشمار میآیند.
هرچند در مناطق روس��تایی یا کوچک جهان هنوز
تاکس��یهای اینترنت��ی چندان مورد اس��تقبال قرار
نمیگیرند اما بس��یاری از ش��هرهای بزرگ به وجود
این نوع حملونقل عادت کردهاند.
ش��ارکی الگوانا ،مالک شرکت امریکایی اجاره ون
«بانداگ��و» دراینباره گف��ت« :اوبر و لیفت با صنعت
اجاره خ��ودرو در برخ��ی جنبهها رقاب��ت میکنند
ام��ا این مدل تنه��ا در مناطق متراکم ش��هری کار
میکند.
حال آنک��ه آنها تفاوتهایی با ش��رکتهای اجاره
خ��ودرو دارند .یک ش��رکت اجاره خودرو اگر س��فر
طوالنیتر و برای بار بیشتری باشد همچنان انتخاب
اقتصادیتری است».
ع�لاوه بر این اگرچه ای��ده خودروهای خودران یا
ب��دون راننده بهنظر ای��دهای دور میآید اما این نوع
خودروها اکنون با نمونههای آزمایشی مانند خودران
گوگل یا اوبر در خیابانهای بس��یاری از ش��هرهای
جهان دیده میشوند .بنابراین میتوان چنین انتظار
داش��ت که بهزودی خودروه��ای خودران جای همه
اینها را بگیرند و ب��دون اینکه راننده زحمت خاصی
داشته باشد جابهجاییها انجام شود.
ای��ن خودروه��ا البت��ه چالشهای��ی را هم پیش
روی خود دارند؛ چالشهای��ی از جمله نرمافزارهای
صددرصد خ��ودران ،چارچوبه��ای قانونی و موانع
امنیتی که س��ازندگان و توسعهدهندگان در سراسر
جهان در تالش برای گذر از آنها هستند.
منبعNbherard.com :
Autorentalnews.com

سرعت خودروها در فرانسه کاهش یافت
دولت فرانس��ه حداکثر س��رعت مج��از خودروها را کاهش داد .دولت فرانس��ه
بهمنظ��ور کاهش تلفات ج��ادهای طرحی را ارائه کرده که براس��اس آن حداکثر
سرعت مجاز خودروها از  ۹۰کیلومتر به  ۸۰کیلومتر کاهش پیدا میکند.
به گزارش ایس��نا ،در گذش��ته نی��ز بارها طرح کاهش حداکثر س��رعت مجاز
خودروها به منظور پایین آوردن تلفات جادهای در فرانس��ه مطرح شد اما بهدلیل
مخالفتهای گس��ترده به نتیجه نرس��ید .آمار تلفات جادهای در فرانسه در سال
 ۲۰۱۶میالدی ( )۱۳۹۴-۹۵به  ۳۵۰۰تن رسید.
گومیر در فرانس��ه در جادههای
این آمارها نش��ان میدهد بیش��ترین نرخ مر 
دوبانده رخ میدهد که برای جدا کردن دو طرف جاده از گاردریل استفاده نشده
است.
به گزارش روزنامه گاردین ،دولت فرانس��ه معتقد است کاهش حداکثر سرعت
مجاز خودروها میتواند س��االنه از مرگ  ۳۵۰تا  ۴۰۰نفر جلوگیری کند ۴ .سال
پیش بهدلیل افزایش تصادفهای جادهای در فرانس��ه ،توصیه ش��ده بود سرعت
مجاز در بزرگراههای این کشور به ۸۰کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
براس��اس توصیه کارشناس��ان در آن زمان رانندگان فرانسوی در جادههای این
کش��ور نباید سرعتشان بیشتر از  ۸۰کیلومتر در ساعت میشد؛ توصیهای که از
این پس عملی میشود.

کوشهرکهای صنعتی
صنایع کوچ 
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تقویت توانایی صنایع کوچک
با پیمانکاری فرعی

غالمرضا سلیمانی

عکس :مهدیکاوهای

محمدجواد بگی

تحقق بازاریابی صنایع کوچک در صنایع بزرگ به همت شهرکهای صنعتی اصفهان

«پیمانکاری فرعی» حلقهای که پیدا شد

زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com

بررس��ی مدله��ای توس��عه صنای��ع کوچ��ک در
کش��ورهای مختلف از س��ال  ۸۸آغاز ش��ده و تاکنون
چند مدل موفق مانند خوش��ههای کس�� 
بوکار ،مرکز
مب��ادالت پیمان��کاری فرع��ی( )SPXو ...بهدس��ت
آم��ده ی��ا به مرحله اجرا رس��یده اس��ت .در این میان
مرک��ز مبادالت پیمانکاری فرع��ی همزمان بهصورت
آزمایشی در ش��رکت شهرکهای صنعتی استانهای
اصفه��ان و مرکزی آغاز به کار کرده اس��ت .این مرکز
در اس��تان اصفهان نتایج رضایتبخشی داشته است.
مس��ئوالن معتقدند این نتایج مثبت بعد از ورود اتاق
بازرگانی اصفهان به این حوزه ب ه دس��ت آمده اس��ت.
بنابراین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران درنظ��ر دارد تا مرکز معامالت پیمانکاری فرعی
را ب�� ه صورت ملی ب��ا همکاری تمام اتاقهای بازرگانی
در کش��ور اجرا کند .پیمانکاری فرع��ی و مبادلههای
مشارکتی ،یکی از راههای پیوند بین صنایع کوچک و
بزرگ و عاملی برای تداوم تولید در واحدهای صنعتی
و رونق بخش��یدن به کل اقتصاد است .برای گسترش
پیمان��کاری فرعی ،ایجاد ارتباط و اعتمادس��ازی بین
واحده��ای کوچک و بزرگ صنعتی اهمیت بس��یاری
دارد .حداکث��ر بهرهبرداری از امکانات آزمایش��گاهی
و ش��بکه کنت��رل موجودی در صنایع ط��رف قرارداد،
بهرهمندی از تجربههای فنی -تخصصی کارشناس��ان
طرف قرارداد و در نتیجه ارتقای توان علمی -تخصصی
و بهرهوری واحدهای صنعتی کوچک ،استفاده از توان
بالقوه تولیدی و رفع مشکل کمبود تقاضا در واحدهای
تولیدی مورد نظر از مهمترین مزایای پیمانکاری فرعی
صنعتی اس��ت .همچنی��ن از لحاظ تولی��د انبوه ،نرخ
تمامشده کاال در حداقل قرار میگیرد.

 بازاریابی بینالمللی

غالمرضا س��لیمانی ،معاون صنایع کوچک سازمان
صنای��ع کوچ��ک و ش��هرکهای صنعت��ی ای��ران در
گفتوگو با «گس��ترش صنع��ت» از ایجاد مرکز ملی
 SPXبا همکاری اتاق بازرگانی ایران خبر داد و اظهار
کرد :برای  SPXنیازمند بازاریابی بینالمللی هس��تیم
چراکه ظرفیت ساختوس��از کشور ،چه در بخش نفت
و چه در بخش ساختوساز پروژههای عمرانی کاهش
یافته است و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکاری
کش��ور نیازمند حضور در کش��ورهای دیگر و صادرات
اینگون��ه خدمات با اس��تفاده از ت��وان و تجربه باالی

ش��رکتهای داخلی هس��تیم .س��لیمانی با اشاره به
تش��کیل جلسه بررسی روند اجرای برنامههای مرتبط
ب��ا نظام مبادالت پیمانکاری فرعی( )SPXدر اصفهان
تصریح کرد :اجرای آزمایش��ی ایج��اد مرکز مبادالت
پیمانکاری فرعی در ش��رکت ش��هرکهای صنعتی و
اتاق بازرگانی اصفهان نتایجی مثبت به همراه داشت.
وی گفت :در نشست بررسی روند اجرای برنامههای
مرتبط با نظام مبادالت پیمانکاری فرعی( )SPXمقرر
شد شرکت شهرکهای صنعتی استان و اتاق بازرگانی
تعامل بیش��تری در اجرای مرکز مبادالت پیمانکاری
فرعی این اس��تان داش��ته باشد و دبیرخانه اجرایی آن
در اتاق اصفهان مستقر شود.
مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و
ش��هرکهای صنعت��ی ایران ادامه داد :از س��ال  ۸۸با
بررسی مدلهای توسعه صنایع کوچک در کشورهای
مختل��ف ،ب��ه چند م��دل موف��ق مانند خوش��ههای
بوکار ،مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی()SPX
کس�� 
و ...دس��ت یافتیم که مرک��ز SPXهمزمان بهصورت
آزمایشی در ش��رکت شهرکهای صنعتی استانهای
اصفه��ان و مرکزی آغاز به کار کرد که در اصفهان این
مرکز با اس��تفاده از توان و تجرب��ه باالی مدیریتی در
بخش صنعت و ش��هرکهای صنعتی این استان و در
استان مرکزی با همکاری سازمان یونیدو اجرایی شد.
سلیمانی اضافه کرد :فقط تجربه شرکت شهرکهای
صنعتی استان اصفهان موفق و نتیجهبخش بود و بعد
از آن ب��ا ورود ات��اق بازرگان��ی اصفهان ب��ه این حوزه،
ش��اهد تجربه موفقی در س��طح کش��ور بودیم و این
آزمایش موفق س��بب شد تا سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران به این نتیجه دست یابد که
باید مرکز معام�لات پیمانکاری فرعی بهصورت ملی
در کشور اجرا شود.
مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و
ش��هرکهای صنعتی ای��ران با بیان اینک��ه اعتقاد ما
به توانمندی و توانمندس��ازی بخش خصوصی است،
رس��الت اصلی س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران را حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد
و گفت :این س��ازمان مانند بس��یاری از س��ازمانهای
مش��ابه در س��ایر کشورها ،دولتی اس��ت که از بودجه
و توان دولت برای کمک به بخش خصوصی اس��تفاده
میکند.
سلیمانی تاکید کرد :اکنون به این نتیجه رسیدیم که
با تعامل ویژه اتاق بازرگانی و سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران ،مرکز معامالت پیمانکاری
فرعی در همه اتاقهای بازرگانی کشور تشکیل شود.

مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و
ش��هرکهای صنعتی ایران اس��تفاده از اعتبار یونیدو
و س��ایر س��ازمانهای بینالملل��ی ب��ه منظور جذب
پروژههای پیمانکاری را راهبرد مفیدی ارزیابی کرد و
افزود :کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه از
ظرفیت مناس��بی برای حضور شرکتهای پیمانکاری
ایرانی برخوردارند.
سلیمانی استفاده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی
در س��طح نیاز کش��ور را ضروری دانست و افزود :مرکز
معامالت پیمانکاری فرعی با تعامل با یونیدو و س��ایر
س��ازمانها و نهادهای خارجی و بینالمللی باید بستر
حضور موفق پیمانکاران ایرانی را در این کشورها فراهم
کند.

 ارتقای فناوری در صنعت پیمانکاری

مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد :متاسفانه امروز
صنعت ساختوس��از و پیمانکاری کش��ور برای نسل
چهارم صنعت آماده نیس��ت و نیازمند ارتقای فناوری
در صنعت پیمانکاری کشور به منظور افزایش کیفیت
خدمات و ایجاد رقابتپذیری هستیم.
سلیمانی اس��تفاده از چاپگرهای سهبعدی را سبب
ایج��اد تحولی اساس��ی در صنع��ت پیمانکاری جهان
ارزیاب��ی کرد و افزود :امروز باید با اس��تفاده از اعتبار،
توان فنی و اجرایی همه س��ازمانها و نهادهای معتبر
بینالمللی بهویژه یونیدو بس��تر مناسبی برای ارتقای
سطح فناوری صنعت پیمانکاری کشور ایجاد کنیم.

  حمایت از توانمندی بخش خصوصی

با این ح��ال ،محمدجواد بگی ،مدیرعامل ش��رکت
شهرکهای صنعتی اس��تان اصفهان معتقد است که
خدماتده��ی حمایتی به بخش خصوصی با همکاری
فعاالن اقتصادی ممکن میشود.
بگی در گفتوگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد:
طرح آزمایشی ایجاد مرکز معامالت پیمانکاری فرعی
از  ۴س��ال گذش��ته در شرکت ش��هرکهای صنعتی
اس��تان اصفهان کلید خورد و پس از آن مقرر ش��د تا
اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان
اصفه��ان تاکی��د ک��رد :رویک��رد اصلی این ش��رکت
خدماتده��ی حمایتی به صنایع کوچک و متوس��ط
و بخشهای تولیدی کش��ور اس��ت .بنابراین در مرکز
معامالت پیمانکاری فرعی نیز مانند سایر بخشها مثل
خوشههای کس�� 
بوکار ،با خدماتدهی اولیه و ایجاد
س��اختارهای مناسب از س��وی این شرکت ،مدیریت
ادامه فعالیت به بخش خصوصی واگذار شد.

بگی تصریح کرد :با واگذاری مدیریت مرکز معامالت
پیمان��کاری فرعی به ات��اق بازرگانی اصفهان به عنوان
نماینده اتاق ایران و پارلمان بخش خصوصی اصفهان،
ای��ن اتاق با انعقاد ق��راردادی با یونیدو گامهای مهمی
برای توسعه این مرکز برداشت که قابل قدردانی است.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان
اصفه��ان گف��ت :این ش��رکت آمادگی کام��ل دارد تا
در هم��ه بخشهای مرتبط ب��ا صنعت و بخش تولید،
حمایته��ای الزم را ب��ر این بخشها اعم��ال کرده و
مدیری��ت آن را به نمایندگان توانمند بخش خصوصی
مانن��د اتاق بازرگانی و خان��ه صنعت ،معدن و تجارت
واگذار کند.

 سخن آخر

به گزارش «گس��ترش صنع��ت» پیمانکاری فرعی
صنعت��ی ،یک��ی از راهه��ای م��درن و موثر س��ازمانی
ب��رای تولید محص��والت صنعت��ی از طریق همکاری
واحده��ای تولیدی مکمل اس��ت .این ب��ه منزله یکی
از روشه��ای تامین س��فارشهای تولیدی واحدهای
صنعت��ی ب��زرگ از بیرون ،در س��الهای گذش��ته به
عن��وان یک��ی از سیاس��تهای موفق س��ازماندهی و
توس��عه صنایع کوچک و متوسط ،مورد توجه مدیران
و سیاس��تگذاران اقتصادی و صنعتی کش��ورهای با
اقتصاد صنعتی بوده است.
در این حالت یک پیمانکار اصلی و چند عرضهکننده
پیمان��کاری فرع��ی وجود دارند .به عب��ارت دیگر ،در
نظ��ام پیمان��کاری فرعی ،توافق بی��ن دو گروه ،یعنی
پیمان��کار اصل��ی و پیمانکاری فرعی اس��ت .پیمانکار
اصل��ی (OEM= Original Equipment
 )Manufacturerب��ه واگ��ذاری تولی��د قطعهها و
اج��زای قابل مونتاژ فرعی یا بخش��ی از خدمات مورد
نی��از محص��ول نهایی ب��ه یک یا چند بن��گاه تولیدی
اقدام میکند .پیمانکاری فرعی()Subcontractor
براساس مشخصات فنی تعیینشده از سوی پیمانکار
اصلی کار را انجام میدهد .مدل پیشنهادی پیمانکاری
فرعی از س��وی یونیدو ،ب ه طور معمول مثلثی ش��کل
اس��ت که در یک رأس آن س��ازمان صنایع کوچک و
ش��هرکهای صنعتی ایران(به عنوان نماینده و متولی
صنایع کوچک) و در دو رأس دیگر آن صنایع کوچک
و بزرگ قرار دارند.
وجود سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ب��ه عنوان ناظر ق��راردارد پیمان��کاری فرعی و حامی
ن به طرفهای
صنای��ع کوچک برای دادن انواع تضمی 
قرارداد برای حسن اجرای مفاد قرارداد و حمایتهای
مالی ،فنی و مشورتی از آنها ضروری به نظر میرسد.

حمایت صندوق کارآفرینی امید از صنعت چاپ
در نشست مش��ترک معاون صندوق کارآفرینی امید
و ریی��س انجمن علمی فن��اوری چاپ ایران راهکارهای
حمایت از اکوسیستم کارآفرینی در بخش صنعت چاپ
بوکارهای جدید
بررسی شد و دو طرف برای توسعه کس 
در بخ��ش صنعت چاپ با عاملیت انجمن علمی فناوری
چ��اپ و حمایت صندوق کارآفرینی امید اعالم آمادگی
کردند .به گزارش «گس��ترش صنع��ت» علی اصحابی،
معاون توانمندس��ازی و کارآفرینی صندوق کارآفرینی
امی��د در دیدار ب��ا محمد بیطرفان ،رییس انجمن علمی
فن��اوری چاپ ایران تاکید کرد :صندوق کارآفرینی امید
بوکارهای نو و کوچک در سراسر کشور حمایت
از کس�� 
میکند .وی اظهار کرد :صندوق کارآفرینی امید ساالنه
بوکار اعطا میکند
بیش از  7۵هزار وام برای توسعه کس 

و آمادگی دارد برای توس��عه اکوسیس��تم کارآفرینی در
صنع��ت چ��اپ از واحده��ای فعل��ی و جدید ،توس��عه
اس��تارتآپها و شرکتهای دانشبنیان و فناور در این
حوزه حمایت کند .اصحابی با اش��اره به اینکه تسهیالت
این صندوق در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تاکیدات رهبر معظم انقالب و برنامههای دولت دوازدهم
دراختی��ار جامعه هدف قرار میگیرد و موجب توس��عه
بوکارهای خرد و اش��تغالزا میش��ود ،یادآور شد:
کس�� 
صنعت چاپ ظرفیتهای خوبی در کشور دارد و ضروری
است اتحادیهها و تشکلهای صنفی با تشکلهای علمی
و دانشگاهی تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند و با
استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی آنها برای
توسعه کسبوکارها تالش کنند.

 فرصت منطقهای برای رونق صنعت چاپ

محمد بیطرفان ،ریی��س انجمن علمی فناوری چاپ
ای��ران نی��ز در این دیدار با اش��اره به اینکه صنعت چاپ
ایران ظرفیت خوبی دارد ،بر تعامل و همکاری بیشتر با
صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از کسبوکارهای
جدی��د در حوزه چاپ تاکید کرد .وی با اش��اره به اینکه

چ��اپ ج��زو چند صنع��ت برتر دنیاس��ت ،اف��زود :این
صنع��ت در کش��ور ما با وج��ود ظرفیتهای اقتصادی و
اش��تغالزایی که دراختیار دارد همچنان به شکل سنتی
اداره میشود و حمایتهای الزم از دانشگاهها ،رشتهها،
منابع انس��انی ،ش��رکتها و مراکز رش��د فع��ال در این
حوزه میتواند آینده درخش��انی را برای کشور رقم بزند.
بیطرفان به فرصتهای کش��ورمان در منطقه اشاره کرد
و افزود :کش��ورهای منطقه یا درگیر مشکالت داخلی یا
جنگهای نیابتی و بحرانهای سیاسی هستند .بنابراین،
سرمایهگذاری در صنعت چاپ میتواند این بخش را به
عنوان بخ��ش درآمدزا و ارزآور برای کش��ورمان مطرح
کن��د .از همی��ن رو ،همکاری و حمای��ت صندوق از این
بخش بسیار مهم است.

مدل توسعه نظام پیمانکاری
فرعی یکی از روشهای عمده
توس��عه صنای��ع کوچ��ک و
متوس��ط اس��ت که ایده اولیه
آن در سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد شکل گرفت .هدف
از برنامه  SPXتقویت توانایی
سیدمرتضی
صنایع کوچک و متوسط برای
نیرومنداسکویی
افزای��ش تولید و اش��تغالزایی
مدیرعامل شرکت
آنها ،بروزرس��انی فرآیندهای
شهرکهای صنعتی
فنی و محصوالت آنها و بهبود
آذربایجان شرقی
قابلی��ت بینالملل��ی و جذب
سرمایهگذاری و سفارشهای
خارج��ی اس��ت .پیمانکاری فرع��ی ،تولید قطع��ات مختلف
تش��کیلدهنده محصول نهایی از طریق برونسپاری قطعات
به س��ایر بنگاهه��ای تولیدی با هم��کاری واحدهای تولیدی
مکمل است.
ای��ن مفهوم دربرگیرنده یک توافق بین دو گروه یعنی یک
پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی اس��ت .پیمانکار اصلی بنا
ب��ر ضرورت واگذارکننده تولید قطعات ،اجزای قابل مونتاژ یا
بخش��ی از خدمات مورد نیاز تولید محصول نهایی به یک یا
چند بنگاه تولیدی اس��ت و پیمانکار فرع��ی مکلف به تولید
براس��اس مشخصات فنی فراهم شده از سوی پیمانکار اصلی
است.
در حقیق��ت ،نظ��ام پیمانکاری فرعی تواف��ق بین دو گروه
یعنی پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی است که در آن پیمانکار
اصل��ی به واگذاری تولید اجزای قابل مونتاژ اصلی یا فرعی یا
بخش��ی از خدمات مورد نیاز محص��ول نهایی به یک یا چند
بنگاه تولیدی اقدام میکند .به معنای دیگر ،وجود پیمانکاری
فرعی موج��ب تقویت توانایی صنایع کوچک و متوس��ط در
افزایش تولید و اشتغالزایی میشود.
برنامه اج��رای پیمانکاری فرع��ی ( )SPXجزو برنامههای
اقتص��اد مقاومت��ی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعتی ایران است که درحالحاضر استان آذربایجان شرقی
به همراه  ۷اس��تان دیگر به عنوان استانهای پیشرو مطالعه
ش��ناختی آن را به پایان رس��انده و باید اولویتهای استانی
شناسایی شود.
ضمن آنکه  ۳بخش تجهیزات پتروش��یمی و پاالیشگاهی،
فلزی و س��ازههای کارخانهای به عنوان اولویتهای اس��تانی
آذربایجان شرقی در پروژه  SPXمعرفی شدهاند.

خبر

رفع مشکالت استانی با استفاده
از ظرفیت فکری بخش خصوصی
اس��تاندار مازندران با اش��اره به اینک��ه از ظرفیت فکری و
اجرای��ی نهادها و تش��کلهای بخش خصوصی در راس��تای
برونرفت از مش��کالت اس��تان میتوان بهترین بهره را برد،
عنوان ک��رد :اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد مردم پایه اس��ت و بر
نقشپذیری مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصاد تاکید
دارد.
به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابطعمومی
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران ،محمد اسالمی
در نشس��ت فعاالن بخش تولید و صنعت اس��تان مازندران با
اشاره به اینکه از ظرفیت فکری و اجرایی نهادها و تشکلهای
بخش خصوصی در راس��تای برونرفت از مش��کالت اس��تان
میتوان بهترین بهره را برد ،عنوان کرد :کش��ور در دور ه گذار
از اقتص��اد دولتی و تصدیگری دولت��ی به اقتصاد مردم پایه
اس��ت و ضرورت دارد نحوه مشارکت مردم و بخش خصوصی
در روند توسعه به شکل عملی تبیین شود.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد
مردم پایه اس��ت و بر نقشپذیری مردم و بخش خصوصی در
توسعه اقتصاد تاکید دارد ،خاطرنش��ان کرد :باید ارزشهای
ایجادشده را به سهام تبدیل کنیم ،هزینههای مالی صنعت را
کم کنیم و به نقطهای برس��یم که پول و سرمایه با هم رشد
کنند .اس�لامی گفت :صنعت ما باید با تغییر در ساختار مالی
و مدیریت��ی و تبدیل س��هامی خاص به ع��ام و بهرهگیری از
ذرهذره سرمایه مردم و کاهش نرخ تمامشده و افزایش قدرت
رقابت ،توانمند شود.
مقام عالی دولت در اس��تان ب��ا تاکید بر اینکه ارزش و نرخ
مدیریت را باید باال برد ،افزود :با مدلهای درس��ت مدیریت،
توس��عه پایدار ایجاد میشود و با گسترش روابط بینالملل و
توسعه بازار ،سطح و جایگاه مازندران ارتقا مییابد.
اس��تاندار مازندران یادآور شد :توسعه فناوری باید بهنگام،
انجام و بازار باید ب ه موقع ،فتح و تثبیت شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران نیز
در این جلسه گفت :واحدهای تولیدی و صنعتی رکن اساسی
در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
موس��وی بیان کرد :بخشی از واحدهای تولیدی با ظرفیت
ب��االی  ۶0درصد پیش��رفت فیزیکی در ش��هرکها و نواحی
صنعتی وجود دارند که با اس��تفاده از تس��هیالت نوسازی و
بازسازی ،تسهیالت طرح رونق تولید و اهمیت دادن به بخش
تولید ،به واحدهای در حال کار و تولید تبدیل خواهند شد.
وی تصریح کرد :راهاندازی ستاد اقتصاد مقاومتی ،پرداخت
تس��هیالت طرح رونق تولید و ستادهای دیگر از سوی دولت،
در راستای تقویت و راهاندازی بخش تولید در کشور است.
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عضو انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی
عضو انجمن مدیران رسانه

عضو تعاونی مطبوعات

کارتون روز

رکورد جدید صادرات آلمان

اداره آمار آلمان اعالم کرد :در نوامبر  ۲۰۱۷شرکتهای آلمانی
حدود  116/5میلیارد یورو صادرات داش��تهاند و این رقم نش��ان
میدهد که صادرات آلمان در قیاس با نوامبر گذشته ۲/۸ ،درصد
رشد داشته است.
به گزارش مهر ،دویچهوله نوش��ت :اداره آمار آلمان اعالم کرد:
در پایان سال گذشته میالدی ،شرکتهای آلمانی حدود ۱۱۶/۵
میلیارد یورو صادرات داشتهاند که این رقم نشان میدهد صادرات
آلمان در قیاس با نوامبر گذش��ته ۸/۲ ،درصد رشد داشته است؛
ضمن اینکه در  ۱۱ماه نخس��ت س��ال گذشته میالدی ،صادرات
 ۶/۵درصد رشد داشته و به ۱۱۷۸میلیارد یورو رسیده است.
افزایش ص��ادرات آلمان بهویژه در حوزه کش��ورهای اروپایی،
بیش��تر از نقاط دیگر بوده و در مقایس��ه با سال پیش این میزان
 ۹/۱درصد ش��ده اما صادرات به کش��ورهای اتحادی��ه اروپا ۸/۴
درصد و به س��ایر کش��ورهای جهان نیز  ۸/۴درصد رشد داشته
است.
تولیدکنن��دگان کااله��ای س��رمایهای از قبیل ماش��ینآالت،
تجهیزات و وس��ایل نقلیه از این میزان صادرات ،بیش��ترین بهره
را ب��رده و می��زان تولید خ��ود را به باالتر از حد متوس��ط تولید
رس��اندهاند .آلمان یکی از مهمترین کش��ورهای اروپایی اس��ت
که س��هم عمدهای در صادرات اروپا دارد و در س��الهای گذشته
توانس��ته بود نقش مهم��ی در اقتصاد اروپا و جهان بازی کند که
این موضوع تحت تاثیر روند مثبت اقتصاد اروپا و خروج انگلیس
از این اتحادیه بود.

طرح :حسین علیزاده

مطبوعات :تا  5سال دیگر تاکسیهای هوایی عرضه میشوند

گزارش «گسترش صنعت» از سهم بخش مسکن در برنامههای اشتغالی سال ۹۷

حامد شایگان
industry@sanatnewspaper.com

اش��تغالزایی در این بخش فصلی و موقتی اس��ت و فقط
با تداوم رونق میتوان روی اثر اش��تغالی بخش مس��کن
تاکید داشت.
در الیحه بودجه سال آینده احیای بافتهای فرسوده
در  ۵بخش انجام میشود :کمک به مردم برای بازسازی
 ۱۰۰ه��زار واح��د مس��کونی در بافته��ای فرس��وده،
بازسازی  ۴۰۰هزار واحد مسکونی تا سال  ،۱۴۰۰ایجاد
 ۲۴۰هزار ش��غل ،کمک به رونق مسکن و ارتقای سرانه
فضای عمومی در مناطق هدف تا  ۳۵درصد.
محمدباقر نوبخت ،س��خنگوی دولت هفته گذشته در
نشس��تی که با خبرنگاران در س��ازمان برنامه و بودجه
کشور داش��ت ،اعالم کرده بود که «در برنامه ایجاد یک
میلیون و  ۳۳هزار ش��غل در سال آینده بخشی به حوزه
مس��کن اختصاص دارد که از طریق بازسازی و نوسازی
بافتهای فرس��وده بخش��ی از این اش��تغالزایی محقق
میش��ود ».این برنامه قرار اس��ت اینگونه اجرا شود که
احیای بافتهای فرس��وده در  ۱۰۰هزار واحد مسکونی
به ایجاد  ۲۴۰هزار شغل منتهی شود.
همچنین پیشبینی ش��ده تا  ۶۰هزار ش��غل دیگر از
راه کمک به تامین مس��کن روستایی و اجتماعی ایجاد
شود که  ۵۰هزار واحد مسکونی شهری و  ۵۰هزار واحد
مس��کونی روس��تایی را دربرمیگیرد .از ای��ن رو ،دولت
در بودجه س��ال بعد ح��دود  ۳۲۷ه��زار میلیارد تومان
س��رمایهگذاری درنظر گرفته ک��ه از این رقم تا بیش از
 ۷ه��زار و  ۸۰۰میلیارد تومان برای تامین و بازس��ازی
مس��کن هزینه خواهد ش��د .از این مبلغ حدود  ۳هزار
و  ۶۰۰میلیارد تومان از محل تس��هیالت بانکی و منابع
صندوق توس��عه ملی و همچنین  ۴هزار و  ۲۳۸میلیارد
تومان از محل وجوه ادارهش��ده ،یارانه سود تسهیالت و
کمکهای بالعوض تامین میشود.
برای حمایت از مس��کن در بخش روستایی قرار است
تسهیالتی با نرخ حدود  ۵درصد و با متوسط  ۱۹میلیون
تومان پرداخت ش��ود .برای مس��کن در بخش اجتماعی
و حمایتی نیز نرخ س��ود تس��هیالت  ۵درصدی درنظر

اینفوگرافی

ش��ود که ابتدا بازگشت به روس��تا و مهاجرت معکوس
در دس��تور کار قرار بگیرد و پس از آن تس��هیالت ارزان
ب��ا هدف تقویت قدرت خرید مردم ارائه ش��ود تا به این
ترتیب به تامین مسکن به روش اجاره نیاز نباشد».

 وضعیت تقاضای مسکن

گرفته ش��ده که ش��امل  ۴بخ��ش  ۴۰میلی��ون تومان
تسهیالت س��اخت مس��کن ملکی و خرید ۵۰ ،میلیون
تومان برای س��اخت مس��کن اجتماعی و کمک ماهانه
 ۳۰۰هزار تومان و وام قرضالحسنه و  ۷میلیون و ۵۰۰
هزار تومان ودیعه مسکن برای مسکن استیجاری است.

 پیشنهاد مسکنهای  99ساله

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه روشهای حمایتی دولت بر بخش مس��کن با ارائه
تس��هیالت است به «گسترش صنعت» گفت :از آنجا که
در فرآیند تس��هیالتدهی هیچ بانکی حاضر به پذیرش
ضرر نخواهد بود ،شرایط را باید به گونهای طراحی کرد
ک��ه از پرداخت وام نیز بهرهمند ش��ود .بنابراین باید با
تغییر نس��بی اعداد و ارقام و همچنین زمان بازپرداخت
تسهیالت شرایط خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه را
تس��هیل کرد؛ هرچند برای خانهدار ش��دن قشر ضعیف
جامعه باید شرایط ویژهتری فراهم شود.
بهادری با تاکید بر اینکه مس��کنهای  ۹۹ساله طرح

عکس :گسترش صنعت

اش��تغالزایی یک میلیون و  ۳۳هزار نفری در شرایطی
جزو برنامههای دولت برای سال  ۹۷قرار گرفته است که
ظرفیتهای تولیدی کش��ور برای دستیابی به این هدف
کافی نیست به همین دلیل برنامهریزی برای فعالسازی
س��ایر بخشها بهویژه مس��کن در دستور کار دولت قرار
گرفته اس��ت .مس��کن در ایران همواره به عنوان یکی از
محرکهای رونق اقتصادی بوده اس��ت .از این رو ،نباید
نتیج��ه رونق در بخش مس��کن را فقط به اش��تغالزایی
مح��دود ک��رد و میتواند ب��ر گردش س��رمایه صنایع و
تجهیزات س��اختمانی موثر باش��د اما فارغ از پیامدهای
اقتصادی این برنامه که میتواند رشد اقتصادی نیز برای
کش��ور به همراه داشته باش��د نگاه توسعهای حاکمیت
نیز باید مبنای برنامههای کالن کش��ور باش��د .به گفته
برخی کارشناسان مسکن ،ایران در سال  ۹۱تورم ۴۵۰
درصدی را تحمل کرده اس��ت .در ش��رایطی که اقتصاد
ایران در بازارهای بینالمللی با محدودیت شدید روبهرو
بود و بسیاری از صنایع مرتبط با صنعت ساختمان نیز با
رکود مواجه شدند این مسئله باعث شد در سالهای بعد
از آن بخش مسکن نتواند براساس سازوکار عرضهوتقاضا
به چرخه اقتصاد بازگردد به همین دلیل دولت هر سال
سیاس��تهای حمایت��ی را برای ایجاد رون��ق در بخش
مس��کن درنظر میگیرد اما در  ۲س��ال گذشته به دلیل
نرخ س��ود باالی تس��هیالت ویژه مس��کن این برنامهها
نتوانست موفقیتی حاصل کند .با این حال ،امسال دولت
با ارائه تسهیالتی متناسب با دهکها و اهداف طرحهای
بخش مس��کن نرخ سود تس��هیالت و میزان حمایت را
متغیر درنظر گرفته است.
از این رو ،به نظر میرس��د ش��رایط برای رونق بخش
مسکن در سال  ۹۷فراهم شود اما نمیتوان این سیاست
را گامی در جهت اش��تغال پایدار دانس��ت زیرا ماهیت

اشتغال با بافتهای فرسوده

مناسبی برای صاحبخانه شدن اقشار متوسط و ضعیف
جامعه اس��ت ،اف��زود :به همی��ن دلیل دول��ت باید در
برنامه حمایتی حوزه مس��کن به ای��ن مقوله توجه کند.
در ای��ن روش اف��راد با بازپرداختهای ک��م و بلندمدت
صاحبخانه میش��وند و دیگر مشکلی با شبکه بانکی از
نظر کوتاه بودن زمان اقس��اط مس��کن یا سود باالی آن
نخواهند داشت.
البته پیش از این ،حمید بنایی ،عضو دیگر کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خانه ملت
ب��ا انتقاد از طرحهای حمایتی دولت در بخش مس��کن
گفت��ه بود« :مهاجرت گس��ترده به ش��هرها و همچنین
ناکارآمدی تسهیالت مسکن برای خرید خانه به افزایش
 ۱/۶میلیونی مس��تاجران در  ۵سال گذشته منجر شده
اس��ت زیرا متاس��فانه تس��هیالتدهی در حوزه مسکن
کافی نیس��ت .اگر کافی بود ،قدرت خرید مردم افزایش
مییافت و بازار اجاره رونق نمیگرفت.
از ای��ن رو ،باید ش��رایط به گونهای سیاس��تگذاری

تثبیت قیمتها در بازار مس��کن روندی زمانبر است.
از چند سال پیش تاکنون مسکن در رکود به سر میبرد
اما در  ۶ماه نخس��ت امس��ال مرحله پیشرونق بازار را
تجرب��ه کردهای��م تا به مرحله نخس��ت خ��روج از رکود
برسیم.
هرچند بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د در  ۶ماه
نخست سال بیشتر در معامالت اجاره رونق ایجاد شده و
در بخش ساختوساز تفاوت چندانی از سال گذشته به
وجود نیامده است .رکود در بازار مسکن به این معناست
که از بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده
و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد.
عض��و هیاتمدیره انجمن انبوهس��ازان در گفتوگو با
«گسترش صنعت» رکود موجود در ساختوساز را ناشی
از چندین مولفه دانست و توضیح داد« :این مسئله تابع
تقاضا و نوع ساختوس��از اس��ت بس��یاری از سازندگان
فقط به س��اخت نوع خاصی از مس��کن مشغول هستند
که لوکس و با متراژ باالس��ت و این پیمانکاران هیچگاه
وارد پروژههای کوچک نمیشوند ،به طور قطع نمیتوان
انتظار داش��ت رکود بخش مسکن باعث تغییر در روش
کاری آنها ش��ود .از طرف دیگر ،این نوع مسکن تقاضای
خ��اص خ��ودش را دارد و هیچگاه با تغییر ب��ازار تقاضا
تغییر نمیکند .به عبارت دیگر ،خریداران مسکن لوکس
با تورم به سمت خرید مسکن ارزاننرخ نمیروند».
ایرج رهبر با بیان اینکه درحالحاضر قدرت خرید مردم
کاهش یافته است ،افزود :برای رونق در ساختوساز باید
اقش��ار کمدرآمد جامعه که س��هم عمدهای در تقاضای
مسکن دارند مورد حمایت قرار گیرند؛ با توجه به اینکه
نرخ زمین بهویژه در کالنش��هرها س��هم عمدهای از نرخ
تمامشده مسکن دارد.

دریچه

نجات پول ملی از سقوط

منبع :پایگاه اطالع رسانی دولت

منش��أ برابری نرخ ارز به دلیل اینکه تاثیر مس��تقیم بر
واردات ،ص��ادرات و ت��راز تج��اری و تولید بر کل اقتصاد
میگذارد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و هست.
واقعیت این است که هیچگاه ما در این چند دهه گذشته
نرخ واقعی ارز را تعیین نکردهایم .اصال نمیدانیم که نرخ
واقعی آن چقدر است.
از آنجا که دارای یک نظام اقتصادی نیس��تیم و فقط
مجموعهای از شی وهنامهها و مقررات به صورت دستوری
از باال به عوامل اجرایی دولت دیکته میشود و با توجه به
اینکه بیش از  ۸۰درصد اقتصاد دراختیار دولت قرار دارد،
در مجموعه اقتصادی ما متغیرهای اقتصادی نتیجه فعل
و انفعاالت درونسیستمی نیست و ساختگی و غیرواقعی
است.
یک��ی از دالیلی که ما با کس��ری بودجه ،افزایش پایه
پولی و رشد نقدینگی روبهرو هستیم همین مسئله است.
در واقع وقتی بند ناف دولت به درآمدهای نفتی بس��ته
ش��ده اس��ت و بخش زیادی از درآمدهای تامین بودجه
از درآمدهای نفتی اس��ت ،وقتی ک��ه دولت دالر را برای
واردات ،مس��افران یا تحصیالت عرضه میکند ،کش��ش
مشخصی ایجاد میکند .برای مثال ،اگر ارز در بودجه به
نرخ  ۱۰۵۰تومان تعیین ش��ود طبیعی است که تاجران
ت��ا حدی کش��ش دارند ک��ه این نرخ را ج��ذب کنند .از
آن حد بیش��تر دیگر کش��ش نخواهند داش��ت .از طرف

دیگ��ر ،داراییهای خارج��ی بانک مرکزی
شد .وقتی که سطح عمومی قیمتها پایین
باال م��یرود ،پایه پولی نیز افزایش مییابد
بیای��د قدرت خرید باال م��یرود و پول ملی
و در نهای��ت رش��د نقدینگ��ی باعث فزونی
تقویت میش��ود .متاسفانه ما در سالهای
سطح عمومی قیمتها میشود که به تورم
گذش��ته ش��اهد چنین وضع��ی نبودهایم؛
میانجامد .تورم عامل اصلی کاهش قدرت
سیاستهای پولی ما از دولت مستقل نبوده
خرید اس��ت؛ یعنی دولت مالیات پنهانی را
بلکه همیش��ه دنبالهرو سیاس��تهای مالی
از مردم به عنوان کاهش قدرت خریدش��ان
دولت بوده است.
محمود جامساز
میگی��رد .اینجاس��ت که ض��رورت حفظ
هیچگاه سیاس��تهای بان��ک مرکزی در
کارشناس اقتصاد
قدرت خرید پول ملی نمایان میش��ود زیرا
جهت تثبیت قدرت خرید پول نتیجه نداده
در صورت کاهش ق��درت خرید پول ملی،
اس��ت .اگر هم هدفشان این بوده به دلیل
ری��ال در مقاب��ل ارزهای دیگر تضعیف میش��ود .درباره
اجرای نامتعادل و متناقض همیش��ه در عمل اهداف به
اینک��ه دولت چطور باید عمل کند تا بتواند قدرت خرید
ضد خودش��ان تبدیل شدهاند .به اعتقاد من ،همانطور
پ��ول مل��ی را ثابت نگ��ه دارد باید نکات��ی را عرض کنم:
که کینز میگوید ،تضعیف پول ملی یکی از س��ادهترین
نخس��ت اینکه الزم اس��ت دولت در بودجه ،تعادل ایجاد
راههای تخریب بنیانهای اقتصادی اس��ت .اما متاسفانه
کند .ارتباط بودجه را با نفت به حداقل برس��اند ،رش��د
م��ا همیش��ه در همین جهت حرکت و پ��ول ملیمان را
اقتصادی را افزایش دهد و بهرهوری را باال ببرد.
تضعیف کردهایم.
وقتی از رش��د اقتصادی صحبت میکنیم منظور این
کسانی که میگویند ما باید دالر را تقویت کرده ،پول
است که تمامی ارزش کاالها و خدماتی که امسال تولید
خودمان را تضعیف کنیم تا صادرات رشد کند باید بدانند
شده نسبت به س��ال گذشته افزایش یافته باشد .نتیجه
که این مسئله با ظرفیتهای اقتصادی ما سازگار نیست
این مس��ئله ایجاد اش��تغال و افزایش تولید ملی و عرضه
به دلیل اینکه ظرفیتهای اقتصادی ما و بهرهوری عوامل
محصول است.
تولید در حدی نیست که بتواند جوابگوی اقتصاد ما باشد
زمانی که عرضه کل زیاد باشد ،پاسخگوی تقاضای کل
و به افزایش تولید بینجامد.
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خواهد بود و قیمتها از این طریق پایین کشیده خواهد

