
ضعف بنگاه ها ناشی از مالکانی که مدیر نیستند

خبر روز

تجارت بین المللی امریکا
 در سایه »تولید سرزمینی« 

دول��ت امریکا در یک س��ال گذش��ته با اعمال مش��وق های مالیاتی 
ب��رای تولیدکنن��دگان داخل کش��ور در صدد تقوی��ت اقتصاد داخلی 
برآمده اس��ت؛  البته این موضوع با اجرای سیاست های محدود کننده 
برای محصوالت خارجی دنبال ش��ده اس��ت و بس��یاری از دولت هایی 
ک��ه تجارت زیادی با امری��کا دارند واکنش نش��ان داده اند و معتقدند 
دونالد ترامپ بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی فقط به منافع ملی 

کشورش می اندیشد.
به گزارش »گسترش صنعت« دونالد ترامپ نه تنها در همان ابتدای 
ریاس��ت جمهوری خود بر تقویت اقتصاد داخلی و اعمال سیاست های 
جدید در بخش مالیات و تعرفه تاکید داشت بلکه در ادامه نیز به دنبال 
اجرای همین سیاس��ت بود به طوری که در جریان اجالس کشورهای 
گروه ۲۰ ترامپ به ش��دت از سیاس��ت هایی که به حمایت از تولیدات 
داخلی و ایجاد اشتغال در امریکا منجر می شود، حمایت کرد. در طول 
یک سال گذشته سیاست های امریکا به ویژه در زمینه تجارت خارجی 
تفاوت های قابل توجهی از روند پیش از آن داش��ته اس��ت و »حمایت 
از تولیدات داخلی« جایگاهی ویژه در اقدامات دولت این کش��ور پیدا 

کرده است.
در امریکا س��اختاری هوش��مندانه برای رس��یدگی به شکایت های 
تولیدکنن��دگان داخلی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در این س��اختار 
تولیدکنندگان داخلی می توانند در صورت ورود ارزان قیمت محصوالت 
مش��ابه تولیدی خود به این کش��ور، به وزارت تجارت خارجی شکایت 
کنند. وزارت تجارت خارجی امریکا نیز موظف اس��ت در س��ریع ترین 
زمان به ش��کایت های تولیدکنندگان داخلی رس��یدگی کند و به آنها 
ترتیب اثر دهد. گرچه این س��اختار سابقه ای طوالنی در دولت امریکا 
دارد اما دولت ترامپ به طور ویژه به این س��اختار توجه کرد و سرعت 
رس��یدگی به ش��کایت ها و نتیجه آنها را مطابق می��ل تولیدکنندگان 
داخلی این کشور تغییر داد. رسیدگی مجدانه و سریع به شکایت های 
تولیدکنندگان داخل��ی در زمینه واردات کاالهای ارزان قیمت وارداتی 
که مش��ابه داخلی دارند، یکی از مهم تری��ن برنامه های ترامپ در این 

زمینه بوده است.

بررسی »گسترش صنعت« از خدمات دهی مراکز درمانی در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد

کمبود مراکز درمانی در مناطق صنعتی کشور
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گسترش تخصص گرایی و نظارت بر کیفیت از الزمه های توسعه صنعتی هر کشور است. توجه به تخصص و رعایت ضوابط و اصول علمی و همچنین 
توجه به بهره وری و اشتغال تخصصی در هر طرحی از مهم ترین ضرورت ها به شمار می رود. براساس همین نگاه نیز نظام مهندسی کشاورزی، معدن 
و س��اختمان تش��کیل شده است.  کارشناسان معتقدند با توجه به تنوع و گستردگی موضوع ها در بخش صنعت ضرورت ایجاد ساختاری که به 
هر حوزه با نگاه تخصصی بپردازد و بر کیفیت فعالیت واحد های صنعتی نظارت کند، بیش از سایر بخش های اقتصادی است تا با صدور 
پروانه برای واحد های صنعتی و بررس��ی توجیه اقتصادی طرح ها  بهره وری واحد ها افزایش یافته و با تحویل پروانه به مدیران هر 

بخش مدیریت نوین تخصص گرایی در هر واحد فزونی یابد. 
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گسترش تخصص گرایی و نظارت بر کیفیت از الزمه های توسعه صنعتی هر کشور است. توجه 
ب�ه تخصص و رعای�ت ضوابط و اصول علمی و همچنین توجه به بهره وری و اش�تغال تخصصی 
در هر طرحی از مهم ترین ضرورت ها به ش�مار می رود. براس�اس همین نگاه نیز نظام مهندسی 

کشاورزی، معدن و ساختمان تشکیل شده است.
 کارشناسان معتقدند با توجه به تنوع و گستردگی موضوع ها در بخش صنعت ضرورت ایجاد 
ساختاری که به هر حوزه با نگاه تخصصی بپردازد و بر کیفیت فعالیت واحد های صنعتی نظارت 
کند، بیش از سایر بخش های اقتصادی است تا با صدور پروانه برای واحد های صنعتی و بررسی 

توجیه اقتصادی طرح ها و بهره وری واحد ها افزایش یافته و با تحویل پروانه به مدیران هر بخش 
مدیریت نوین تخصص گرایی در هر واحد فزونی یابد. بیش از یک دهه اس�ت که ایده تش�کیل 
نظام مهندس�ی صنایع در بخش صنعت ش�کل گرفته اما با وجود تاکید برنامه پنجم توس�عه و 
ارائه الیحه از س�وی دولتی ها در این مدت هنوز این ایده به س�رانجام نرسیده است. به تازگی 
مهدی فتح اله، رییس انجمن مهندسی صنایع ایران از تهیه پیش نویس سند ایجاد یک سازمان 
تخصصی در حوزه نظام مهندس�ی صنایع خبر داده تا از س�وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تقدیم مجلس شورای اسالمی شود. 
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سید مصطفی صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه 
علم و هنر یزد و مش��اور عمرانی س��تاد بازس��ازی 
عتب��ات عالی��ات ک��ه س��ابقه عضوی��ت در نظام 
مهندس��ی معدن، کشاورزی و ساختمان را دارد از 
نخس��تین افرادی است که در دهه ۸۰ این الگو را 

مطرح کرده است. 
»گس��ترش صنعت« در گفت وگو با وی الگویی 
ک��ه معتقد اس��ت براس��اس آن می توان توس��عه 
صنعتی را محقق کرد، بررس��ی کرده است که در 

ادامه می خوانید: 
ضرورت ایجاد نظام مهندس�ی صنایع در  �

چه بخش هایی احس�اس می شود و در الگوی 
توسعه صنعتی چه جایگاهی دارد؟

درحال حاضر در س��اختار اقتصادی کشور نظام 
مهندس��ی س��اختمان، کش��اورزی و معدن وجود 
دارد. اهمی��ت هیچ یک از این موارد به اندازه نظام 
مهندس��ی صنعت نیس��ت زیرا صنعت زیرساخت 
تمام این بخش ها را فراهم می کند و بدون صنعت، 
معدن و کشاورزی و ساختمان جان نخواهد گرفت 
اما متاس��فانه در بخش صنع��ت هنوز این موضوع 

شکل نگرفته است. 
حوزه فعالی��ت نظام مهندس��ی صنایع از لحظه 
تش��کیل ای��ده آغازی��ن طرح ت��ا روز آخ��ر تولید 
را دربرمی گی��رد. ب��ا اج��رای این ط��رح عالوه بر 
افزای��ش به��ره وری و کیفیت در صنای��ع، انگیزه 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی نی��ز افزایش می یابد. 
عالوه ب��ر ای��ن، اش��تغالزایی به نحو چش��مگیری 

گسترش پیدا می کند. 
بر همین اس��اس، پیش��نهادهای خود را اواسط 
دهه ۸۰ از طریق اس��تانداری اردبیل که آن زمان 
مشاور عمرانی استاندار بودم تهیه کردم و به دولت 
و مجل��س تحویل دادم اما با وجود مطرح ش��دن 
این بحث در طول س��ال های گذش��ته در دولت و 

مجلس، هنوز به نتیجه نرسیده است.
بخش  � چالش های  مهم ترین  درحال حاضر 

صنع�ت چیس�ت و نظ�ام مهندس�ی صنایع 
چگون�ه در پی رفع ای�ن چالش ها گام خواهد 

برداشت؟ 
چندین چالش توس��عه صنعتی در کشور وجود 
دارد متاس��فانه در ۴ دهه پ��س از انقالب به دلیل 
اینک��ه در برخی مس��ائل تجربه کافی نداش��ته ایم 
بیشتر با آزمون و خطا در بحث های توسعه ای گام 
برداش��ته ایم. در هر پروژه ای نخستین فاز اندیشه 
است و متاس��فانه در تمام پروژه ها به این موضوع 

توجه نشده است. 
در ای��ران آغ��از ی��ک پروژه همیش��ه هم��راه با 
تصمیم های آنی بوده و برای برنامه ریزی و طراحی 
زمانی در نظ��ر گرفته نمی ش��ود در حالی که یک 

طرح خ��الق و هدفمند در فازه��ای اولیه نیازمند 
زم��ان و برنامه ری��زی اس��ت و فاز س��اخت باید با 

سرعت انجام  شود.
 دلی��ل هزاران ط��رح نیمه تمام ملی و اس��تانی 
در کش��ور نیز ب��ه نبود ف��از اندیش��ه در پروژه ها 
برمی گ��ردد. اندیش��ه در ح��وزه مش��اوره تعریف 
می ش��ود و جزو جدانشدنی مهندس��ی مشاور نیز 

مهندسی ارزش است.
 کسانی که مهندسی ارزش را از مهندسی مشاور 
ج��دا کرده اند به طرح ها خیانت کرده اند. طرح ها و 
پروژه های عمرانی و صنعتی اغلب براساس رانت یا 
راضی کردن نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 

کشور شکل می گیرد.
 صنع��ت، مادر اقتصاد کش��ور اس��ت به همین 
دلیل در این بس��تر رانت زیاد وج��ود دارد و افراد 
بس��یاری از این طریق میلیاردر ش��ده اند. هیچ گاه 
در صنای��ع برای صدور موافق��ت اصولی از صاحب 
واح��د صنعتی درباره تخصصش ب��رای ایجاد یک 
طرح س��وال نمی ش��ود و تنها با داشتن سرمایه به 

آنها مجوز داده می شود. 
در اس��تان یزد موردی وجود داش��ت که قصاب 
مجوز س��اخت کارخانه قطعات رایانه گرفته است. 
برای س��اماندهی مجوز ها و حاکمیت اندیش��ه در 
پروژه ه��ای صنعت��ی، نظ��ام مهندس��ی صنایع از 

ضرورت های اصلی صنعت است.
 در اواس��ط ده��ه ۸۰ پیش��نهادی از طری��ق 
استانداری به دولت و مجلس شورای اسالمی داده 

شد اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. 
در بس�یاری از پروژه ه�ای صنعت�ی نبود  �

مهندس مش�اور باعث خروج طرح از توجیه 
اقتصادی شده است. تشکیل نظام مهندسی 
صنایع در این زمینه چقدر موثر خواهد بود؟

بزرگترین ضع��ف طرح های صنعتی در کش��ور 
نب��ود طراح��ی صنعتی و مهندس مش��اور در این 
طرح هاس��ت که باعث ش��ده بازده این طرح ها به 

شدت کاهش پیدا کند. 
در گذش��ته ب��ه دلیل مش��وق های 
زی��ادی ک��ه ب��ه تولید داده می ش��د 
زی��ان آزم��ون و خطا کم ب��ود اما در 
ش��رایط کنونی اقتصاد آزمون و خطا 
 گاه��ی به ناب��ودی آن صنع��ت منجر 
درص��د   ۳۰ از  بی��ش  می ش��ود. 
س��ود صنای��ع اگ��ر خ��رج واحد های 
تحقیق و توسعه نشود آن صنعت جان 

نمی گیرد. 
در کش��ور ۲ دس��ته ط��رح ملی و 
شخصی وجود دارد. در طرح های ملی 
دولت پروژه ها را به مهندس��ان مشاور 
می ده��د که  با نظ��ارت خود عملیات 
را انج��ام دهند اما در بخش خصوصی 
جای خالی مهندسان مشاور احساس 

می شود. 

در نتیج��ه نظ��ام مهندس��ی صنای��ع در حوزه 
طرح ه��ای بخ��ش خصوص��ی فعالی��ت و نظارت 

می کند. 
 نظام مهندس�ی صنایع با چ�ه الگویی بر  �

رش�د تخصص گرای�ی در صنای�ع و افزای�ش 
اشتغال و بهره وری تاثیر خواهد داشت؟

یکی دیگ��ر از وظای��ف نظام مهندس��ی صنایع 
تش��کیل یک گروه متخصص مدیریت��ی برای هر 
واحد صنعتی است. با ایجاد نظام مهندسی صنایع 
اش��تغال صنعتی و سهم اش��تغال فارغ التحصیالن 

دانشگاهی در صنعت افزایش پیدا می کند.
 نظام مهندس��ی صنایع عالوه ب��ر اینکه مجوز ها 
و نظارت بر حس��ن انجام طرح ه��ا را برعهده دارد، 
به افراد بر حس��ب تخصص ش��ان پروانه مهندسی 
صادر می کند. شرایط آن هم گذراندن کارآموزی و 

گذشت ۳ سال از کسب مدرک است. 
در مدل پیش��نهادی من، ۲۰ درصد سهام واحد 
صنعتی بای��د در اختیار ۴ مدیری قرار بگیرد که از 
سوی نظام مهندسی صنایع پروانه کسب کرده اند. 

هر واحد صنعتی به ۴ مدیر نیاز دارد:
 یک مدی��ر فنی مرتبط با ش��اخه صنعتی، یک 
مدیر صنعتی آش��نا به س��اختار صنعت، یک مدیر 
بازرگانی برای بازاریابی و توس��عه بازار و یک مدیر 
مال��ی برای امور حس��ابداری؛ در نتیجه، با ارائه ۵ 
درصد از سهام هر واحد به این مدیران که از نظام 
مهندس��ی صنایع پروانه کسب کرده اند بهره وری و 
اش��تغال واحدهای صنعتی به شدت رشد خواهد 
کرد زیرا این مدیران خود را در سود واحد صنعتی 
ش��ریک می دانن��د و تم��ام ت��الش خ��ود را برای 

سودآوری بیشتر انجام می دهد. 
درحال حاضر متاسفانه اغلب بخش های صنعتی 
از س��وی مالکان مدیریت می شود که تخصصی در 

حوزه صنعت خود ندارند.
 در کنار این افراد یک مهندس ناظر یا مهندس 
مش��اور نیز ب��رای نظارت بر روند اج��رای تولید از 
س��وی نظام مهندس��ی صنایع در هر واحد وجود 
دارد ت��ا ب��ه ص��ورت فصل��ی گزارش 
عملک��رد واحد صنعت��ی را برای نظام 
مهندس��ی و وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت ارسال کند. 
نظام مهندس��ی صنای��ع، ضرورتی 
انکار نش��دنی برای صنعت کشور است 
که عالوه بر رش��د کیفیت، استاندارد، 
بهره وری و... ضامن ادامه حیات صنایع 
 با ایجاد یک س��اختار قدرتمند خواهد 

بود.
 با اجرای این مدل فقط در اس��تان 
ی��زد که ۳ ه��زار واح��د صنعتی دارد 
بی��ش از ۱۵ هزار نف��ر فارغ التحصیل 
دانش��گاهی متخصص مشغول به کار 
می ش��وند و آینده آنها تضمین خواهد 

شد. 

عالوه ب��ر این، در مدل پیش��نهادی م��ن، نظام 
مهندس��ی صنایع با همکاری س��ازمان استاندارد 
در ه��ر رش��ته صنعتی ب��ه تدوین اس��تاندارد ها و 
کیفیت الزم اقدام خواهد کرد تا هر رشته براساس 
آن کیفی��ت تولید کند. این موضوع بر گس��ترش 
صادرات و افزایش کیفیت تولیدات تاثیر چشمگیر 

خواهد گذاشت.
 بنابرای��ن ه��دف اصلی نظام مهندس��ی صنایع 
ایجاد انگیزه برای دانش��جویان و جوانان و کنترل 
کیفی سرمایه گذاری ملی به صورت غیر محسوس 

است.
پیشنهاد شما برای نحوه شکل گیری بدنه  �

نظام مهندسی و ساختار اولیه آن چیست؟
ش��اکله اصلی نظام مهندس��ی صنایع در بس��تر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ش��کل بگیرد، 
هیات مدیره نظام مهندس��ی صنای��ع نیز همچون 
س��ایر نظام مهندس��ی های موج��ود از طریق رای 

مردم و متخصصان صنایع باید انتخاب شود. 
تش��کیل نظ��ام مهندس��ی صنایع نه تنه��ا باری 
ب��ر دوش دول��ت اضاف��ه نمی کن��د بلکه س��بب 
کوچک سازی دولت، کاهش فعالیت های اجرایی و 

نظارت بیشتر می شود. 
ب��ه عبارت دیگر، فرآیند ص��دور مجوز و نظارت 
بر کیفیت از س��وی نظام مهندس��ی صنایع انجام 
می ش��ود اما امضای اصلی صدور از س��وی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
ب�ا توجه ب�ه اینکه این پیش�نهاد در یک  �

دهه مط�رح و چندین بار نی�ز در قالب الیحه 
به مجلس ش�ورای اس�المی ارائه شده است، 
چه موانعی موجب ش�ده ای�ن طرح به نتیجه 

نرسد؟
حدود یک دهه اس��ت که این موضوع در جامعه 
صنعتی کش��ور مطرح ش��ده و هیچ دلیل موجهی 
برای ب��ه نتیجه نرس��یدن آن در این مدت وجود 

ندارد.
 الیحه آن چندین بار به مجلس شورای اسالمی 
رفته اما به دلیل رانت و فشار سرمایه گذاران اجازه 

امکان تصویب آن به وجود نیامده است.
 این موضوع حتی در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نیز مطرح ش��ده و من ای��ن مدل را در یکی 
جلس��ه های مجمع کامل ارائه دادم اما متاس��فانه 

هنوز این طرح بالتکلیف است. 
جلوگی��ری از تش��کیل نظ��ام مهندس��ی تنه��ا 
منافع جهل را در کش��ور تامین می کند. بس��یاری 
از تولیدکنن��دگان اط��الع ندارند که با یک س��ری 
تغیی��رات کوچک چق��در می توانند س��ود خود را 

افزایش دهند.
 اما از ترس نظارت یا واگذاری بخش��ی از سهام 
خود به ای��ن مدیران تمایلی به اج��رای این مدل 
ندارند در صورتی که با دادن ۲۰ از س��هم خود به 
این مدیران و ایجاد انگیزه در آنها چندین برابر آن 

سهم، سود کسب خواهند کرد. 

هر واحد صنعتی به 
۴ مدیر نیاز دارد: یک 

مدیر فنی مرتبط با 
شاخه صنعتی، یک مدیر 
صنعتی آشنا به ساختار 

صنعت، یک مدیر 
بازرگانی برای بازاریابی 

و توسعه بازار و یک 
مدیر مالی برای امور 
حسابداری؛ با ارائه 
۵ درصد از سهام هر 
واحد به این مدیران 
بهره وری و اشتغال 

واحدهای صنعتی  رشد 
خواهد کرد

در ایران آغاز یک 
پروژه همیشه همراه با 
تصمیم های آنی بوده 
در حالی که یک طرح 
خالق و هدفمند در 

فازهای اولیه نیازمند 
زمان و برنامه ریزی 

است و فاز ساخت باید 
با سرعت انجام  شود. 

دلیل هزاران طرح 
نیمه تمام ملی و استانی 

در کشور نیز به نبود 
فاز اندیشه در پروژه ها 

برمی گردد

اقتصاد و توسعه

ضعف بنگاه ها ناشی از مالکانی که مدیر نیستند

 سبد حداقل
 معیشت مالک تعیین مزد 

براس��اس م��اده ۴۱ قانون 
کار، در بند اول توصیه شده 
که حداقل مزد با احتس��اب 
ت��ورم افزایش یاب��د که یک 
بن��د غیر الزام آور اس��ت، اما 
بند دوم کامال الزام آور است 
و در آن تاکی��د ش��ده ک��ه 
حداقل دس��تمزد باید بتواند 
زندگی آبرومن��د یک خانوار 
کارگ��ری با تع��داد معین را 

تامین کند. به این ترتیب مالک تعیین حداقل دس��تمزد 
برخالف روال گذش��ته باید س��بد حداقل معیشت خانوار 

باشد. 
مع��اون وزیر کار خبری را به تازگی اعالم کرده مبنی بر 
اینکه خط فقر ملی ۷۰۰ هزار تومان است، ما نمایندگان 
کارگری براس��اس میزان اعالمی کالری الزم برای زندگی 
هر فرد از س��وی انستیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را 
محاس��به می کنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰ هزار 
تومان و برای س��ال آینده بیش از ۹۵۰ هزار تومان است 
و »خط فقر ملی« نیز واژه جدید و تصنعی اس��ت و هیچ 
تعریفی از آن وجود ندارد. سبد معیشت در سال گذشته ۲ 
میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد و قرار است براساس 
قیمت ه��ای بهمن  دوباره آن را به روز کنیم؛ ما نمایندگان 
کارگ��ران خطاب به دولت و نماین��دگان کارفرمایی اعالم 
آمادگی کردیم که حاضریم با فرمول بندی دقیق، ش��کاف 
ی��ک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی )دریافتی حداقلی فعلی( 

با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم. 
عالوه بر این، باید هر س��ال قدرت خرید از دس��ت رفته 
کارگ��ران را نیز احیا کنیم. باید عالوه بر لحاظ کردن تورم 
محصوالت غذایی و پرمصرف کارگران، هر سال رقم قابل 
توجه��ی حداقل مزد را افزایش دهیم ت��ا به مرور بتوانیم 

شکاف یادشده را رفع کنیم. 
با توجه به افزایش نامتعادل نرخ دس��تمزد در سال های 
گذشته حتی در برخی سال ها شاهد تعیین نرخ دستمزد 

کمتر از تورم نیز بوده ایم.
منبع: ایلنا

۶0 درصد از تسهیالت طرح 
رونق تولید پرداخت شد

از زم��ان آغاز طرح رونق تولید تا پایان دی  امس��ال ۱۱۷ 
هزار و ۷۵۰ میلیون ریال تس��هیالت به واحدهای تولیدی 
پرداخت شده که رقمی حدود ۵۹ درصد از تسهیالت ۲۰۰ 
ه��زار میلیون ریالی درنظر گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش 
ایسنا، س��ال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت 
تس��هیالتی مع��ادل ۱۷ ه��زار میلیارد تومان ب��ه ۲۴ هزار 
 واح��د تولیدی، صنعتی و کش��اورزی در دس��تور کار قرار 

گرفت. 
امسال نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت 
پرداخت تس��هیالت در راس��تای بهبود وضعیت فعلی آنها 
تعریف ش��د. در طرحی که قرار اس��ت با عنوان رونق تولید 
اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد 
توم��ان اعتبار برای پرداخت ب��ه ۱۰ هزار واحد صنعتی در 
راس��تای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان 
ب��رای ۵ هزار واح��د صنعتی کوچک، متوس��ط و بزرگ به 
منظور نوس��ازی و بهس��ازی تعریف ش��ده اس��ت. براساس 
اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان دی  امسال 
۴۱ هزار و ۶۶۸ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت در 
طرح رونق تولید ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۰ هزار و 

۵۵۱ واحد به بانک معرفی شده اند.
بنابراین تا پایان دی  امسال ۱۶ هزار و ۱۰۱ واحد تولیدی 
و صنعتی موفق به دریافت حدود ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیون 
ریال تس��هیالت بانک��ی از میزان ۲۰۰ ه��زار میلیون ریال 
تس��هیالت مدنظر در طرح رونق تولید ش��ده اند که در سال 

جاری در دستور کار قرار گرفته است.

تورم ثابت ماند
بان��ک مرکزی نرخ تورم دی را هم مانند آذر ۱۰ درصد 
اعالم کرد. به گزارش ایس��نا، بعد از اینکه آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان داد که نرخ تورم در آذر دو رقمی و به ۱۰ 
درصد رس��یده اس��ت، این رقم برای دی  نیز تکرار شد و 
ثابت ماند. بر این اس��اس، تغییرات ش��اخص بهای کاال و 
خدم��ات مصرفی در ۱۲ م��اه منتهی به دی  و به عبارتی، 
تورم کل به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه 
به نقطه )تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( 
۹/۵ درصد و تورم ماهانه ۰/۴ درصد ثبت شده است. این 
در حالی اس��ت که در روزهای اخی��ر اعالم مرکز آمار در 
زمینه تغییرات تورم مانند گذش��ته متفاوت و با اختالف 
۱/۸ درصدی نس��بت به آمار بان��ک مرکزی همراه بود به 
طوری که تورم کل ۸/۲ درصد اعالم ش��ده بود. همچنین 
آمار مرکز آمار نش��ان داد که ت��ورم نقطه به نقطه ۸/۵ و 
ماهانه ۰/۲ درصد بوده است. همچنین جزئیات تورمی در 
ماه دهم امسال بیانگر آن است که بیشترین تورم مربوط 
به گروه خوراکی ها و آش��امیدنی ها با ۱۵/۱ و کمترین به 

گروه دخانیات با ۳/۱ درصد بوده است.

دیدگاه

خبر
سیدمحمدحسن سیدزاده

industry@sanatnewspaper.com
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 نوسانات ارزی
 دل نگرانی اصلی فعاالن 
خودرویی

سهم خواهی در تولید بومی نیازمند تعامل

 سال بیست و نهم  پیاپی 2289   دوره جدید شماره316  4 صفحه

همان ط��ور که بارها عنوان ش��د صنعت ایران به لح��اظ طراحی ضعف داش��ته و این نقاط 
آسیبی است که باعث وابستگی آن شده است. ساخت محصوالت بدون طراحی ممکن نیست 
و صنعتگ��ران در ای��ن بحث ناگزیر به کپی کردن هس��تند. قطعه س��ازان داخلی به جز تعداد 
محدودی که خود ادعای طراحی قطعات را دارند کپی کننده هس��تند و با مهندس��ی معکوس 
مبادرت به ساخت قطعات می کنند.  به نظر می رسد توان مالی در این امر می تواند تاثیر داشته 
باش��د و بخش تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی را تقویت کند اما همان طور که بارها عنوان 

ش��ده صنعت قطعه مش��کل نقدینگی دارد و توانایی س��رمایه گذاری ندارد. این امر حرکت به 
سوی تشکیل تی یرینگ را ضروری کرده که شرکت ها بتوانند توان مالی خود را ارتقا ببخشند. 
یک��ی از فعاالن صنعت قطع��ه به این نکته اش��اره کرده که خودروس��ازان جهانی در حال 
کاهش تعداد تامین کنندگان خود هستند. این به معنای حذف سورس نیست بلکه اگر پیش تر 
۱۰ه��زار تامین کننده داش��تند آن را به ۴۰۰ تقلیل دادن��د و در نهایت این عدد به حدود ۱۰ 

تامین کننده رسید.
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چهاردهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت خودرو 
اصفه��ان در حالی در آخرین روزهای هفته گذش��ته 
کار خ��ود را آغ��از ک��رد که تع��دد نمایش��گاه های 
خودرویی در ماه های گذش��ته به ان��دازه ای زیاد بود 
که شرکت های خودروساز و وارداتی چندان محصول 
جدیدی برای نمایش در این نمایش��گاه نداش��تند و 
تنه��ا اقدام به نمایش دوباره محصوالت خود کردند و 
ش��اید بتوان تنها رونمایی اصلی را متعلق به تازه وارد 
تایوان��ی ب��ه ایران دانس��ت. آنچه در این نمایش��گاه 
محور پرس��ش های خبرنگاران از مدیران خودرویی 
بود، نوس��انات نرخ ارز در هفته گذش��ته و چشم انداز 
آنه��ا از آین��ده بازار این خودروها ب��ود. در عین حال 
تالش برای تولید و داخلی س��ازی برخی خودروهای 
کره ای و تایوانی و ورود خودروسازان چینی به تولید 
خودروه��ای برقی را باید از دیگر محورهای اظهارات 

مدیران خودرویی در این نمایشگاه دانست.
داخلی�س�ازی��� توس�ان،� هیون�دای�

می�شود
کرم��ان موت��ور نیز از دیگر ش��رکت های حاضر در 
چهاردهمی��ن نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو اصفهان 
محص��والت خ��ود را در دو غرفه مجزا عرضه کرد که 
یک��ی از غرفه ها محصوالت هیون��دای و غرفه دیگر، 
محصوات لیفان و جک را در این نمایشگاه به نمایش 
گذاشت. محصوالت شرکت کرمان موتور به نمایندگی 
از هیوندای ش��امل اکسنت، النترا، سانتافه، توسان و 
هیوندا  ای ۲۰ در معرض دید عموم قرار داده شده اما 
در س��النی دیگر کرمان موتور محصوالت این شرکت 
همچ��ون لیفان ایکس ۵۰، لیفان ۸۲۰ و جک ۴ را با 
خود به اصفهان آورد.  حس��ن اکبری، معاون فروش 
و بازاریابی کرمان موتور در حاش��یه این نمایشگاه از 
رونمای��ی آزرا تا پایان بهمن خبر داد و اظهار کرد: در 
ح��ال برنامه ریزی برای تولید خودرو توس��ان پس از 
االنترا هس��تیم.  وی با بیان اینکه نمایش��گاه خودرو 
اصفهان با پیش ف��روش هیوندای االنترا تولید داخل 
مصادف ش��د، گفت: جک جی ۴ نیز به عنوان خودرو 
جدید دیگر کرمان موتور در این نمایشگاه به نمایش 
گذاشته شد تا نظر مردم را درباره آن دریافت کنیم. 
او در ادامه با اش��اره به اینکه بعد از نمایش��گاه در 
هفته آینده نخستین سری هیوندای اکسنت تحویل 
مشتریان خواهد شد، تاکید کرد: تا پایان ماه هیوندای 
آزرا را رونمایی خواهیم کرد.  معاون فروش و بازاریابی 
کرمان موتور به استقبال از پیش فروش االنترا اشاره و 

تصریح کرد: درواقع در این محصول با سونامی فروش 
روبه رو ش��دیم و ظرفیت ها بسیار سریع تکمیل شد و 
س��ری آخر االنترای وارداتی نیز در طرح فروش دهه 
فجر عرضه می ش��ود.  او با بی��ان اینکه درحال حاضر 
ش��رایط فروش برای ۹۰ درصد محصوالت باز است، 
تصریح کرد: بعد از تولید االنترا، در حال برنامه ریزی 
برای تولید خودرو توسان هستیم و به نظر می رسد در 
نیمه نخس��ت سال آینده میالدی تولید این محصول 
را آغ��از کنیم.  معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور 
درب��اره تاثی��ر افزایش ن��رخ ارز بر ن��رخ خودروهای 
کرمان موتور گف��ت: درحال حاضر در مقابل افزایش 
قیمت ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز مقاومت کرده ایم و 
قیمت ها را باال نبرده ایم. او همچنین تصریح کرد: در 
حال مذاکره برای س��رمایه گذاری هیوندای در ایران 
هستیم و نتیجه مذاکرات جدید فروردین سال آینده 

به طور رسمی اعالم خواهد شد.
�۲راهکار�تایوانی�ها�برای�جبران�ضرر��

مدی��ر بخش بین الملل لوکس��ژن باالترین نرخ ارز 
و افزای��ش تعرفه ه��ا را در نرخ تمام ش��ده محصوالت 
تایوانی تاثیرگذار دانست و گفت: به طور قطع جبران 
افزایش قیمت ها برای این نشان تایوانی بسیار دشوار 

است و برای عبور از آن باید بر دو راه تکیه کرد. 
جفری در پاس��خ به پرس��ش »گسترش صنعت« 
مبن��ی بر اینک��ه با افزای��ش میزان تعرف��ه واردات، 
برنامه  این ش��رکت تایوان��ی برای عرضه خودروهایی 
با س��گمنت قیمتی مشخص درست از آب درنیامده، 
اظهار کرد: مرحله نخس��ت ازخودگذشتگی و کاهش 
سود تا زمان رسیدن به قیمتی با نرخ متعادل است که 
در این شرایط با افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها 
می توان نس��بت به جبران ضرره��ای احتمالی اقدام 
کرد؛ این در حالی است که تولید نیز در بررسی است 
و می توان بر این موضوع به عنوان دومین راهکار تکیه 
ک��رد.  وی ادامه داد: ب��ه طور قطع به دنبال کمترین 
ضرر هستیم ضمن آنکه با فراهم کردن زیرساخت ها 
و دریافت اس��تانداردهای الزم و پرداخت هزینه های 

هنگفت برای استانداردس��ازی به دنبال 
تولید اقتصادی و منطقی هستیم. مدیر 
بخش بین الملل لوکس��ژن با بیان اینکه 
هدف این ش��رکت تایوانی رس��یدن به 
سوددهی هرچه سریع تر در کوتاه مدت 
نیس��ت، تصری��ح کرد: به ط��ور قطع ما 
به دنبال س��ریع پولدار ش��دن نیستیم 
و اق��دام دولت با ه��دف افزایش تعرفه 
واردات بی ش��ک افزایش رقابت پذیری 
تولی��دات داخل��ی بود که این مش��کل 
نیز با س��ی کی دی شرکت های خارجی 

در ای��ران رفع خواهد ش��د.  جفری بازار ایران را بازار 
تولید دانس��ت و گفت: لوکسژن در مرحله نخست به 
صورت سی کی دی وارد ایران می شود و پس از گرفتن 
بازخورد مش��تریان نسبت به بررس��ی بازار و تعیین 
راهکاره��ای جدید اقدام خواهد کرد.  وی با تاکید بر 
اینکه مونتاژ نیز در نهایت به تولید منجر خواهد شد، 
افزود: به طور قطع برای سرمایه گذاری با هدف تولید 
در ایران بازار را سنجیده و براساس نیازهای بازار وارد 
حوزه تولید خواهیم ش��د اما ب��ه طور قطع مونتاژ در 

حجم سرمایه گذاری بسیار مفید است. 
جف��ری ادامه داد: در مس��یر ارزیابی بازار، قطعاتی 
که در مسیر داخلی سازی قرار می گیرند نیز مشخص 
خواهد شد تا به بهترین شکل وارد بازار ایران شویم. 
وی درب��اره ارائه خدمات پس از فروش مناس��ب این 
خودروهای تایوان��ی نیز اظهار کرد: درحال حاضر در 
زمین��ه خدم��ات پس از فروش با دو مش��کل کمبود 
قطع��ات و نبود کارش��ناس فنی عیب یاب��ی روبه رو 
هستیم که این موارد ۸۰ درصد نارضایتی ها را شامل 
می ش��ود که برای رفع این مش��کل سفارش قطعات 
احتمال��ی م��ورد نیاز اعالم ش��ده و در عین حال نیز 
بهترین  کارش��ناس  در زمینه خدمات پس از فروش 
انتخاب و آزمون های الزم در این زمینه برگزار ش��ده 

است.
آمادگی�چینی�ها�برای�تولید�برقی�ها���

بهرام ش��ریعت، رییس هیات مدیره مدیران خودرو 
نی��ز در حاش��یه چهاردهمین نمایش��گاه  بین المللی 
خ��ودرو اصفهان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بر نرخ 
خودروها تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: خودروهای 
تولی��د داخل از افزایش نرخ ارز تاثیر می پذیرند اما به 
 دلیل شرایط اجتماعی افزایش قیمت ها اعمال نشده 
اس��ت. وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تامین م��واد اولیه در 
خودروهای تولیدی وابس��ته به نرخ ارز است بنابراین 
به زودی شاهد افزایش نرخ خودرو خواهیم بود، افزود: 
درحال حاض��ر ارز اختصاص یافته به برخی قطعات از 
ارز مبادله ای به ارز آزاد تبدیل ش��ده و برخی نیز در 
دس��ت اقدام است و در چنین شرایطی، 
مهم ترین مس��ئله وابس��تگی به نرخ ارز 
اس��ت. ش��ریعت با بیان اینکه تغییرات 
ن��رخ ارز بر محص��والت تولی��د داخل 
تاثی��ر خواهد گذاش��ت، اف��زود: البته 
در ح��وزه محصوالت داخل��ی به دلیل 
ش��رایط اجتماع��ی افزای��ش قیمت ها 
اعمال نش��ده است.  شریعت درباره بازار 
دس��ت دوم خودروهای چینی نیز گفت: 
بازار دس��ت دوم به نشان تجاری ارتباط 
دارد و ب��ا توجه به اینکه جایگاه مدیران 

خودرو در حال ارتقاست، شاهد هستیم که فاصله ای 
بین بازار دست دوم محصوالت مدیران خودرو و سایر 
محصوالت چینی وجود دارد. او با بیان اینکه اطمینان 
مشتریان به یک برند به زمان نیاز دارد، تصریح کرد: 
برای بهبود بازار دست دوم خودروهای ام وی ام و چری 
در ایران وب س��ایتی راه اندازی ش��د تا خرید و فروش 
از طریق آن انجام ش��ود، به عالوه تس��هیالتی برای 
خریداران خودرو دست دوم مانند تخفیف در خدمات 

در نظر گرفته شده است. 
در این نشست خبری ژو، مدیرعامل مدیران خودرو 
نی��ز ب��ا تاکید بر اینکه در ادامه مس��یر خود در ایران 
ثابت قدم هس��تیم، اظهار کرد: در حال ایجاد فاز دوم 

کارخانه هستیم. 
ژو با بیان اینکه این روزها ایران و چین مش��کالت 
مش��ترکی در بخش آلودگی هوا دارند که باعث شده 
چ��ری تمام تالش خود را ب��رای تولید خودروهای با 
آلودگی کم و حتی بدون آلودگی به کار گیرد، گفت: 
تمام تالش ش��رکت چری تولید خودروهای منطبق 
با اس��تانداردهای تعیین شده ازس��وی ایران است به 
همی��ن دلیل هم اکنون تمام محصوالت تولیدی این 
ش��رکت در ایران منطبق با اس��تاندارد یورو ۵ عرضه 
می شود. او همچنین با اشاره به اینکه مدیران خودرو 
به عنوان یک ش��رکت پاس��خگوی مطالبات مردم به 
دنبال تولید خودروهای الکتریکی است، تصریح کرد: 
تولی��د خودروهای الکتریکی جزو برنامه مهم و کالن 
گروه چری اس��ت که مقدمات اجرایی آن نیز فراهم 

شده است. 
مدیرعام��ل مدیران خودرو با بی��ان اینکه آمادگی 
تولید خودروهای صد درصد برقی را داریم و از زمانی 
که کار آغاز شود در طول ۳ تا ۴ ماه می توانیم خودرو 
برقی تولید کنیم، خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه 
تولی��د خودروهای برقی گران تر تمام می ش��ود باید 
جامعه آمادگی پذیرش این موضوع را داش��ته باش��د 

تا محصوالت برقی به بازار عرضه شود.
 ژو گف��ت: به طور معمول خودروهای برقی قیمتی 
بیش از دو برابر خودروهای مش��ابه س��وخت فسیلی 
دارد ب��ه همی��ن دلیل در تمام دنیا دولت ها مش��وق 
و یارانه ه��ای قابل توجهی را به خریداران خودروهای 
الکتریکی می پردازند تا بتوانند نظر مثبت آنها را برای 

خرید خودرو برقی جلب کنند.
 او با اش��اره به هفتمین س��ال حضور خودرو ایکس 
۳۳ در ب��ازار ایران گفت: به دنبال اعمال تغییراتی در 
قوای محرکه این خودرو هستیم. مدیرعامل مدیران 
خودرو همچنین اضافه کرد: در سال ۲۰۱۸ میالدی 
خودرو جدید دیگری را که روی پلتفرم آریزو ساخته 

شده به بازار عرضه خواهیم کرد.

با افزایش سهم بازار 
و کاهش هزینه ها 
می توان نسبت به 
جبران ضررهای 

احتمالی اقدام کرد؛ 
این در حالی است که 
تولید نیز در بررسی 

است

بهرام شریعت

تامین مواد اولیه در 
خودروهای تولیدی 
وابسته به نرخ ارز 

است بنابراین به زودی 
شاهد افزایش نرخ 
خودرو خواهیم بود

صنعت خودرو

نوسانات ارزی، دل نگرانی اصلی فعاالن خودرویی

آخرین�تغییرات�طرح�ترافیک�جدید�پایتخت
معاون نظارت ش��ورای ش��هر تهران، ری و تجریش 
جزئیات و آخرین تغییرات طرح ترافیک جدید پایتخت 
را تشریح کرد.  افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا 
با اش��اره به تغییرات طرح ترافیکی جدید در ش��ورای 
ترافی��ک پایتخ��ت گفت: ط��رح پیش��نهادی معاونت 
حمل ونق��ل ب��ا طرحی که در ش��ورای ترافیک مصوب 
شد، تفاوت هایی دارد.  وی در تشریح تفاوت های طرح 
پیشنهادی و طرح ترافیک مصوب با بیان اینکه معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران پیشنهاد داده بود 
مح��دوده زوج و فرد حذف و تبدیل به زون دوم ش��ود، 
گفت: بر این اس��اس ط��رح ترافیک نیز به زون مرکزی 

تبدیل می شد و هر خودرویی با ورود به محدوده زوج و 
فرد باید عوارضی با یک ضریب مشخص می پرداخت و با 
ورود به محدوده طرح ترافیک، عوارضش بیشتر می شد 
که این پیشنهاد معاونت حمل ونقل در شورای ترافیک 
تغییر کرده اس��ت.  به گفته معاون نظارت شورای شهر 
تهران، در ش��ورای ترافیک پایتخت مقرر شد محدوده 
زوج و ف��رد همچنان به قوت خود باقی بماند و تغییری 
نکند و پیش��نهاد ش��ده در مرحله نخست تا ۳ ماه طرح 
ترافیک جدید تنها در محدوده طرح ترافیک اجرا شود 
و در صورت موفقیت به محدوده زوج و فرد هم تس��ری 
یابد.  وی با بیان اینکه عوارض از خودروها براساس یک 

فرمول تعیین می ش��ود، گفت: در این فرمول یک عدد 
ثابت وجود دارد که عدد پیشنهادی معاونت حمل ونقل 
۲۰ هزار تومان است و ضرایب دیگری همچون ضریب 
م��کان، زمان، آالیندگی و... نیز وجود دارد.  حبیب زاده 
ب��ا بیان اینکه یکی از ضریب ه��ا در فرمول تعیین نرخ 
عوارض، منطقه ترافیکی است گفت: بر این اساس ورود 
ب��ه محدوده زوج و ف��رد ضریب ۰/۵ و ورود به محدوده 
ط��رح ترافیک ضریب ۱/۵ دارد. همچنین برای تعیین 
ضری��ب زمان، زمان به ۳ قس��مت قبل از س��اعت ۱۰، 
۱۰ تا ۱۶ و بعد از س��اعت ۱۶ تقس��یم ش��ده و مالک 
نی��ز در ای��ن ضریب س��اعت ورود و خروج اس��ت.  وی 

ب��ا بیان اینکه در تعیین ضری��ب آالیندگی، افرادی که 
معاینه فن��ی برتر دارند ضریب کم و افرادی که معاینه 
فنی ع��ادی دارند ضریب باالت��ری پرداخت می کنند، 
گف��ت: نرخ ضرایب در بدترین حالت به حدود ۳۶ هزار 
تومان می رسد.  حبیب زاده با بیان اینکه در تغییر دوم، 
پیشنهاد معاونت حمل ونقل این بود که مجوزهای ورود 
یا همان س��همیه ها حذف ش��ود، گف��ت: درحال حاضر 
حدود ۱۰۵ هزار س��همیه داده ش��ده که پیشنهاد شده 
این عدد سهمیه ها به ۶۳ هزار مجوز کاهش یابد هرچند 
پیش��نهاد معاونت حمل ونقل شهرداری این بود که به 

طور کلی سهمیه ها حذف شود. 

نوسازی ۶۱هزار تاکسی در طرح 
کلید به کلید ایران خودرو

گروه صنعت��ی ایران خودرو آمادگی خ��ود را برای افزایش 
س��رعت نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل عموم��ی و جایگزینی 

خودروهای فرسوده اعالم کرد.  
به گزارش ایکوپرس، در نشس��تی که با حضور نمایندگان 
سازمان های اس��تاندارد، محیط زیست، ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد 
افزایش عرضه خودروهای گازسوز مورد استقبال ایران خودرو 
قرار گرفت و درباره قرارداد نوس��ازی ۲هزار تاکسی با اصالح 
گنجایش ظرفیت مخ��زن گاز از ۸۰ به ۱۰۰ لیتر و پیمایش 

باال مذاکره شد. 
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از پروژه های 
مرتبط با کاهش مصرف سوخت و سطح آالیندگی محصوالت 

ایرا ن خودرو ارائه شد. 
راهبردهای این ش��رکت در مصرف س��وخت و آالیندگی، 
طرح های توسعه محصوالت و جوان سازی ناوگان حمل ونقل 

سرفصل های این گزارش بود. 
همچنین درباره عملکرد نوس��ازی ۶۱هزار تاکسی در طرح 
کلید به کلید ایران خودرو که از سال گذشته با موفقیت انجام 
شده، توضیحات الزم ارائه شد و مسئوالن ایران خودرو آمادگی 
افزایش سرعت در نوسازی تمامی خودروهای عمومی اعم از 
درون شهری و برون ش��هری را با هدف نوسازی کامل ناوگان 

در یک دوره ۳ تا ۵ ساله به مسئوالن کشوری اعالم کردند. 
در این گ��زارش طرح های کوتاه مدت ب��ا هدف بهبودهای 
س��ریع و ارزان، طرح ه��ای میان م��دت ب��ا ه��دف ارتق��ای 
فناوری های موج��ود و طرح های بلندم��دت با هدف انقالب 
فن��اوری و جهانی س��ازی از برنامه ها و اه��داف گروه صنعتی 
ایران خودرو در کاهش میزان مصرف سوخت و کاهش سطح 

آالیندگی محصوالت مطرح شده است. 

 ISQI تقدیر از بازرسان نمونه
در حوزه بازرسی فنی شهربازی 

مدیرکل استاندارد استان تهران با حضور در شرکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران از بازرس��ان نمونه این شرکت در 

خدمات بازرسی فنی شهربازی ها تقدیر کرد. 
مسلم بیات در این آیین ضمن اشاره به مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت های بازرس��ی در بهبود کیفیت زندگی مردم عنوان 
ک��رد: هدف و فلس��فه بازرس��ی ها و نظارت ه��ا بهبود کیفی 
وضعیت موجود ارزیابی شونده هاس��ت که منت��ج به افزایش 

سطح کیفیت خدمات و محصوالت خواهد شد. 
وی ضم��ن تقدیر از عملکرد ش��رکت بازرس��ی کیفیت و 
اس��تاندارد ای��ران در دوران فعالیت این ش��رکت بیان کرد، 
همان گون��ه ک��ه این فلس��فه در ISQI نقش گرفته اس��ت، 
اطالع  رس��انی و ارائ��ه آگاهی های الزم به م��ردم و همچنین 
ترویج فرهنگ اس��تاندارد می تواند به بهبود روند بازرس��ی ها 
کم��ک ش��ایانی کند چون آگاهی بیش��تر منج��ر به گرفتن 
تصمیم های منطقی تر ازسوی جامعه در زمینه بهبود کیفیت 

سطح زندگی آنها خواهد شد. 

 تغییر تعرفه واردات خودرو
 در انتظار تصمیم مجلس

ریی��س انجمن صنفی کارفرمای��ی واردکنندگان خودرو با 
اش��اره به اینک��ه تعیین تکلیف خودروه��ای در گمرک مانده 
ب��ه توازن قیمتی کمک می کند، گف��ت: تغییر تعرفه واردات 

خودرو در انتظار تصمیم مجلس شورای اسالمی است. 
میثم رضایی با اشاره به تعیین تکلیف خودروهای در گمرک 
مانده اظهار کرد: دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
تعیین تکلی��ف خودروهای در گمرک مان��ده که محصوالتی 
مانن��د خودروه��ای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و موارد خ��اص دیگر را 
شامل می شد بدون شک موجب افزایش میزان عرضه به بازار 

و همچنین اصالح قیمتی خواهد شد. 
به گزارش خودروکار، رضای��ی افزود: در نامه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت عنوان ش��ده برای هم��ه خودروهای موجود 
در گم��رک رعایت حقوق ورودی جدید در نظر گرفته ش��ود 
ک��ه به طور طبیعی این امر موجب س��اماندهی بازار و از بین 
رفتن حباب قیمتی ش��کل گرفته در ماه های گذشته خواهد 
ش��د، البته نیاز اس��ت در ورود این خودروها و افزایش عرضه 

به بازار تسریع شود. 

سایپا باز هم رکورد زد
رکورد تولید محصول ماهانه گروه خودروس��ازی سایپا در 

دی امسال شکسته شد.
به گزارش س��ایپانیوز، با تالش کارکنان گروه خودروسازی 
سایپا، همکاری قطعه سازان و در راستای تاکیدات مدیرعامل 
گروه درباره افزایش تولید، این گروه خودروس��از توانست دی 
امس��ال با تولید بیش از ۶۸هزار خودرو، رکورد تولید ماهانه 

خود را پس از ۶ سال بشکند.
براس��اس این گزارش، افزایش تولید در حالی انجام شد که 
سایپا در ماه های گذشته توانست با افزایش کیفیت محصوالت 
خود گامی مثبت در راه رضایتمندی بیشتر مشتریان بردارد و 
ارتقای س��تاره های کیفی محصوالت سایپا در جدول شرکت 

بازرسی استاندارد و کیفیت ایران گواه این مدعاست.
گفتنی اس��ت، توجه به ارتقای کیفی��ت و محور قرار دادن 
تولید در گروه خودروسازی سایپا دلیلی بر بهبود شاخص های 
کیفی محصوالت در ماه گذش��ته ب��وده که این موضوع تاثیر 
مثبتی بر کسب رضایت مشتریان و سهامداران خواهد داشت.

خبر

میترا ممسنی
car@sanatnewspaper.com
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همان ط��ور ک��ه بارها عنوان ش��د صنع��ت ایران 
به لحاظ طراحی ضعف داش��ته و این نقاط آس��یبی 
اس��ت که باعث وابس��تگی آن ش��ده است. ساخت 
محصوالت بدون طراحی ممکن نیست و صنعتگران 

در این بحث ناگزیر به کپی کردن هستند.
قطعه سازان داخلی به جز تعداد محدودی که خود 
ادعای طراحی قطعات را دارند کپی کننده هس��تند 
و با مهندس��ی معکوس مبادرت به ساخت قطعات 
می کنن��د. به نظر می رس��د توان مال��ی در این امر 
می تواند تاثیر داشته باشد و بخش تحقیق و توسعه 
واحدهای صنعت��ی را تقویت کند اما همان طور که 
بارها عنوان ش��ده صنعت قطعه مش��کل نقدینگی 
دارد و توانایی سرمایه گذاری ندارد. این امر حرکت 
به س��وی تش��کیل تی یرینگ را ض��روری کرده که 
ش��رکت ها بتوانند توان مالی خود را ارتقا ببخشند. 
یک��ی از فعاالن صنع��ت قطعه به این نکته اش��اره 
کرده که خودروسازان جهانی در حال کاهش تعداد 
تامین کنندگان خود هس��تند. این به معنای حذف 
سورس نیست بلکه اگر پیش تر ۱۰هزار تامین کننده 
داش��تند آن را به ۴۰۰ تقلیل دادند و در نهایت این 
عدد به حدود ۱۰ تامین کننده رسید. همزمان با این 
اتفاق مسئله طراحی نیز مطرح و طراحی خودرو از 
مجموعه قطعات تبدی��ل به مجموعه ای از ماژول ها 

شد و درواقع ماژول ها خودروها را طراحی کردند. 
با این روند طراحی پلتفرم های مش��ترک در دنیا 
توس��عه یافت و این دو اتف��اق در کنار یکدیگر رخ 
داد ضم��ن اینک��ه برای حرکت به این س��مت باید 
بس��ترهای حقوقی و ساختارهای اقتصادی کشورها 

مناسب باشد. 
حرکت�از�باال�به�پایین��

علی جهان افروز، مدیر تولید یکی از کارخانه های 
فعال در صنع��ت قطعه درباره طراح��ی قطعات به 
»گسترش صنعت« گفت: قطعه ساز دایره محدودی 
دارد و برای دس��ت بردن در اس��تانداردها اختیاری 
ندارد زیرا قطعه در یک مجموعه تعریف می ش��ود و 
صنعتگر نمی تواند خارج از آن مجموعه قطعه ای را 

طراحی کند. به طور نمونه قطعه گیربکس در همان 
مجموع��ه گیربکس تعریف می ش��ود. در واقع آنچه 

تعیین کننده است خود مجموعه است. 
وی افزود: همزمان با تولید خودرو و طراحی بدنه 
س��ازندگان باید با توجه به طراحی خودرو قطعات 
را بس��ازند و نمی توانند مستقل طراحی کنند. البته 
ممکن است در مواد اولیه تغییراتی به وجود بیاورند 
و از آلیاژ جدیدی استفاده کنند. این مسئله نیز در 
حد پیشنهاد است و خودروساز یا مجموعه ساز باید 
بررسی و آزمون کند و سپس به سوی تولید صنعتی 

حرکت شود. 
این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: به طور معمول 
طراح��ی مجموع��ه از باال ب��ه پایین می آی��د زیرا 
خودروساز طراحی کلی برای مدل خودرو خود دارد 
و سپس محل اجزا را به مجموعه ساز اعالم می کند 
)خودروی��ی با وزن خاص که باید قدرت خاصی نیز 
داشته باشد؛ اینکه گیربکس می خواهد اتومات باشد 

و قرار است با چه قدرتی کار کند(.
وی ادام��ه داد: از کل به جز حرکت می ش��ود نه 
برعک��س؛ درنتیج��ه نخس��ت خودروس��از طراحی 
می کند و آن را به مجموعه سازها می دهد و آنها نیز 
قطعات را به قطعه سازان کوچکتر سفارش می دهند 
و قطعه سازان در چارچوب آن طراحی کلی، قطعات 

را می سازند و تحویل می دهند.
بهینه�سازی�قطعاتی�با�ظرفیت�طراحی���

جهان افروز در پاس��خ به این پرس��ش که آیا این 
روند برای تمام قطعات خودرویی است، گفت: برای 
بیش��تر قطع��ات این گونه عمل می ش��ود مگر برای 
برخی قطعات خاص که استانداردهای ویژه ای دارند 
به طور نمونه کمک فنر خودرو قطعه ای اس��تاندارد 
است مانند پیچ و مهره یا رادیوپخش نیز همین گونه 

است. 
ش��رکت کمک فنرساز ممکن اس��ت براساس آن 
اس��تانداردها قطعات را طراحی کند و به خودروساز 
پیشنهاد دهد و خودروساز با آزمون از آنها استفاده 

کند. 
این کارش��ناس صنع��ت قطعه اف��زود: در اینجا 
قطعه س��از و مجموعه س��از می توانن��د تاح��دودی 
طراحی ه��ا را به اصطالح بهینه س��ازی کنند. البته 

قطعات محدودی چنین ظرفیت هایی را دارند.

جهان افروز در پایان گفت: س��اخت قطعات پیرو 
طراحی خودروساز است و خودروساز از نظر طراحی 

مدل خود اعمال سلیقه می کند. 
طراحی�قطعات�اصلی�و�برندسازی��

ام��ا در ادام��ه ب��رای طراحی قطع��ات در داخل 
دانش��گاه  هیات علم��ی  عض��و  آزادی،  ش��هرام 
خواجه نصیرالدین طوس��ی به »گس��ترش صنعت« 
گف��ت: آنچه باعث برندس��ازی در صنع��ت خودرو 
می ش��ود بح��ث پلتفرم خ��ودرو اس��ت. اگر مدعی 
هستیم خودروسازیم طبیعی است باید پلتفرم های 
خود را داشته باشیم اما اینکه قطعات پلتفرم از کجا 
تهیه می شود باید گفت قطعات اصلی مانند موتور، 
گیربکس و... به خود شرکت های مادر متعلق است 
 )PSA( به طور نمونه پژو ش��رکتی به ن��ام پی اس آ
دارد که طراحی و ساخت موتور را برای این شرکت 
انجام می دهد. این گونه نیست که سیتروئن یا پژو از 

شرکت دیگری این قطعات را تهیه کند. 
وی ادامه داد: اما درباره قطعاتی که اس��تراتژیک 
نیستند و ش��اید ارزش افزوده کمتری دارند ممکن 
اس��ت از هر ج��ای دنیا تامین ش��وند به طور نمونه 
در بحث تولید قطعات الکترونیکی )سیس��تم ترمز، 
ایرب��گ و...( تنه��ا چن��د ش��رکت تولیدکننده آن 
هس��تند و درواقع شرکت های بین المللی برای تمام 
خودروسازان دنیا آنها را تولید و تامین می کنند زیرا 
در این بحث برای شرکت های مادر صرفه اقتصادی 
ن��دارد که تمام قطع��ات موردنیاز خود را بس��ازند 

درنتیجه از این شرکت ها تهیه می کنند. 
او گف��ت: اما آنچه مس��لم اس��ت یک سلس��له از 
قطعات متعلق به خودروس��از است که برندشان را 

تشکیل می دهد. 
همکاری�قطعه�سازان�در�طراحی���

آزادی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با شرایط 
ام��روز صنعت خ��ودرو که به طور عم��وم مدل ها را 
تح��ت  لیس��انس و... از کش��وری وارد و در داخ��ل 
مونتاژ و داخلی س��ازی می کنند می ت��وان طراحی 
قطعه داش��ت، گفت: اگر خودرویی تحت  لیس��انس 
قرار اس��ت به نحوی مونتاژ و بخش هایی از آنها نیز 
داخلی سازی شود به طور مسلم طراحی قطعات آن 
پیش تر ازسوی خودروساز مادر و شرکت های همکار 
با آن انجام ش��ده است اما اگر ما خودرویی جدید را 

به طور بومی در دست طراحی داشته باشیم ظرفیت 
تامین کنن��دگان داخل��ی ب��رای طراحی و توس��عه 

قطعات صد درصد نیست.
او اظه��ار ک��رد: تع��داد قطعه س��ازان ایرانی که 
بتوانن��د کار طراحی و توس��عه یک محصول جدید 
را انج��ام دهند کم اس��ت. تنها ش��رکت هایی که با 
یکی از همتایان خارجی همکاری دارند و تش��کیل 
جوینت ونچر داده  و مس��یر تولید را به کمک شریک 
خارج��ی طی می کنند، می توانن��د این کار را انجام 
دهند اما اینکه به طور مستقل عمل کنند باید گفت 
بس��یاری از واحده��ای صنعتی چنی��ن ظرفیتی را 

ندارند. 
وی در ادام��ه درب��اره آمار این قطعه س��ازان نیز 
گفت: قطعه سازی به عنوان صنعتگر مستقل شمرده 
می شود که جدا از خودروساز تولید قطعه دارد زیرا 
در حالت عادی این ش��رکت خودروس��از است که 
نقش��ه طراحی را به قطعه ساز می دهد به طور نمونه 
وقتی بحث اکس��ل اس��ت آن را خودروساز طراحی 
می کن��د و در اختیار قطعه س��از برای س��اخت قرار 
می دهد. یا قطعات مربوط به بدنه خودرو به وس��یله 
مراکز تحقیق و توس��عه خودروساز طراحی و آماده 
می ش��ود اما به طور نمونه درباره چراغ خودرو طرح 
کل��ی آن را خودروس��از می دهد و جزئی��ات آن با 
قطعه ساز اس��ت. قطعات ریز و عملکرد آن برعهده 
قطعه س��از اس��ت از این رو قطعه س��ازی که همکار 
خارجی دارد، می توان��د در این موضوع موفق عمل 

کند. 
آزادی در پایان گفت: واقعیت اس��ت قطعه سازی 
که ش��ریک بین المللی ن��دارد، نمی تواند وارد بحث 
طراح��ی قطعات ش��ود. اگ��ر بخواهیم ب��رای این 
توانمن��دی درص��دی را اعالم کنیم ش��اید کمتر از 

۵۰درصد تنها این توانایی را در خود پرورده اند.
سخن�آخر��

طراح��ی خ��ودرو و قطع��ه موض��وع پیچیده ای 
اس��ت که هن��وز به طور مش��خص، معلوم نیس��ت 
س��هم هریک از صنعتگ��ران در این دو حوزه چقدر 
اس��ت. خودروس��ازی و تامین کنندگان بین المللی 
در مجموع��ه ای پیچیده فعالیت ه��ا را جلو می برند 
که باعث موفقیت برخی خودروس��ازان بنام جهانی 

شده است. 

صنعت قطعه

سهم خواهی در تولید بومی نیازمند تعامل

 صنعت قطعه مصمم 
به اجرای استانداردهای جهانی 

مس��ئله ای ک��ه ای��ن روزها 
ذه��ن بس��یاری را ب��ه خ��ود 
مشغول کرده، آلودگی هواست. 
موضوع ه��وای آلوده در جهان 
که بیشتر در ش��هرهای بزرگ 
نم��ود پیدا ک��رده ام��روزه به 
بحث اصل��ی ح��وزه صنعت و 
محیط زیست تبدیل شده است. 
گفته می شود یکی از علل این 
امر ب��ه اس��تاندارد محصوالت 

برمی گردد. بخشی از این مسئله به کیفیت خودروها و موتورهای 
ساخته ش��ده مربوط می ش��ود که امروز به لحاظ استانداردها 
بس��یار تغییر کرده اس��ت. با بهبود ساخت موتورها امر سوخت 
به طور کامل انجام می ش��ود و کاتالیس��ت های تهویه ش��ده در 
اگزوز )کنترل میزان خروجی گازهای سمی متصاعد از سوخت 
بنزین خودرو( از آلودگی هایی که ممکن است از این امر ناشی 
 شود جلوگیری می کند اما به دلیل فرهنگ سازی نشدن بعضی 
از افراد اقدام به برداش��تن کاتالیس��ت ها می کنند که مقوله ای 
جداست و به باور اش��تباه جامعه برمی گردد. موتورسازان برای 
بهبود س��اخت موتورها در کش��ور با جدی��ت در حال فعالیت 
هس��تند و تولیدات در این راستا بس��یار ارتقا پیدا کرده است. 
البته اگر بخواهیم در میزان آلودگی این مورتورها در مقایس��ه 
با موتورهایی که در دنیا ساخته می شود قضاوت کنیم، موضوع 
متفاوت می ش��ود. یادآور می ش��وم امروز آلودگی هوا به عوامل 
مختلف��ی برمی گردد به ط��ور نمونه در بحث قطعات س��اخت 
داخل یا مشخصات فنی مهندس��ی و مولفه های الزم را دارد یا 
نه. قطعه س��از موظف است با توجه به مشخصات فنی مهندسی 
استانداردهایی که از س��وی خودروسازان به آنها داده می شود 

کار را تحویل دهد. 
بر این اس��اس قطعه ساز سعی دارد تمام الزامات مهندسی و 
انتظ��ارات مصرف کننده را تامین کند و با تایید قطعه موردنظر 
تولید انبوه آغاز می ش��ود. باید بپذیریم نیاز اس��ت خودروهای 
تولی��دی امروز با خودروهای به روزتر جایگزین ش��وند و اگر با 
استاندارد یورو۴ تولید می شوند الزم است به نسل های جدیدتر 
ارتقا پیدا کنند. در مجموع صنعت قطعه مصمم اس��ت با تمام 
تحریم ها و تهدیدها به اس��تانداردهای جهانی نزدیک ش��ود و 
نقش��ی که در آلودگی ه��وا دارد را از بین ببرد. این خواس��ته 
صنعتگران اس��ت زیرا برای ماندن نیاز اس��ت در هر دوره خود 

را روزآمد کنند.

بیکاری در کمین قطعه سازان
دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و 
قطعه س��ازی کش��ور گفت: هرچند قراردادهای پس��ابرجامی 
خودرویی تامین کننده منافع کشور و به ویژه قطعه سازان است 
اما در صورت برنامه ریزی نکردن برای سرمایه گذاری و ارتقای 
قطعه س��ازان، بیکاری در این حوزه اجتناب ناپذیر است. آرش 
محبی ن��ژاد افزود: تاکنون ۷۷ قرارداد با قطعه س��ازان داخلی و 
۱۲۴ تفاهمنامه بین ایکاپ و قطعه س��ازان منعقد ش��ده است.  
ب��ه گفته این مقام صنفی، براس��اس ای��ن قراردادها تولید پژو 
۳۰۱ که مقررش��ده از ابتدای س��ال ۹۷ آغاز شود با ۶۰درصد 
داخلی س��ازی و تولید پژو ۲۰۰۸ نی��ز در آغاز راه با ۵۰درصد 
داخلی س��ازی خواهد بود که بیشتر از مطالبات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت.  وی همچنین با اش��اره به تعهد دیگر 
طرف فرانس��وی در این راس��تا که ص��ادرات ۳۰درصد معادل 
ارزش تولید داخل این خودروها و قطعات آنهاست، خاطرنشان 
کرد: فرانس��وی ها برای صادرات قطعه از کشور حساب ویژه ای 
باز کرده اند و این مهم ش��امل بازارهای جدی��د مانند الجزایر 
و حتی بازارهای اروپایی می ش��ود.  او یادآور ش��د: از آنجا که 
قرار اس��ت در کش��ور الجزایر نیز خودروهای��ی مانند آنچه در 
ایران تولید  ش��ود، مونتاژ و تولید شود و الجزایری ها از صنعت 
قطعه  مناسبی برخوردار نیستند، فرصتی برای توسعه فعالیت 
قطعه س��ازان ایرانی است.  او خواس��تار شد اگر تاکنون برخی 
قطعه سازان توانمند داخلی بابت همکاری با گروه ایکاپ اقدام 
نکرده اند از طریق این انجمن به ارائه درخواست خود بپردازند.  
ای��ن فع��ال صنع��ت با اش��اره ب��ه اعم��ال اس��تانداردهای 
هش��تادوپنج گانه برای خودروها از دی سال آینده یادآور شد: 
بس��یاری از خودروهای فعلی ازجمله پژو ۴۰۵، سمند، ال ۹۰ 
و ساندرو با اعمال این استانداردها از دور خارج و خألیی برای 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان ایجاد می ش��ود.  وی ادامه داد: 
در این راس��تا قطعه سازان باید با ش��تاب برای گرفتن قطعات 
خودروهای جدید اقدام کنند زیرا در غیر این صورت ش��رایط 

فعالیت شان بحرانی خواهد شد.  
محبی ن��ژاد تاکید ک��رد: در این پیوند، س��رمایه گذاری های 
جدی��د ازس��وی قطعه س��ازان اجتناب ناپذی��ر اس��ت و بای��د 
س��رمایه گذاری  بانک��ی،  و  مال��ی  تس��هیالت  تامی��ن  ب��ه 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  ب��ا  ق��رارداد  عق��د  ی��ا  ثاب��ت 
 بپردازن��د ت��ا بتوانن��د نی��از خودروه��ای جدی��د را ب��رآورده 
کنند.  او به ایرنا گفت: اگر به موقع فکری به حال قطعه سازان 
و ارتق��ای توانمندی های آنها در فراهم ک��ردن قطعات جدید 
خودرویی نش��ود چال��ش بیکاری را در ای��ن صنعت به  دنبال 

خواهد داشت. 
محبی نژاد با اشاره به پژو ۳۰۱ اظهار کرد: ساخت این خودرو 
با عمق داخلی سازی ۶۰درصدی، توانمندی باالی قطعه سازان 
ایرانی را به رخ کشاند و مطابق تعهد شرکت های مشارکتی یاد 
ش��ده در طول ۲ سال عمق داخلی سازی به ۸۵درصد افزایش 

خواهد یافت.  

علیجهانافروز

شهرامآزادی

خبر

یادداشت
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قیمت بازار )تومان(قیمت نمایندگی )تومان(نام خودرو

۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰کامیون ایویکو-یورو کارگو
۴۶۱/۰۰۰/۰۰۰۴۳۶/۰۰۰/۰۰۰کشنده ایویکو-استرالیس
۲۷۹/۰۰۰/۰۰۰۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۵۳/۲۰۰/۰۰۰۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده فاو جی۶- تک محور
۲۶۳/۲۰۰/۹۰۰۲۵۳/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده فاو جی۶ - جفت محور

۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده اسکانیا - جی ۴۰۰
۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰کشنده کاوه - تک محور کی تی ۴۲۰

۲۶۵/۵۰۰/۰۰۰۲۶۱/۰۰۰/۰۰۰کشنده کاوه - جفت محور کی تی ۴۲۰
۲۵۳/۰۰۰/۰۰۰۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰کشنده دنیز

۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰کشنده فوتون
۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰آریا کمپرسی ۱۹۲۴ ال کی

۴۱۸/۰۰۰/۰۰۰۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده ولوو اف اچ ۴۶۰
۴۷۳/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰

۱۸۶/۲۰۰/۰۰۰۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰کامیون دانگ فنگ آر۲۷۰ تک محور باری ۲*۴
۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰کشنده داف ۱۰۵ ایکس اف

قیمت بازار )تومان(قیمت نمایندگی )تومان(نام خودرو

۱۱۸/۱۵۰/۰۰۰۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰کامیونت هیوندای ۶ تن
۱۲۶/۳۵۰/۰۰۰۱۲۶/۵۰۰/۰۰۰کامیونت هیوندای ۸ تن

......۹۸/۳۰۰/۰۰۰کامیونت آرنا
......۷۸/۸۰۰/۰۰۰کامیونت جک ۵.۶ تن

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ایسوز ۵ تن بدون کاربری
۱۲۷/۵۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز )۶ تن اتاق جدید(

۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز کمپرسی )۶ تن اتاق جدید(
۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز )۸.۴ تن اتاق جدید(

۸۶/۰۰۰/۰۰۰۸۶/۰۰۰/۰۰۰کامیونت الوند ۶ تن
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰......کامیونت الوند ۸ تن

۶۵/۰۰۰/۰۰۰......کامیونت ۵.۲ آمیکو- ای ام ۶
K ۱۰۵۲ ۷۸/۵۴۰/۰۰۰۷۸/۵۴۰/۰۰۰کامیونت کاویان

۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۶.۵ تن
۱۰۴/۶۰۰/۰۰۰۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۶.۵ تن . خوابدار

۱۰۶/۹۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۸.۵ تن

قیمت انواع کامیون  و کامیونت

رضا رضایی
فعال صنعت قطعه

ای
وه 

 کا
دی
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نخستینبزرگراهبرقیامریکابهبهرهبرداریرسیدبرنامه»بامو«برایشکستمرسدسبنز
آلمان به عنوان قطب خودروسازی جهان صاحب 
نشان های برتری مانند ب ام و، مرسدس بنز، پورشه 
و آئودی اس��ت که در این میان سال هاست رقابت 
ش��دیدی می��ان ب ام و و مرس��دس بنز وجود دارد. 
ب ام و به تازگ��ی اعالم کرده برنامه س��نگینی برای 
تصاحب جایگاه مرس��دس بنز در بازار در 2 س��ال 
آینده دارد. این شرکت خودروسازی سال ها یکه تاز 
بازاره��ا بود اما در س��ال های گذش��ته این جایگاه 
را به مرس��دس بنز تقدیم کرده اس��ت. با این حال 
ب ام و اطمینان دارد می تواند فاصله ایجاد ش��ده را 
جبران کند و این پیروزی را بار دیگر به دست آورد. 
مسئوالن این ش��رکت می خواهند در ابتدای دهه 
آینده با ارائه محصوالت جدید فروش بیش��تری را 
تجربه کنن��د. هارلد کروگ��ر، مدیرعامل ب ام و در 
گفت وگویی اعالم کرد این شرکت در سال 2۰2۰ 
میالدی )۹۹-۱۳۹۸خورش��یدی( به عنوان برترین 
خودروس��از در امر فروش به جایگاه پیش��ین خود 
بازخواهد گش��ت. به گزارش خودروکار، وی اظهار 
کرد: من تمام کارمندان شرکت را مجاب به تحقق 

این هدف کرده ام و می دانیم این موضوع به هیچ وجه 
آس��ان نخواهد ب��ود. قرار گرفت��ن در صدر جدول 
فروش و رضایت مش��تریان کار ساده ای نیست اما 
کارمندان ما تمام تالش شان را خواهند کرد. ب ام و 
نزدیک ۱۰ سال پرفروش ترین نشان تجاری لوکس 
در جه��ان بود ام��ا در س��ال 2۰۱۶ )۱۳۹۴-۹۵( 
این جای��گاه برتر را ب��ه مرس��دس بنز واگذارکرد. 
مرسدس بنز این برتری را به واسطه شاسی بلندهای 
اس��تثنایی و همچنین معرفی کالس  ای به دس��ت 
آورد و همچنان در اختیار دارد. سال گذشته میزان 
ف��روش ب ام و 2میلیون و۹۰ هزار دس��تگاه بود در 
حالی که مرس��دس بنز 2میلیون و2۹۰ هزار خودرو 
به فروش رس��اند. جدا از رقابت شدیدی که این دو 
خودروساز در زمینه مدل های گوناگون و همچنین 
میزان ف��روش دارند، از نظر صنعتی نیز با یکدیگر 
در رقابت هس��تند. دایملر غیر از مرسدس بنز چند 
شرکت و فعالیت دیگر را نیز دنبال می کند و ب ام و 
هم در همین راس��تا اقدام به ساخت چند شرکت 

جانبی کرده است.

س��ازمان مدیری��ت کیفی��ت ه��وا در بخش س��احل 
جنوب��ی امری��کا در همکاری با ش��رکت زیمنس آلمان، 
از ی��ک بزرگ��راه الکتریکی بین دو بن��در لس آنجلس و 
النگ بیچ رونمایی کرد. ش��رکت زیمنس در همکاری با 
س��ازمان مدیریت کیفیت هوای س��احل جنوبی امریکا 
)SCAQMD(، بزرگراهی با آالیندگی صفر و طول ۱/۶ 
کیلومتر س��اخته اس��ت. این بزرگراه در منطقه کارسون 
کالیفرنی��ا واقع ش��ده و 2 بندر از بزرگتری��ن بندرهای 
ایاالت متح��ده را به یکدیگ��ر متصل می کن��د. فناوری 
برقی به کار گرفته ش��ده از س��وی زیمنس شبیه خطوط 
برق رس��انی اتوبوس های قدیمی اس��ت اما این س��امانه 
درست مشابه فناوری های به کار گرفته شده در خودروها 
و کش��نده های مدرن امروزی، دیگر خودروها را محدود 
به رفت وآمد در مس��یرهای خ��اص نمی کند. به گزارش 
زومیت، درحال حاضر ۳ کامیون بزرگ مس��ئولیت حمل 
محموله های کش��تی ها را از مس��یر این بزرگراه برعهده 
دارند و هر ۳ از فناوری برقی زیمنس برای تامین انرژی 
مورد نیاز خود استفاده می کنند. سامانه برقی زیمنس به 
کامیون ها اجازه می دهد خارج از محدوده زیرساخت های 

موجود نیز توان عملیاتی داشته باشند و به حرکت خود 
ادامه دهند. از میان ۳ کامی��ون موجود در این بزرگراه، 
نخس��تین نمونه الکتریکی مجهز به باتری، دومین نمونه 
هیبریدی با فناوری س��وخت پاک گاز طبیعی و آخرین 
نمونه هیبریدی دیزلی اس��ت. درحال حاضر کامیون های 
باری س��نگین منبع اصلی تولی��د ذرات آلوده کننده هوا 
در جنوب کالیفرنیا هس��تند. باتوج��ه به ماهیت پرتردد 
بندره��ا و آلودگی ش��دید ه��وا در این مناطق، توس��عه 
سامانه های حمل ونقل بدون آالینده یا با آالیندگی بسیار 
اندک در این مناطق، س��بب کاهش ذرات معلق کمتر از 
2/۵ میکرون، گازهای سمی و گلخانه ای خواهد شد. وین 
نستری، مسئول اجرایی سازمان مدیریت کیفیت هوای 
س��احل جنوبی امریکا، درباره ساخت این بزرگراه گفت: 
این پروژه به ما در ارزیابی امکان س��اخت س��امانه های 
ب��دون آالینده به منظ��ور حمل ونق��ل محموله ها کمک 
می کند. در نهایت این پروژه می تواند منجر به س��اخت 
بزرگراه های الکتریکی در بندرها شود تا میزان آالینده ها 
کاهش یابد و س��طح س��المتی افرادی ک��ه در نزدیکی 

بندرها زندگی می کنند، باال برود.

امکان��ات فناوران��ه ش��گفت آوری که ای��ن روزها 
در خودروه��ای جدی��د به کارگرفت��ه می ش��وند، از 
دوربین ها و صفحه نمایش های لمس��ی بزرگ گرفته 
تا مانیتوری برای نش��ان دادن نقطه های کور هنگام 
رانندگی، همه باعث ش��ده اند رانندگان جهان، امروز 

با خیالی راحت تر و امنیت بیشتر رانندگی کنند.
اما فن��اوری با ارزش افزوده ای ک��ه تولید می کند 
و امکان��ات باالیی ک��ه ارائه می دهد، ب��دون تردید 
باع��ث می ش��ود نرخ  خودروه��ا نیز افزای��ش یابد و 
ای��ن باعث افزایش نرخ بیمه خودروها نیز می ش��ود. 
بیمه خودروها از روزگار بس��یار دور وجود داش��ته و 
براس��اس قوانین در بسیاری از کشورها هر کس که 
خودرویی می خرد مجبور اس��ت خودرویش را بیمه 
 کند تا هنگام تصادف یا خسارت احتمالی کمتر زیان 
ببین��د. اکنون بیم��ه خودروها با افزای��ش امکانات 
فناورانه در حال حرکت به سمت وس��ویی تازه است. 
بیم��ه کردن امکانات جدید برای ش��رکت های بیمه 
درحال حاضر کار س��ختی به نظر می رسد زیرا تعمیر 
این امکانات به دلیل حساس تر بودن، مشکل تر به نظر 

می آید.
جیم��ز لینچ، مدیر بخش حسابرس��ی »موسس��ه 
 Insurance Information( »اطالع��ات بیم��ه
Institute( دراین ب��اره گفت: »اگ��ر این خودروها 
آس��یبی ببینند، با هزینه ای بس��یار بیش��تر تعمیر 
می شوند زیرا ش��ما نمی توانید به مغازه لوازم یدکی 
بروید و یک قطعه قابل تعویض یا تعمیر را از فروشنده 

بخواهید و جایگزین قطعه آسیب دیده کنید.«
درست کردن سپر دیگر مانند گذشته نیست. برای 
نمونه، تعمیر س��پر یک خ��ودرو لوکس مدل 2۰۱۶ 
می توان��د در پایین ترین س��طح قیمت��ی در امریکا 
نزدیک ۳هزارو۵۵۰ دالر تمام ش��ود که این ش��امل 
خرید قطعه و هزینه کارگر می شود، حال آنکه همان 
سپر برای مدل قدیمی تر همان خودرو یعنی 2۰۱۴ 

درمجم��وع هزار و ۸۴۵ دالر هزینه دارد. تفاوت این 
دو چیس��ت؟ تفاوت در این اس��ت که مدل جدیدتر 
حس��گر فاصله دارد اما در مدل قدیمی تر، خبری از 
این حسگر نیس��ت. در مقایسه قیمتی این دو مدل، 
هزینه قطعات ۱۳۰ درصد و نیروی کار ۱۸ درصد با 

هم تفاوت نرخ دارند.
ماکس��یم ریمان، مدیر بخ��ش محصوالت بیمه ای 
 »ValuePenguin« مال��ی  تحقیق��ات  ش��رکت 
ک��ه به مش��تریان در گزین��ش برنامه ه��ای بیمه ای 
کمک می کند، دراین باره گفت: »تعمیرهای آس��ان 
و کوچ��ک اکن��ون می توانن��د بس��یار پرهزینه تر و 

پیچیده تر انجام شوند.«
مش��تریان اغلب درباره هزین��ه بیمه هنگام خرید 
وس��یله نقلیه جدی��د یا دس��ت دوم کم کارکرد فکر 
نمی کنن��د. ب��رای نمون��ه مش��تریانی ک��ه به دنبال 
خری��د خ��ودرو م��دل 2۰۱۵  هس��تند و به  ش��کل 
می��الدی   2۰۱۸ س��ال  در  می توانن��د  لیزینگ��ی 
)۹۷-۱۳۹۶خورش��یدی( آن را خری��داری کنند، به 
این فک��ر نمی کنند که بیمه خودروی ش��ان چگونه 
باش��د. حال آنکه در واقع آنه��ا باید برای هزینه های 
باالتر بیمه که به برخی ویژگی های ایمنی پیش��رفته 

خودرو مربوط می شود، برنامه ریزی کنند.
تنه��ا نگاه��ی گذرا به مح��ل ق��رار گرفتن برخی 
حس��گرها نش��ان می دهد بیش��تر آنها روی سپر یا 
کنار آینه ها قرار گرفته اند و این یعنی این حس��گرها 
به س��ادگی می توانند آس��یب ببینند که این آسیب 
می تواند ناش��ی یک تصادف وحش��تناک یا سپر به 

سپر شدن ساده باشد.
هزینه های خودرو یکی از خرج های مالی است که 
باید درباره آنها تصمیم گیری ش��ود اما بیمه خودرو 
داس��تان جداگان��ه ای دارد؛ از این رو کارشناس��ان 
توصیه به بررس��ی هزینه های بیم��ه پیش از خرید 
خودرو و نیز مقایس��ه هزینه های بیمه برای مدل ها 

و مصرف های گوناگون می کنند.
نرخ بیم��ه احتمال دارد در س��ال جاری میالدی 
در سراس��ر امری��کا باالتر ب��رود. ای��ن را پیش بینی 
کارشناسان این صنعت نشان می دهد. براساس اعالم 

شرکت پژوهش��ی ValuePenguin شاخص نرخ 
مصرف کننده برای بیمه خودرو در این کشور 2۵/۹ 
درصد افزایش پیدا کرده که این بیش��ترین افزایش 
در مدت ۵ سال از ابتدای سال 2۰۱2 )دی ۱۳۹۰( 
تا ابتدای 2۰۱۷ )دی ۱۳۹۵( اس��ت. در همین بازه 
زمانی، کل شاخص نرخ مصرف کننده ۶/۷درصد باال 

رفت.
در سراس��ر امریکا، ایالت میش��یگان به دلیل باالتر 
ب��ودن نرخ  بیم��ه خودرو نس��بت به س��ایر ایالت ها 
شناخته می شود. س��ازوکار تعیین نرخ بیمه در این 

ایالت منحصربه فرد و بدون خطا است.
ش��رکت های گوناگ��ون بیمه در امری��کا به دالیل 
گوناگ��ون ن��رخ  بیمه ه��ا را باال می برند ک��ه به گفته 
موسس��ه اطالعات بیمه این کش��ور، غیر از قطعات 
گران قیم��ت، دالیلی مانند انحراف به چپ و راس��ت 
در هن��گام رانندگ��ی، افزای��ش ش��مار خودروهای 
رفت وآمدکنن��ده در خیابان ها در س��ال های بازیابی 
اقتصادی و س��رعت بیش��تر در رانندگی به افزایش 
ن��رخ بیمه می انجامد؛ چنین دالیلی البته از نظر این 

موسسه قابل پذیرش نیست.
اکنون میانگین س��ن وسایل نقلیه در امریکا ۱۱/۶ 
سال است. بسیاری از افرادی که وسیله نقلیه جدید 
می خرند حتی به این فکر نمی کنند که فناوری های 
ن��و ممک��ن اس��ت صورت حس��اب بیم��ه ای آنها را 

سنگین تر کنند.
کارل بروئر، یکی از مدیران شرکت معتبر »کوکس 
اتوموتیو« )Cox Automotive( دراین باره گفت 
مردم تمای��ل دارند هزینه های بیمه ای با پیش��رفت 
فناوری کاهش پیدا کند ام��ا بیمه گذاران هنوز باید 
ارزیاب��ی کنند مصرف کنندگان از فناوری های جدید 
چه اس��تفاده ای می کنن��د و چه امکانات��ی می تواند 

باعث افزایش نرخ ها شود.
به گفته او، برای نمون��ه، معرفی ترمزهای ضدقفل 
در ده��ه ۱۹۸۰ می��الدی )۱۳۶۰ خورش��یدی( در 
ابت��دای کار الزاما باعث کاهش تصادف ها نمی ش��د 
زی��را برخ��ی رانن��دگان تمایل داش��تند تهاجمی تر 
رانندگی کنند چون این موضوع که ترمز ضدقفل در 

هر ش��رایطی می تواند جلوی تصادف را بگیرد، ملکه 
ذهن شان شده بود.

در ادامه او به شرایط و تصورات کنونی گریزی زد. 
براساس اظهارات این کارشناس، دالیل حواس پرسی 
در رانندگی از فرس��تادن پیامک در هنگام رانندگی 
گرفت��ه ت��ا کار ک��ردن ب��ا گوش��ی و س��ایر دالیل 
حواس پرتی س��نگینی بیش��تری به امکانات ایمنی 
دارند و می توانن��د با همه امکانات پیش بینی ش��ده 
ب��رای خودروها همچنان باع��ث و بانی تصادف های 
دردناک باش��ند. رانندگانی ک��ه توجهی به رانندگی 
ندارند، حتی با هشدار امکانات فناورانه خودروها نیز 
واکنش س��ریعی نش��ان نمی دهند که این منجر به 

تصادف می شود.
به گفته کارشناسان س��امانه های پیشرفته فناوری 
هرچن��د وقتی نو و دس��ت نخورده هس��تند نش��ان 
داده ان��د که توان کاهش آم��ار تصادف ها را دارند اما 
وقتی تعمیر می ش��وند امکان خطای شان باال می رود 
که براساس آمار، این میزان تا 2 درصد افزایش پیدا 

می کند.
در دنی��ای فن��اوری پیچیدگی تعمی��رات افزایش 
می یابد زیرا برای نمونه حس��گرهایی که روی س��پر 
جلو نصب می ش��وند باید تعمیر شوند و ممکن است 
پس از تصادف احیا ش��وند یا نشوند. صنعت بیمه در 
روزگار کنونی باید هزینه های اینچنینی را حس��اب 
کند و روی این نوع فناوری ها متمرکز باشد تا بتواند 
خ��ود را با دنیای فناوری همس��از کند. در واقع این 
فناوری ها هس��تند ک��ه روی نرخ بیمه ها نیز س��ایه 

انداخته اند.
اضاف��ه ک��ردن امکان��ات فناورانه ب��ه خودروهای 
ام��روزی بی وقف��ه ادام��ه دارد و صنع��ت بیمه نیز 
چاره ای جز هماهنگ شدن با شرایط تازه ندارد. این 
احتمال وجود دارد که بس��یاری از امکانات پیشرفته 
ایمنی در بلندمدت باعث زخمی ش��دن سرنشینان 
در تصادف ه��ا ش��وند. بنابرای��ن هزینه ه��ای تعمیر 
ی��ا جایگزینی آنها اکنون نس��بی اس��ت و نمی توان 

درباره شان با قطعیت سخن گفت.
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بیمه خودروها در پیچ وخم جاده فناوری
نگاهیبهروندتغییرصدوربیمهنامهدرصنعتخودروامریکانشانداد

 کج رفتاری 
در چیدمان صرفه سرمایه

ریچ��ارد تالر، برن��ده نوبل 
اقتص��اد رفت��اری، اصط��الح 
»پازل صرفه سرمایه« را برای 
بررسی پدیده های رفتاری در 
بازاره��ای مالی ایجاد کرد. او 
می گوید: هی��چ چیز بیش از 
نمایش اهمیت سوگیری های 
رفت��اری در بازاره��ای مالی، 
ب��ه کم��ک اقتص��اد رفتاری 

نمی آید. 
در بازاره��ای مال��ی نه تنه��ا خطرهای پولی زی��اد، بلکه 
فرصت ه��ای فراوانی برای بهره برداری س��وداگران حرفه ای 
از اش��تباه های دیگران وجود داد. انس��ان های غیراقتصادی 
)ناش��ی( ی��ا رفت��ار انس��انی غیراقتصادی )حتی از س��وی 

خبره ها( به لحاظ نظری نباید شانس بقا داشته باشند.
 اجم��اع اقتصاددان ها  به ویژه متخصصان اقتصاد مالی بر 
این بوده که احتمال اندکی برای یافتن شواهد کج رفتاری 

در بازارهای مالی وجود دارد.
بی��ان اینک��ه انس��ان ها درب��اره مطالعه اقتص��اد رفتاری 

بازارهای مالی چقدر دودل هستند، دشوار است. 
ای��ن ادعا که کارهای عجیب و غریبی از مصرف کنندگان 
س��ر می زند تازگی ندارد اما تصور می ش��ود بازارهای مالی 
جایی هس��تند که رفتارهای احمقان��ه ذره ای به نرخ ها در 

آن دست نمی زنند. 
ش��مار زیادی از اقتصاددان ها ف��رض می کنند حتی اگر 
برخی آدم ها با پول شان مرتکب اشتباه هایی می شوند، چند 
آدم باهوش می توانند خالف آنها دس��ت به معامله بزنند و 
نرخ ه��ا را اصالح کنند؛ بنابراین هی��چ تغییری در نرخ های 

بازار به وجود نمی آید.
مایکل جنس��ن، اقتصاددان رفتاری می گوید: من معتقدم 
هیچ قضیه دیگری در اقتصاد نیس��ت ک��ه بیش از فرضیه 
بازار کارآمد شواهد تجربی محکم تری پشت سر خود داشته 
باشد. اصطالح »فرضیه بازار کارآمد« از سوی یوجین فاما، 

اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، ابداع شد. 
به گفته او فرضیه بازار کارآمد دو مولفه دارد که تا حدی 
مرتبط اما به لحاظ مفهوم��ی متمایزند. یکی از مولفه ها به 
عقالنی��ت نرخ ها بازمی گردد و دیگری به این می پردازد که 

آیا امکان غلبه بر بازار وجود دارد یا خیر. 
ای��ده اصولی نخس��تین م��ورد که کلیف اس��میت، دیگر 
اقتص��اددان رفتاری در دانش��گاه روچس��تر آن را »قیمت 
درس��ته« می نامد این است که هر دارایی به »ارزش ذاتی« 

حقیقی اش به فروش می رسد.
 اگر ارزش گذاری عقالیی یک ش��رکت ۱۰۰میلیون دالر 
باش��د، سهام آن ش��رکت آنقدر دست به دس��ت می شود تا 

سقف بازاری شرکت به ۱۰۰میلیون دالر برسد. 
تصور بر این اس��ت که این اصل هم درباره تک تک اوراق 

بهادار و هم درباره کلیت آن بازار صدق می کند.
به گفته ریچ��ارد تال��ر، اقتصاددان های مالی س��ال ها با 
برداشت نادرستی از اوراق بهادار زندگی کرده اند که حاصل 
چنی��ن فکری بوده اس��ت. نمی توان مولفه نرخ درس��ته در 
فرضی��ه ب��ازار کارآمد را مس��تقیم آزمود و یک��ی از دالیل 

فرضیه بودن فرضیه بازار کارآمد همین است. 
به اس��تدالل آنها، ارزش ذاتی قابل دیدن نیس��ت. از این 
گذش��ته، چه کس��ی می گوید نرخ عاقالنه یا درس��ت سهم 
جنرال موتورز، مرس��دس بن��ز یا میانگی��ن صنعتی هوندا 
به واقع چقدر است؟ برای اعتمادسازی نسبت به یک نظریه، 
راهی بهتر از اعتقاد به آزمون پذیری آن وجود ندارد. یوجین 
فاما نه تنها بر این مولف��ه از نظریه تاکید می کند، بلکه این 
مولفه، در بسیاری از جهات، بخش مهم تری از فرضیه بازار 

کارآمد است.
 اگر نرخ ها درست باش��د، هیچ گاه حبابی پیش نمی آید. 
در مولفه دوم فرضیه ب��ازار کارآمد، چیزی که اصل »ناهار 
غیرمجانی« نامیده شد تاکید دارد راهی برای شکست دادن 

بازار وجود ندارد.
 آن نظری��ه می گوی��د چون اطالعات در دس��ترس عوام 
در نرخ ه��ای جاری س��هام منعکس می ش��ود، پس امکان 
پیش بینی موثق قیمت های آینده و سود جویی وجود ندارد؛ 
به عنوان مثال اگر سهامی را فرض کنیم که هر سهم آن به 
نرخ ۳۰ دالر فروخته ش��ود و با اطمینان بدانیم به زودی هر 
س��هم به نرخ ۳۵ دالر فروخته خواهد ش��د، در آن صورت، 
با خرید س��هام ها به قیمتی کمتر از ۳۵ دالر و فروش آنها 
در زمان��ی که پیش بینی به حقیق��ت بپیوندد، به راحتی به 
ثروتمندی افس��انه ای تبدیل خواهیم شد؛ اما اگر اطالعاتی 
که برای این پیش بینی استفاده می کنیم در معرض همگان 

باشد، آنگاه احتمال ندارد تنها دارنده این بینش باشیم. 
همین که اطالعات در دس��ترس قرار گیرند، افراد باخبر 
به خرید زیاد س��هام ها مبادرت می ورزند و آن نرخ تاحدی 
ناگهانی ب��ه ۳۵ دالر می جهد که به معن��ای زودگذر بودن 
فرصت س��ود است. مایکل جنس��ن در رساله دکترای خود 

قانع کننده ترین تحلیل را فراهم کرد.
 جنسن نش��ان داد مدیران حرفه ای پول از متوسط بازار 
بهتر عمل نمی کنند؛ واقعیتی که هنوز هم صادق است. اگر 
حرفه ای ها از عهده شکس��ت دادن بازار برنیایند، چه کسی 

این توانایی را دارد؟ 
ب��ه ه��ر ح��ال پ��ازل ص��رف س��رمایه می توان��د باعث 
کج رفتاری هایی در بورس ش��ود که بر تصمیم گیری درباره 

سهام شرکت های خودروسازی نیز تاثیر می گذارد.

حامد هدائی
اقتصاددان رفتاری

یادداشت

سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com
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مراک��ز ط��ب کار در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی 
کش��ور به منظور برقراری امنیت جانی سرمایه گذاران 
و ش��اغالن در این بخش ایجاد ش��ده است.  به گفته 
کارشناس��ان، خدم��ات ای��ن مرکز ها مح��دود بوده و 
نیاز هس��ت با نزدیکتری��ن مراکز درمانی ب��رای رفاه 
س��رمایه گذاران، کارکن��ان و خانواده ه��ای آنه��ا در 
ش��هرک های صنعتی ارتباط برقرار شود. اکنون بیش 
از ۳0 واح��د طب کار در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
راه اندازی ش��ده که با در نظر گرفتن ۷۸0 ش��هرک و 
ناحیه صنعتی در حال بهره برداری رقمی بسیار ناچیز 

است. 
همان ط��ور که در منطق��ه جنوب ته��ران با وجود 
جمعی��ت بیش از یک میلی��ون و ۵00 هزار نفری به 
۲ هزار و ۵00 تخت بیمارس��تانی نیاز اس��ت که فقط 
۳00 هزار تخت بیمارستانی موجود است. بخش قابل 
توجهی از جمعیت ساکن این منطقه در صنایع بزرگ 
از جمله س��یمان ری، پاالیش��گاه ری، ش��هرک های 

صنعتی شمس آباد و... اشتغال دارند. 
ش��هرک صنعتی ش��مس آباد به عن��وان بزرگترین 
شهرک صنعتی خاورمیانه در جنوب استان تهران قرار 
دارد که بیش از ۱۴00 واحد صنعتی را در خود جای 
داده اس��ت و بیش از ۳0 هزار اشتغال مستقیم و ۱۵ 
هزار اش��تغال غیرمس��تقیم در آن ایجاد شده که رقم 
قابل توجهی اس��ت ضمن آنکه در این ش��هرک فقط 
یک مرکز درمانی با خدمات محدود وجود دارد و نیاز 
هس��ت به این کارگران، سرمایه گذاران و خانواده های 

آنها خدمات درمانی مناسب داده شود.
براس��اس آمار موجود، حدود ۲میلیون و ۶۹0 هزار 
نفر در بخش صنعت و معدن ش��اغل هس��تند که به 
 طور تقریبی ۳۲/۵ درصد از شاغالن کشور را تشکیل 
می دهند. همچنی��ن برپایه آمار س��ازمان بین المللی 
کار، س��االنه ۳۱۷ میلیون حادث��ه در جهان به وقوع 

می پیوندد
. این در حالی است که شناسایی زودهنگام حوادث 
موجود در کار عالوه بر تضمین سالمت، جامعه ای پویا 
را توس��عه می دهد. همچنین اگر ضوابط ساخت وساز 
در واحدهای صنعتی رعایت ش��ود، هزینه های ایمنی 

کاهش پیدا می کند.

خدمات�ارتوپدی�به�کارکنان�صنعتی��
در حاش��یه بیس��ت و دومین تور صنعتی ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان ته��ران از مرکز درمانی 
محدود حضرت فاطمه زهرا)س( در ش��هر ری بازدید 
شد. این مرکز قرار است به کارکنان در بخش صنعت 

جنوب تهران خدمات درمانی دهد.
 آن طور که مهدی فیروزی، عضو هیات مدیره مرکز 
جراح��ی محدود حضرت فاطمه زه��را در گفت وگو با 
»گسترش صنعت« با اشاره به اشتغال بیشتر ساکنان 
ش��هر ری در ش��هرک های صنعتی جن��وب تهران از 
جمله شمس آباد، پایتخت و... اظهار کرد، سرانه فضای 
درمانی در ش��هر ری با توجه به پیشرفت در سال های 
گذشته از نظر وسعت و جمعیت نمی تواند پاسخگوی 

نیازهای درمانی در منطقه باشد. 
هرچن��د مراکز درمانی در این مح��دوده با چندین 
براب��ر ظرفی��ت خدم��ات  می دهن��د اما نتوانس��ته اند 
رضایت مورد نظر را به  دس��ت آورن��د بنابراین تالش 
داری��م تا با برقراری ارتباط با بخش های صنعتی برای 
خدمات دهی درمانی در این بخش گام برداریم. وی با 
اشاره به اینکه نبود ICU و CCU عمده تفاوت مرکز 
درمانی محدود با سیار مراکز درمانی است، ادامه داد: 
۱۷ کلینی��ک درمانی در منطقه جن��وب تهران فعال 
اس��ت اما تالش داریم تا با توجه به جمعیت کارگری 
ساکن در این منطقه که در شهرک صنعتی شمس آباد 
و صنایع بزرگ این منطقه اش��تغال دارند با کمترین 

هزینه خدمات دهیم. 
در این راستا، با صاحبان صنایع مستقر در منطقه و 
مسئوالن دولتی بخش صنعت ارتباط الزم برقرار شده 
است. فیروزی تاکید کرد: در مدت راه اندازی این مرکز 
از آغاز اردیبهش��ت ۹۶ تا کنون بخش ارتوپدی مستقر 
در این مرکز درمانی بیشترین خدمات را به کارگران و 

شاغالن در بخش صنعت داده است. 
ای��ن بخش از پرتقاضا ترین بخش های مرکز درمانی 
اس��ت ضمن آنکه با بخش های مختلف اورژانسی نیز 
قرارداد بس��ته ش��ده ت��ا در کمترین زم��ان به بخش 

صنعت مستقر در محدود خدمات داده شود.
بخش�خصوصی�مجری�خدمات�درمانی��

مسعود ولی پور، رییس هیات امنای شرکت خدماتی 
ش��هرک صنعتی شمس آباد در حاشیه بازدید از مرکز 
درمان��ی محدود حضرت فاطمه زهرا در ش��هر ری به 
»گسترش صنعت« اظهار کرد: خدمات دهی به سطح 
ش��هر از مراک��ز درمانی و آتش نش��انی ش��هرک های 

صنعتی در وظایف تعریف ش��ده و خدمات تامین شده 
وجود ندارد و امکان انجام این امر از س��وی ایس��تگاه 
آتش نش��انی و مرکز درمانی شهرک صنعتی نیست. با 
این حال، بخش خصوصی می تواند برای خدمات دهی 
درمان��ی به عنوان مجری اقدام کند و با ش��هرک های 
صنعتی به توافق برس��د. ولی پور تاکید کرد: ش��رکت 
خدمات��ی بر اس��اس قان��ون نح��وه واگذاری رس��الت 
نگهداری از زیرساخت های ایجاد شده در شهرک های 
صنعت��ی را دارد ک��ه بخش��ی از آن زیرس��اخت های 
خدماتی اس��ت که ش��امل مرکز درمانی-اورژانسی و 
آتش نشانی می شود. شرکت خدماتی در این دو حوزه 
موظف به تکمیل زیرساخت است. رییس هیات امنای 
ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی ش��مس آباد ادامه 
داد: بر اس��اس قانون این زیرس��اخت ها شامل ساخت 
س��اختمان ها، خرید تجهیزات مورد نی��از، نگهداری، 
راهبری و اس��تفاده درست از امکانات در خدمات دهی 
به صنعتگران شاغل در واحدهای مستقر شهرک های 

صنعتی است.
 ب��ه گفت��ه ولی پور، ب��ه عنوان ش��رکت خدماتی و 
نماینده صنعتگران این ام��کان وجود دارد تا خدمات 
و امکانات مرکز درمان��ی محدود حضرت فاطمه زهرا 
در شهرک صنعتی ش��مس آباد اطالع رسانی شود و از 
امکانات ش��رکت خدماتی برای این منظور اس��تفاده 
خواهد ش��د زیرا ظرفیت شناسی این مرکز انجام شده 
اس��ت. با این حال، باید صاحبان واحدهای صنعتی به 
ای��ن مرکز مراجعه و امکان اس��تفاده از خدمات آن را 

برای کارکنان خود فراهم کنند.
 وی تاکی��د ک��رد: بی��ش از ۱۳0 نفر در ش��رکت 
خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد شاغل هستند که 
در صورت موافقت س��ایر اعضای هیات مدیره شرکت 
خدماتی به عنوان گام نخس��ت ب��ه این مرکز درمانی 
معرفی خواهد ش��د ضمن آنکه ۱۳00 واحد صنعتی 
با ظرفیت های مختلف فعال اس��ت و اشتغال بیش از 
۴۵ هزار نفری را به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم 

ایجاد کرده است.
رییس هیات امنای شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
ش��مس آباد گف��ت: اکنون مرک��ز اورژانس ش��هرک 
صنعت��ی ش��مس آباد در حال خدمات دهی اس��ت. با 
این حال، امکانات آن در حد خدمات س��رپایی اس��ت 
و آس��یب دیدگان حادث��ه ای که در روزه��ای اخیر در 
ش��هرک صنعتی ش��مس آباد رخ داد به مراکز درمانی 

تهران منتقل شدند.

استقرار��۳0واحد�طب�کار�در�شهرک�ها��
پی��ش از این نیز همایون توفیقی، مدیر بهداش��ت، 
ایمنی، محیط زیست و انرژی) HSEE( صنایع کوچک 
با مقایس��ه ضریب آس��یب پذیری در بی��ن واحدهای 
صنعتی به »گسترش صنعت« گفته بود که واحدهای 
کوچک صنعتی از لحاظ HSEE به  دلیل س��اختار و 
کمبود دانش آس��یب پذیرتر هس��تند تا جایی که ۸۲ 
درصد آس��یب ها در بنگاه های کوچک اس��ت. توفیقی 
با اش��اره به اینک��ه افزون بر ۵0 درصد آمار اش��تغال 
مرب��وط به صنای��ع کوچک در ش��هرک های صنعتی 
اس��ت، تصریح ک��رد: ۸00 هزار نفر در ش��هرک های 
صنعتی کش��ور مشغول به کار هستند. بنابراین تامین 
امنی��ت جانی و ایمن��ی هن��گام کار در این بخش ها 
دارای اهمی��ت اس��ت. از این رو، مراک��ز طب کار در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی ایجاد ش��ده است. مدیر 
بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع 
کوچ��ک با بیان اینکه بی��ش از ۳0 واحد طب کار در 
شهرک های صنعتی مش��غول به کار هستند، تصریح 
کرد: در سال ۹۵ افزون بر ۲۵۲ حادثه در شهرک های 
صنعت��ی و نواحی صنعتی کش��ور رخ داده که حدود 
۵0 درصد آن آتش س��وزی بوده است. مدیر بهداشت، 
ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران بیان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون نیز ۱0۹ حادثه اتفاق افتاده که ۴0 درصد آن 
آتش سوزی بوده است؛ این آمار نسبت به سال گذشته 
۱0 درصد کاهش داش��ته است. توفیقی با بیان اینکه 
درباره حوادث جانی مربوط به سال ۹۵ در کل کشور 
۱۴۸0 مورد حوادث کار منجر به فوت در سال ۹۵ در 
کل کش��ور است، گفت: ۳ درصد از این آمار مربوط به 

حوادث داخل شهرک ها بوده است.
سخن�آخر��

به گزارش »گسترش صنعت« رقمی که ساالنه برای 
خسارت های ناش��ی از حادثه پرداخت می شود بیش از 
۳0 هزار میلیارد تومان است در حالی که بیش از ۱۴00 
نفر ب��ر اثر همین حوادث از دنی��ا می روند. اگر مدیران 
و مس��ئوالن بهداش��ت، ایمنی، محیط زیس��ت و انرژی 
ماموریت داش��ته باشند تا ۲0 درصد از حوادث کشور را 
کاهش دهند، نه تنها جان ۳00 نفر را نجات داده اند بلکه 
۶ هزار میلیارد تومان نیز صرفه جویی کرده اند. بنابراین 
باید عوامل خطر شناس��ایی و کنترل ش��ود، همچنین 
با اطالع رس��انی از مس��ائل روز و تجربه های دیگران در 

پیشگیری از وقوع حادثه تالش شود. 

کمبود مراکز درمانی در مناطق صنعتی کشور
�و�نواحی�صنعتی�نشان�داد بررسی�»گسترش�صنعت«�از�خدمات�دهی�مراکز�درمانی�در�شهرک�ها

صنایع�کوچک�با�همراهی�بانک�های�کشور�رونق�می�گیرد
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشس��ت ش��ورای 
هماهنگی بانک ها با اشاره به طرح رونق کسب وکارهای مستقر 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور از اعطای تسهیالت به 
واحدهای صنعتی برای ایجاد اش��تغال پایدار در س��طح کشور 
خبر داد و گفت: بانک ها می توانند با تس��هیالت دهی مناس��ب 
برای نوسازی، بازسازی و افزایش ظرفیت و سرمایه در گردش 

صنایع کمک بزرگی در ایجاد رونق در صنایع کنند.
به گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از روابط عمومی س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، صادق نجفی، مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این نشست با اشاره به اینکه 
برخی از صنعتگران مس��تقر در ش��هرک های صنعتی با کمبود نقدینگی 
روبه رو هستند، گفت: بانک ها با اختصاص تسهیالتی با نرخ سود مناسب به 
طرح ها و واحدهای صنعتی نقش تعیین کننده ای در ایجاد رونق در صنعت 

کشور و رفع مشکل بیکاری برعهده دارند.

نجف��ی در ادام��ه نوس��ازی و بازس��ازی واحده��ای صنعتی و 
افزایش ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت مس��تقر در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی را از برنامه های اصلی سازمان برشمرد و افزود: به 
بهره برداری رساندن طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی 
۵0 درصد مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی نیز از دیگر 
اولویت ه��ای این مجموعه اس��ت که با هم��کاری بانک ها محقق 
خواهد ش��د. مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران خاطرنش��ان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده، در صورت 
ایجاد بس��ترهای الزم نوسازی و بازس��ازی ۸ هزار واحد صنعتی، افزایش 
ظرفیت پایدار ۱۲ هزار واحد صنعتی و تسریع در به بهره برداری رساندن ۹ 
هزار و ۵00 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۵0 درصد مستقر در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور در دستور کار همه شرکت های استانی 
 قرار گیرد.   نجفی همچنین ایجاد ۲ هزار استارت آپ و شرکت دانش بنیان 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور را از دیگر برنامه های مهم سازمان 

اعالم کرد و افزود: در صورت تحقق طرح رونق کس��ب وکارهای مستقر در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور شاهد ایجاد رونق در فضای کسب وکار 

به ویژه صنعت کشور خواهیم بود.
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه کل اعتبار مالی 
مورد نیاز طرح ۵۷۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی ش��ده است، اعال م کرد: 
تسهیالت سرمایه در گردش برای اجرای این طرح ها ۲۸۴/۵ هزار میلیارد 
ریال و تسهیالت سرمایه ثابت ۲۸۷/۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

 نجفی تحقق این طرح را مستلزم تامین منابع مالی با همکاری بانک ها 
و س��ایر نهاد های اجرایی برش��مرد و افزود: با توجه به اینکه الگوی مورد 
نظ��ر در این طرح برای تامی��ن نقدینگی واحدها، تامی��ن مالی مبتنی بر 
زنجیره )SCF( است، ۳0 درصد از تسهیالت سرمایه در گردش به صورت 
نق��دی در اختیار واحد قرار خواهد گرفت و ۷0 درصد از آن در قالب برات 
از طریق زنجیره تامین، به کل زنجیره تزریق خواهد ش��د که مزیت اصلی 

آن کاهش هزینه های تامین مالی و پایداری آن است.

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

مهدی فیروزی

مسعود ولی پور

همایون توفیقی

 تهدیدهای زیرساختی 
»شمس آباد«

صنعتی  ش��هرک  مشکالت 
ش��مس آباد از جمل��ه کمبود 
منابع آب��ی و تخصیص کمتر 
از می��زان تعریف ش��ده آب به 
ای��ن ش��هرک به ط��ور عمده 
زیرساختی است و هرگز تغییر 
نمی کند؛ این مش��کالت بارها 
مطرح ش��ده اما برای رفع آن 
اقدام نش��ده است. هرچند که 
مس��ئوالن بارها اعالم کرده اند 
از حفر چاه قرار است آب مورد 
نیاز این شهرک تامین شود اما 

در عمل انجام نش��ده اس��ت. تامین آب مورد نیاز صنایع در 
شهرک صنعتی ش��مس آباد زمانی از منابع آبی قنات شوش 
عباس��ی مطرح ش��د اما بعد از ۲ س��ال مطالعه مشخص شد 
این قنات خشک ش��ده است. بعد از آن کانال محمدیه برای 
جبران این موضوع انتخاب شد اما هزینه های باالی این طرح 
بار دیگر مانع تامین آب در ش��هرک صنعتی شمس آباد شده 
اس��ت. اکنون آب شهرک صنعتی شمس آباد با ۱۲0 لیتر در 
ثانیه از ۱۶ حلقه چاه تامین می شود که ۴0 درصد از تعهدات 
ش��رکت شهرک های صنعتی به تامین آب صنعتگران است و 
صنایع مس��تقر در شهرک صنعتی شمس آباد به تامین ۱۵0 
لیتر بر ثانیه آب نیاز دارند. با این حال، ساخت شهرک صنعتی 
پوش��اک تهدیدی دیگر برای ش��هرک صنعتی ش��مس آباد 
خواه��د بود. اکن��ون آب، ب��رق، گاز و مخابرات در ش��هرک 
صنعتی شمس آباد تامین است؛ هرچند کم باشد و جوابگوی 
نیاز صنایع نباشد اما ساخت شهرک جدید به عنوان شهرک 
پوش��اک با وج��ود تکمیل نبودن زیرس��اخت ها در ش��هرک 
صنعتی ش��مس آباد نمی تواند اقدام مناسبی باشد. می توان با 
توس��عه و تکمیل زیرساخت ها در شهرک صنعتی شمس آباد 
برای جذب سرمایه گذار در ناحیه تخصصی پوشاک در همین 
زمین ه��ای خالی در این ش��هرک اقدام ک��رد. درحال حاضر 
بیش از هزار و ۴00 واحد صنعتی با اش��تغال مس��تقیم ۳0 
هزار نفر و ۱۵ هزار نفر غیر مس��تقیم فعال است. بیکاری این 
اف��راد می تواند تهدیدی برای جامعه و بروز مش��کالت دیگر 
باش��د بنابراین الزم است برای حفظ و توسعه اشتغال تالش 
شود. جدای از این مش��کالت زیرساختی، ورودی و خروجی 
ش��هرک صنعتی شمس آباد اکنون با شهر حسن آباد مشترک 
اس��ت و ترافیک بس��یار در آغاز و پایان روز مش��کالت تردد 
ایجاد کرده است درحالی که طرح ورودی و خروجی مجزای 
ش��هرک با اتصال مس��تقیم به آزادراه تهران- قم ارائه ش��ده 
اس��ت که هیچ گونه معارضی برای زمین آن نیز وجود ندارد و 
باید برای ایجاد و تجهیز آن به س��امانه  های پالک خوان اقدام 
ش��ود. همچنین جمع آوری نخاله ها و زباله های انباشته شده 
در معابر ش��هرک مشکل دیگری اس��ت. صدور سند مالکیت 
زمی��ن در ش��هرک های صنعتی نیز مش��کل دیگری اس��ت 
که ب��رای امنیت س��رمایه گذاری و اس��تفاده های مالی برای 
صنعتگران دارای اهمیت اس��ت. همچنین خوداظهاری های 
مالیاتی مش��کل دیگری است که از سوی صنعتگران مستقر 
در شهرک صنعتی شمس آباد عنوان می شود اما از سوی اداره 
مالیات پذیرفته نمی شود. اکنون موضوع مالیات ارزش افزوده 
و دریاف��ت چند مرحل��ه ای آن تهدیدی دیگر ب��رای صنعت 
اس��ت در حالی که بنابر قانون، مالی��ات ارزش افزوده باید از 
مصرف کننده نهایی دریافت ش��ود. حال موضوع بازگشت ۳0 
درصد از محل دریافت همین مالیات به تکمیل زیرساخت در 
ش��هرک های صنعتی نیز مطرح است در حالی که اگر نظارت 
بر اج��رای قانونی مالیات ارزش افزوده انجام ش��ود نیازی به 
بازگشت یک س��وم منابع مالیاتی به شهرک نخواهد بود. در 
این مورد با نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی نیز رایزنی 
شده اما هنوز نتیجه مورد نظر صنعتگران حاصل نشده است.

صنایع کوچک، راه رونق اقتصاد
عضو هیات مدیره س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ای��ران گفت: با توجه ب��ه ویژگی ه��ا و قابلیت هایی 
که اس��تان گیالن دارد، باید به دنبال جذب س��رمایه گذاران 

صنعتی باشیم.
به گزارش »گس��ترش صنع��ت« به نق��ل از روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی اس��تان گیالن، غفار اسماعیلی، 
عض��و هیات مدی��ره س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ایران در نشس��ت با مدیرعامل و کارکنان ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن درباره اهمیت و جایگاه 
ش��هرک های صنعت��ی و ج��ذب س��رمایه گذار بی��ان ک��رد: 
شهرک های صنعتی نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی 
دارند و با توجه به قابلیت های اس��تان بای��د به دنبال جذب 

سرمایه گذاران صنعتی باشیم.
 وی در زمین��ه شناس��ایی و جذب س��رمایه گذاران واقعی 
بیان کرد: جذب س��رمایه گذار بسیار مهم و بااهمیت است اما 
س��رمایه گذاری که از جنس و بدنه صنعت باشد، به عبارتی، 
س��رمایه گذار واقعی باش��د و تمام توان خ��ود را برای احیای 

صنعت استان به کار گیرد.
اس��ماعیلی اظهار کرد: با توجه به ویژگی ها و قابلیت هایی 
که اس��تان گیالن دارد، باید به دنبال جذب س��رمایه گذاران 
صنعتی باش��یم. این در حالی است که صنعتگر مورد حمایت 
همه جانبه مسئوالن استانی قرار گیرد و درحال حاضر صنایع 

کوچک بهترین راه  رونق اقتصاد است.

یادداشت
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دولت امریکا در یک س��ال گذشته با اعمال مشوق های 
مالیاتی برای تولیدکنندگان داخل کش��ور در صدد تقویت 
اقتصاد داخلی برآمده اس��ت؛  البت��ه این موضوع با اجرای 
سیاست های محدود کننده برای محصوالت خارجی دنبال 
ش��ده است و بس��یاری از دولت هایی که تجارت زیادی با 
امریکا دارند واکنش نشان داده اند و معتقدند دونالد ترامپ 
ب��دون در نظر گرفتن قوانین بین المللی فقط به منافع ملی 

کشورش می اندیشد.
به گزارش »گس��ترش صنع��ت« دونالد ترام��پ نه تنها 
در همان ابتدای ریاس��ت جمهوری خود بر تقویت اقتصاد 
داخلی و اعمال سیاس��ت های جدی��د در بخش مالیات و 
تعرفه تاکید داش��ت بلک��ه در ادامه نیز ب��ه دنبال اجرای 
همین سیاس��ت ب��ود به ط��وری که در جری��ان اجالس 
کش��ورهای گروه ۲۰ ترامپ به شدت از سیاست هایی که 
ب��ه حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اش��تغال در امریکا 
منجر می ش��ود، حمایت کرد. در طول یک س��ال گذشته 
سیاس��ت های امریکا به وی��ژه در زمینه تج��ارت خارجی 
تفاوت های قابل توجهی از روند پیش از آن داش��ته اس��ت 
و »حمایت از تولیدات داخلی« جایگاهی ویژه در اقدامات 

دولت این کشور پیدا کرده است.
در امری��کا س��اختاری هوش��مندانه برای رس��یدگی به 
ش��کایت های تولیدکنن��دگان داخلی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. در این س��اختار تولیدکنندگان داخل��ی می توانند 
در ص��ورت ورود ارزان قیم��ت محصوالت مش��ابه تولیدی 
خود به این کش��ور، ب��ه وزارت تجارت خارجی ش��کایت 
کنن��د. وزارت تجارت خارجی امریکا نیز موظف اس��ت در 
س��ریع ترین زمان به ش��کایت های تولیدکنندگان داخلی 
رسیدگی کند و به آنها ترتیب اثر دهد. گرچه این ساختار 
س��ابقه ای طوالنی در دولت امریکا دارد اما دولت ترامپ به 
طور ویژه به این س��اختار توجه کرد و س��رعت رسیدگی 

به ش��کایت ها و نتیجه آنه��ا را مطابق میل تولیدکنندگان 
داخلی این کش��ور تغییر داد. رس��یدگی مجدانه و سریع 
به ش��کایت های تولیدکنندگان داخل��ی در زمینه واردات 
کاالهای ارزان قیمت وارداتی که مشابه داخلی دارند، یکی 

از مهم ترین برنامه های ترامپ در این زمینه بوده است.
به گ��زارش مهر به نق��ل از CNBC، راب��رت الیتایزر، 
نماین��ده تج��ارت امری��کا اعالم ک��رد که دونال��د ترامپ 
اعم��ال تعرفه های��ی را بر واردات صفحه های خورش��یدی 
و انواع ماش��ین های ش��وینده، تایید کرده اس��ت. در واقع 
ای��ن تعرفه ه��ای محافظه کارانه برای هر دو ن��وع واردات  
یادش��ده در سال نخست نرخ باالتری خواهند داشت و در 
سال های بعد کاهش می یابند. برای سال نخست بر واردات 
صفحه های خورشیدی تعرفه ای ۳۰ درصدی اعمال خواهد 
شد.دفتر الیتایزر اعالم کرد که نماینده تجاری توصیه های 
خود را بر اس��اس یافته های مستقل و فراحزبی کمیسیون 
تجارت بین المل��ل امریکا، به رییس جمه��وری ارائه کرده 
اس��ت. طبق اعالم این دفتر، از این نهاد خواسته شده بود 
که بررس��ی کند آیا واردات خارجی ماش��ین های شوینده 
و صفحه های خورش��یدی تاثیر مخ��رب بر تولیدکنندگان 
داخل��ی دارد یا خیر. الیتای��زر در بیانیه ای گفت: اقدامات 
رییس جمهوری بار دیگر نش��ان می دهد که دولت ترامپ 
همیش��ه از کارگران، کش��اورزان، دامداران و تجارت های 
امریکایی دف��اع می کند. هر چند برخی دیگر معتقدند این 
حرکت برای اقتصاد امریکا بد خواهد بود. همچنین مایک 
بلومبرگ، میلیاردر و شهردار سابق نیویورک در توییتر خود 
نوش��ت: تعرفه بستن به پنل های خورشیدی تا ۳۰ درصد، 
مشاغل امریکایی را نابود خواهد کرد، هزینه الکتریسیته را 
در امریکا باال خواهد برد و به محیط زیس��ت آسیب خواهد 
رساند. کنگره باید از کارگران و مصرف کنندگان امریکایی 

دفاع کرده و این تصمیم مضر دولت را لغو کند.
واکنش کره جنوبی به تعرفه های امریکا �

در این راس��تا، ایرنا نیز با انتشار گزارشی به این مسئله 
پرداخته و آورده اس��ت: امری��کا تعرفه های جنجال آفرینی 
را ب��ر برخ��ی واردات از چی��ن و ک��ره جنوب��ی اعم��ال 

ک��رده که در راس��تای سیاس��ت تج��اری »امری��کا اول« 
رییس جمهوری امریکا گرفته ش��ده اس��ت. برمبنای این 
تصمیم ه��ا،  تولیدکنن��دگان صفحه های خورش��یدی در 
چین و سازندگان ماش��ین های لباسشویی در کره جنوبی 
بیش از همه تحت تاثیر این تعرفه ها قرار گرفته اند. از این 
رو، وزارت تجارت کره جنوبی در بیانیه ای با اش��اره به این 
تصمی��م دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا تاکید کرده 
است: کره جنوبی قصد دارد در این زمینه، شکوائیه ای علیه 
آن کش��ور در سازمان تجارت جهانی طرح کند. همچنین 
کی��م هیونگ چ��ون، وزیر تجارت کره جنوبی خاطر نش��ان 
کرده اس��ت: »تعرفه های س��نگین امریکا علیه محصوالت 
کره ای مصداق بارز نقض مقررات س��ازمان تجارت جهانی 
است. امریکا به جای توجه به مقررات بین المللی و مراعات 
موازی��ن جهانی، به دنب��ال تامین منافع داخلی اس��ت و 
وضعیت بازار خود را در نظر می گیرد. اگر ما این موضوع را 
در س��ازمان تجارت جهانی طرح کنیم به طور قطع برنده 
خواهیم ش��د. ما باید با کش��ورهای دیگ��ری هم که مورد 
چنین تعرفه ای قرار گرفته اند یک جبهه متحد باز کنیم.«

رواب��ط تجاری امریکا و کره جنوب��ی از زمانی که ترامپ 
قدرت را در اختیار گرفته پر فراز و  نش��یب و مملو از چالش 
بوده و وضعیت پیمان تجارت آزاد دو کشور همچنان مبهم 

است. این مهم ترین تصمیم تجاری ترامپ از زمان تصمیم 
 )TPP(برای خروج از پیمان شراکت تجاری فرااقیانوسیه
و مذاک��ره دوب��اره در زمین��ه »نفتا«  )پیمان تج��ارت آزاد 

امریکای شمالی( است.
برخ��ی مدی��ران صنعت��ی کره جنوبی ه��م در این باره 
معتقدند اعمال چنین تعرفه هایی عالوه بر اینکه مشتریان 
امریکایی را با محدودیت انتخاب روبه رو خواهد کرد باعث 
خواهد شد کارخانه های این شرکت در امریکا نیز با تعدیل 

نیرو مواجه شوند.
بر اس��اس مقررات جدید امریکا، برای نخستین محموله 
شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار ماشین لباسشویی وارداتی 
از کره جنوبی در س��ال نخس��ت، ۲۰ درصد تعرفه در نظر 
گرفت��ه می ش��ود و اگ��ر از این فرات��ر برود تعرف��ه به ۵۰ 
درصد افزای��ش خواهد یافت. همچنی��ن برای محصوالت 
خورشیدی و تجهیزات مرتبط با آن و ژنراتورهای ۲ و نیم 
گیگاوات��ی به باال که از کره به امریکا صادر می ش��ود برای 
س��ال نخس��ت ۳۰ درصد تعرفه اعمال خواهد شد. ارزش 
ص��ادرات محصوالت خورش��یدی کره به امریکا در س��ال 
گذشته میالدی به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر رسید 
و پس از مالزی و چین این کش��ور در رده سوم بزرگترین 

صادرکننده به امریکا قرار گرفت.

تقابل امریکا و چین در دامپینگ �
امری��کا پیش ت��ر نیز ب��ه دنب��ال اعمال سیاس��ت های 
ضد دامپین��گ بر تولیدات آلومینیوم��ی چین بود. در واقع، 
دول��ت امری��کا ب��رای جلوگی��ری از واردات بی رویه ورق 
آلومینیوم چینی به خاک این کشور که با هدف دامپینگ 
و زمی��ن زدن بازار ای��ن صنعت در ای��االت متحده کلید 
خ��ورده، از ح��دود ۲ ماه پیش ع��وارض گمرکی برای آن 
وضع کرده بود. دامپینگ عبارت اس��ت از فروش یک کاال 
در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه  تمام ش��ده یا 
ب��ه عبارتی، فروش کاال در خارج ب��ه قیمتی کمتر از نرخ 

داخلی. 
در پاس��خ به اقدام ضد دامپینگی امریکا وزارت بازرگانی 
چین ضمن ابراز نگرانی از این اقدام امریکا تاکید کرده بود 
هر تدبیری الزم باش��د برای حفاظت از منافع شرکت های 
چینی اتخاذ خواهد کرد. در مقابل، وزارت بازرگانی امریکا 
اع��الم کرده اس��ت که تعرف��ه اولی��ه واردات را روی ورق 
آلومینیوم چینی بین ۹۶ تا ۱۶۲ درصد اعمال خواهد کرد 
تا جلوی فروش این کاال با نرخ ناعادالنه بس��یار پایین در 

بازار امریکا را بگیرد.
اقدام اخیر نش��ان می دهد که دولت ترامپ قصد دارد با 
اعمال فشار بیشتر به چین، شکاف کسری تجاری امریکا را 
با این کشور کاهش دهد که پیش از این، تالش های ترامپ 
با موفقیت اندکی در این عرصه روبه رو ش��ده اس��ت. این 
نخستین بار اس��ت که امریکا در ۲۰ سال گذشته تصمیم 
می گیرد تا سیاس��ت ها و تدابی��ر ضد دامپینگ روی برخی 
محص��والت وارداتی آلومینیومی از چی��ن اعمال کند. در 
صورتی که این برنامه ادامه یابد و مشخص شود که واردات 
این فرآورده ها به شرکت های امریکایی لطمه می زند تعرفه 
روی فرآورده های یادش��ده چینی افزای��ش خواهد یافت. 
البته چین بارها به امریکا هش��دار داده اس��ت وارد جنگ 
تجاری با این کشور نشود و خالف مقررات سازمان تجارت 
جهانی، دس��ت به اقدامی نزند. پکن همچنین واشنگتن را 
متهم می کند که در حال اجرای سیاس��ت های یک جانبه 

تجاری حمایتی است.

تجارت بین المللی امریکا در سایه »تولید سرزمینی« 
گزارش »گسترش صنعت« از سیاست های رییس جمهوری امریکا برای تقویت اقتصاد نشان داد

اینفوگرافی

منبع: ایرنا

گروه صنعت 
industry@sanatnewspaper.com

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در 
دوران پس��ابرجام و با استقبال خطوط کشتیرانی 
برتر دنیا، ۲۱ خط کشتیرانی الینر )خطوط منظم( 

بین المللی به بندر شهید رجایی بازگشتند.
به گزارش ایلنا، اهلل مراد عفیفی پور در نشس��ت 
با معاونان توس��عه مدیریت و طرح و توسعه بنادر 
کش��ور در منطق��ه وی��ژه اقتصادی بندر ش��هید 
رجایی، اظهار کرد: این بندر دروازه طالیی اقتصاد 
ایران اس��ت که ۵۳ درصد صادرات و واردات، ۷۰ 
درص��د ترانزی��ت و تخلیه و بارگی��ری حدود ۸۵ 
درص��د کااله��ای کانتینری در س��طح کل بنادر 

کشور را پشتیبانی می کند.
ادام��ه داد: در دوران پس��ابرجام خری��د  وی 
تجهیزات راهبردی کانتینری شامل ۱۲ دستگاه 
گنتری کرین و ۱۵ دس��تگاه ترانستینر با اعتباری 
افزون بر ۱۷۵ میلیون یورو، آغاز عملیات س��اخت 
۳ پس��ت اس��کله ۱۰۰ هزار تنی وی��ژه صادرات 
فرآورده های نفتی س��بک با ظرفیت عملیاتی ۳۴ 
میلیون تن و اعتب��اری افزون بر یک هزار و ۶۵۰ 

میلیارد ریال انجام شد.
این مق��ام مس��ئول خاطر نش��ان کرد: رش��د 
۳۵ درص��دی در بخ��ش درآمده��ا و کاهش ۳۷ 

درص��دی مطالب��ات مع��وق بده��کاران تجاری 
ب��ه عنوان بخ��ش دیگری از دس��تاوردهای بندر 
ش��هید رجایی در دوران پس��ابرجام است. وی با 
اش��اره به نام گذاری س��ال ۹۶ به عنوان »اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید، اشتغال« افزود: از ابتدای امسال 
تا پایان دی تمامی تعهدهای بندر ش��هید رجایی 
در زمینه اش��تغالزایی به ص��ورت ۱۰۰ درصدی 
محقق ش��د. عفیفی پور اظهار کرد: تاکنون برای 
جمعیتی افزون ب��ر ۱۳۷۰ نفر در قالب طرح های 

سرمایه گذاری و عمرانی شغل ایجاد شده است.
براساس این گزارش، بندر شهید رجایی دروازه 
طالیی اقتصاد ایران است که ۵۳ درصد صادرات 
و واردات، ۷۰ درصد ترانزیت و تخلیه و بارگیری، 
حدود ۸۵ درصد کاالهای کانتینری در سطح کل 

بنادر کشور را پشتیبانی می کند.
دس��تگاه   ۱۸ ب��ا  رجای��ی  ش��هید  بن��در 
گنتری کرین )جرثقی��ل غول پیکر ب��رای تخلیه و 
بارگیری کانتینر( و ۴۰ پست اسکله، بزرگترین و 

پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران است.
عملی��ات کانتینری در حوزه بن��دری از جمله 
شاخص های مهمی اس��ت که مدت های بسیاری 
ب��ود خبری از رش��د این عملی��ات در بزرگترین 

بندر تجاری ایران وجود نداش��ت. اما خوشبختانه 
با تالش های دولت تدبیر و امید و به دنبال توافق 
برج��ام و اس��تقبال خطوط کش��تیرانی برتر دنیا 
برای حضور در بندر شهید رجایی و افزایش تردد 
خطوط کشتیرانی الینر به این بندر، این عملیات 
رشد قابل مالحظه ای یافته است که در نوع خود 

نشان از رشد اقتصادی در کشور دارد.
بن��در ش��هید رجای��ی در ۲۳ کیلومتری غرب 
بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
پیش از این، تحریم ها موجب شده بود خطوط 
کش��تیرانی بزرگ خارجی به جای ورود به بنادر 
ایران به بنادر کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس 
بروند و کاالهای متعل��ق به ایران را در این بنادر 
تخلی��ه کنند که این موض��وع هزینه های زیادی 
ب��ه ایران تحمیل کرده اس��ت. ام��ا دوران پس از 
برجام امکان حضور دوباره کشتیرانی را در تجارت 
بین المل��ل فراه��م ک��رد. پس از رف��ع تحریم ها، 
کش��ورهای تحریم کننده برای دستیابی مستقیم 
و بی واس��طه به بازاره��ای ای��ران، وارد مبادالت 
تجاری ش��ده و عرضه مس��تقیم کاالهای خود را 
ب��ه ایران آغاز کردند و اکنون ۱۷ خط بین المللی 

کشتیرانی به ایران رفت و آمد می کند.
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ضرر چند میلیارد دالری 
مایکروسافت در روسیه

وزیر ارتباطات روسیه گفت: در صورتی که تحریم های جدید امریکا 
باعث کاهش فروش محصوالت مایکروس��افت به شرکت های روسی 

شود،  مایکروسافت با چندین میلیارد دالر ضرر روبه رو می شود.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، نیکوالی نیکوفروف، وزیر ارتباطات 
روس��یه گفت: اگر شرکت مایکروس��افت به دلیل تحریم های امریکا 
مجبور به کاهش فروش محصوالت خود در روس��یه ش��ود، چندین 

میلیارد دالر ضرر خواهد کرد.
همچنین دو ش��رکت رسمی توزیع کننده محصوالت مایکروسافت 
محدودیت های��ی را برای فروش نرم افزارهای این ش��رکت به بیش از 
۲۰۰ شرکت روسی به دنبال اعمال تحریم های جدید امریکایی علیه 

روسیه که از چند ماه پیش اجرا شده است، ایجاد کرده اند.
امری��کا محدودیت ه��ای اقتصادی خود را علیه روس��یه س��فت و 
س��خت تر می کند و به طور کلی به دنبال مناقش��ه روسیه در منطقه 

کریمه اوکراین تحریم های غرب علیه این کشور کلید خورده است.
محدودیت های جدید امریکا شامل کاهش دوره وام  به شرکت های 
مالی روس��ی اس��ت که به دلی��ل تحریم ها از ۳۰ ب��ه ۱۴روز و برای 
 ش��رکت های ان��رژی روس��ی از ۹۰ ب��ه ۶۰ روز کاهش پی��دا کرده

 است.
 اعم��ال محدودیت علیه روس��یه روی وام دهی بانک های غربی به 
ش��رکت های روسی تاثیر بسزایی گذاشته است و می توان گفت که با 
چین دوره کوتاه فاینانس، تامین کاال و خدمات از سوی شرکت ها به 

مشتریان روسی با مشکل جدی روبه رو می شود.

کارتون  روز بین الملل

مواد غذایی در دنیا ارزان می شود، در ایران گران
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