
آمار تسهیالت پرداختی با واقعیت هم خوانی ندارد
براس��اس اعالم وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در ۸ ماه 
امسال ۱0۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت 
و معدن پرداخت ش��ده که نش��انگر افزایش ۱۴/۷ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.  
براس��اس این گزارش تا پایان آبان امس��ال به ۵ هزار 
و ۴۳۱ ط��رح با پیش��رفت فیزیکی ب��االی ۶0 درصد 

در راس��تای اقتص��اد مقاومتی در مجموع ۳ ه��زار و ۷۲۶ 
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده است. عالوه بر این، 
در راستای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط 
و طرح های نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶0 درصد 
در راستای اقتصاد مقاومتی تا پایان آبان  امسال در مجموع، 

۳۷ هزار و ۲۸۱ طرح ثبت نام کرده اند... 

 اجرای پروژه های عمرانی 
در روزهای تعطیل
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مش��کالت اقتصادی در ایران به مرز بحران رس��یده که 
باید برای بازگش��ت به توس��عه و هم س��ویی با برنامه های 
اقتص��ادی بلندمدت راهکارهای مناس��بی اجرا ش��ود و از 
آنجا که بیشترین آس��یب اقتصادی در این بخش ناشی از 
تصمیم های نادرست و غیر سیس��تمی و مبتنی بر سیاست 
بوده تا چش��م اندازهای اقتصادی، بای��د ضمن یکپارچگی 
تم��ام بخش های حاکمیت بعد نظارت بر تصمیم س��ازی و 
اجرای برنامه و مصوبه های قانونی تقویت ش��ود زیرا امروز 
ایجاد نهادهای نظارتی جدید فقط موازی کاری، دامن زدن 
به بروکراسی و پاسخگو نبودن در ساختارهای موازی است. 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، ۲۴ دی 
در نشست هیات نمایندگان با اشاره به اینکه بستر نامناسب 
اقتصادی موجب س��لب تصمیم گیری درس��ت شده، گفته 
اس��ت: »این س��اختار و روش نمی تواند موجب برون رفت 
از مش��کالت ش��ود ضمن اینکه قوانین بسیار و تفسیرهای 
مختلف از آن موجب مش��کالت فراوانی ش��ده است. برای 
حل پایدار و ریش��ه ای مس��ائل اقتصادی باید واقعیت های 
موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از 
آنها س��خن گفت چراکه افزایش فساد و نابرابری های زیاد، 
فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی،  عقب ماندن از 
توسعه اقتصادی از سال ها پیش مسائلی بوده که پیامدهای 
آن از س��وی کارشناس��ان و متخصصان و بخش خصوصی 
باره��ا پیش بینی و بیان ش��ده بود. با توج��ه به تجربه های 
موفق سایر کش��ورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای 
توس��عه کشور برای بازه زمانی ۵ تا ۱0 ساله ایجاد شود تا 
شاهد عبور از بحران باشیم. « مسعود پزشکیان، نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی نیز در چهارمین همایش مدیریت 
جهادی که در س��الن همایش های صدا و س��یما برگزار شد 
با بیان اینکه وجود هر نوع فس��اد اع��م از مالی، اقتصادی 
و قاچاق نش��انه حکمران��ی ضعیف ماس��ت، تصریح کرد: 
»باید هم قس��م ش��ویم تا بتوانی��م جلوی این فس��ادها را 
بگیریم. ما مقصر هس��تیم و اگ��ر آگاهانه عمل می کردیم، 

نبای��د اجازه می دادی��م چنین اتفاق های��ی بیفتد. همه ما 
در یک کش��تی ق��رار داریم که برای رس��یدن به موفقیت 
بای��د مدیریت جهادی را پیش گیری��م و اقتصاد مقاومتی 
را به کار بندیم. « با توجه به اینکه مش��کالت اقتصادی در 
ایران دامنه دار شده و بارها معاون اول رییس جمهوری نیز 
تاکید کرده است این نابسامانی در اقتصاد ریشه در عوامل 
مختل��ف دارد و به زمان حال محدود نیس��ت و ریش��ه در 
تصمیم  گیری های گذشته نیز دارد، به نظر می رسد راهکار 
عب��ور از بح��ران اقتصادی در ایران نیز به همین س��ادگی 
باشد و نیازمند راهبردهای جدی است که به یکپارچگی و 
هماهنگی تمام سازمان ها بر می گردد، گرچه امروز شاهدیم 
که برخی مس��ئوالن همچون رییس اتاق بازرگانی راهکار 
را در تش��کیل نه��ادی فراقوه ای می داند ام��ا برای اثر این 
تصمیم باید ابتدا ببینیم س��اختار حاکمیتی ایران آیا خأل 
نهادس��ازی دارد و تعداد سازمان های نظارتی در کشور کم 
اس��ت یا خیر. درحال حاضر نه تنها س��ازمان هایی همچون 
بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، 
برنام��ه و بودجه و... نق��ش نظارتی دارند بلکه در درون هر 
س��ازمان نیز دفاتر یا بخش های متصدی کنترل و نظارت 
بر امور هس��تند. از این رو، آنچه می تواند خأل باش��د نبود 
هماهنگی و داش��تن نگاه سیستمی در حاکمیت است. به 
عبارت دیگر، س��ازمان ها و نهادهای نظارتی موازی زیادی 
در کش��ور ش��کل گرفته که نه تنها خودشان مطابق قانون 
وظایف نظارتی را به درس��تی انجام نمی دهند بلکه تداخل 
و نب��ود نظارت واحد بر س��ازمان ها باعث بروز مش��کالتی 
همچون رانت و فس��اد اقتصادی ش��ده است زیرا در زمان 
بروز مش��کل نمی توان یک سازمان را پاسخگو دانست. در 
جوامع توس��عه یافته به همان میزان که سازمان درگیر در 
فس��اد مقصر شناخته می شود س��ازمان نظارتی نیز مقصر 
اس��ت زیرا انح��راف از عملکرد در س��ازمان ها وقتی ایجاد 
می ش��ود که نظارت درستی وجود نداشته باشد. در بخش 
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معاون رییس جمهوری مدیریت جهادی را همزاد با اقتصاد 
مقاومتی دانس��ت و گفت: مردم باید احساس کنند با مدیران 
فاصله ای ندارند. به گزارش ایرنا، »محمدرضا نوبخت« شامگاه 
دوشنبه در چهارمین همایش ملی »مدیریت جهادی« افزود: 
مدیری��ت جهادی هم��زاد اقتصاد مقاومت��ی و یک مدیریت 

علمی است. 
در  � بودجه ری�زی  نظ�ام  مش�کالت  و  موان�ع 

شرکت های دولتی 
نوبخ��ت ادام��ه داد: بعد از انقالب صنعت��ی غربی ها به این 
نتیج��ه رس��یده اند که ب��رای اداره بنگاه های ب��زرگ فقط با 
مدیریت علمی می توان کار کرد اما متوجه شدند در مدیریت 

باید به روابط انسانی هم توجه کرد. 
وی افزود: غربی ها به این نتیجه رس��یدند که باید احساس 
تبعیض بین کارگر و کارفرما از بین برود بنابراین از مدیریت 
علمی به س��مت روابط انسانی و مدیریت عنصری مهم به نام 

»احساس« حرکت کردند. 
وی اضاف��ه کرد: در مرحله بعد مدیریت های مش��ارکتی و 
اقتضایی قرار گرفت که همه با یکدیگر کار می کنند و کس��ی 
با دیگری فرق ندارد و درواقع مدیریت براساس شرایط خاص 

اعمال می شود. 
اقتصاد مقاومتی و سهم مالیات �

رییس سازمان برنامه و بودجه درباره منابع درآمدی کشور 
در س��ال آینده گفت: براساس چش��م انداز ۲0 ساله باید هر 
س��ال رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باش��یم تا بتوانیم در 
افق ۱۴0۴ به کش��ور اول منطقه تبدیل شویم و با استفاده از 

منابع درون زا، اقتصاد کشور را مدیریت کنیم. 
وی تصری��ح کرد: در اقتصاد مقاومتی س��هم نفت کاهش و 

سهم مالیات افزایش پیدا می کند. 
نوبخت یادآوری کرد: س��هم مالیات در بودجه س��ال آینده 
۱0۵0 ه��زار میلیارد ریال تعیین ش��ده اس��ت، به این مبلغ 
۲۳0 هزار میلیارد ریال حقوق گمرکی نیز اضافه می شود و با 
احتس��اب ۶۶0 هزار میلیارد ریال دیگر از این نوع مالیات ها، 

مجم��وع درآمدها و مالیات کش��ور ۱۹۴0 هزار میلیارد ریال 
می ش��ود که کافی نیس��ت و ما باید بیش از این مبلغ را بابت 

حقوق و دستمزد پرداخت کنیم. 
بنابرای��ن باید س��راغ منابع درآمدی دیگ��ر برویم که نفت 
نخستین گزینه است. پیش بینی می شود سال آینده یک هزار 
و ۱0 میلیارد ریال از منابع نفتی به دست آوریم و حدود ۴۶0 
هزار میلیارد ریال نیز از محل فروش اوراق مشارکت بنابراین 
منابع مالی بودجه ۹۷ همراه با ۴0 هزار میلیارد ریال از سهم 
پروژه های نیمه تمام حدود ۳۴۷0 هزار میلیارد ریال می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، این رقم همان میزانی اس��ت که در بودجه 

امسال نیز محقق شد. 
سخنگوی دولت تاکید کرد: همه اینها در شرایطی است که 

باید رشد ۸ درصدی اقتصادی نیز محقق شود. 
نوبخت گفت: مدیریت جهادی این نیست که فقط به میزان 
س��اعت مشخصی مش��غول فعالیت باش��یم بلکه باید از انواع 

دانش مدیریت و بهره وری نیز استفاده کنیم. 
چهارمین همایش ملی »مدیریت جهادی« روز دوشنبه در 

محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد 
رییس س��ازمان برنامه و بودجه، وزیران بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نایب رییس مجلس 
شورای اس��المی و رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در 

این همایش حضور داشتند. 
در چهارمی��ن همایش ملی مدیریت جهادی از ۱0 خانواده 
ش��هید بخش های مختلف کشور و یک جانباز ۷0 درصدی و 

شماری از مدیران جهادی قدردانی شد. 
همایش مدیریت جهادی در راس��تای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و با تاکید بر ساماندهی درآمدها و هزینه های کشور 
و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از بندهای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابالغ شد. 
پ��س از آن، س��ال ۱۳۹۵ از س��وی رهب��ر معظ��م انقالب 
»اقتص��اد مقاومتی؛ اق��دام و عمل« نام گرفت و امس��ال نیز 

)۱۳۹۶( »اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال«. 

در ش��رکت های  بودجه ری��زی  نظ��ام 
دولت��ی متاث��ر از ۴ عامل اصلی ش��امل 
)مدیریتی، محیط��ی، فنی و فرآیندی و 
انسانی( است و نتایج بررسی این عوامل 
نش��ان می دهد بین نظ��ام بودجه ریزی 
ش��رکت های دولتی با موان��ع چهارگانه 
گفته شده رابطه معناداری وجود داشته و 
مشکالت نظام بودجه ریزی دولتی متاثر 

از این موانع است. 
بودج��ه نمایانگ��ر هم��ه برنامه ه��ا و 
فعالیت های دولت بوده و نقش اساس��ی 
در توس��عه اقتص��اد ملی ایف��ا می کند. 

امروزه دولت نق��ش مهمی در جامعه به عهده دارد و 
افراد جامعه نیز متکی به دولت هستند.

بودجه دول��ت درواقع پیش نی��از برنامه ها و اهداف 
بلندم��دت دول��ت ب��وده و باید ب��ه گون��ه ای تهیه و 
تنظیم ش��ود که زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه های 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت باشد. 
در س��ال های اخیر تالش زیادی ش��ده ت��ا فرآیند 
بودجه ریزی کش��ور به س��مت و س��وی اندازه گیری 
عملی��ات و ارزیابی نتایج فعالیت ها س��وق پیدا کند و 
روش های نوینی برای پاس��خگو ک��ردن مدیران ابداع 
شده ولی در عمل به دلیل نبود زیرساخت های الزم و 
سایر مشکالت مربوط، بودجه ریزی عملیاتی در کشور 
ش��کل واقعی به خود نگرفته و تنه��ا در ظاهر از این 

عبارت استفاده می شود. 
اگر نظام بودجه ریزی را در قالب بودجه کل کش��ور 
تعریف کنیم ش��امل برنامه مالی دولت است که برای 
یک س��ال مالی تهیه می ش��ود و ح��اوی پیش بینی 
درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها 
ب��رای انج��ام عملیاتی اس��ت ک��ه منجر ب��ه نیل به 

سیاست ها و هدف های قانونی می شود. 
ه��دف نهایی نظ��ام بودجه ری��زی، تخصیص بهینه 
منابع به منظور رفع نیازهای مهم و ضروری براساس 
اولویت بندی آنهاست. در اینجا به توضیح درباره موانع 

گفته شده می پردازیم: 
موان�عمدیریت�ی:فق��دان حس��ابداری قیم��ت 
تمام شده، نبود س��امانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت، 
تفکیک نش��دن اعتبارات به برنامه و فعالیت، پاسخگو 
نبودن مدیران، تناس��ب نداش��تن وظای��ف مدیران با 
نظام بودجه ریزی و تاثیر ناچیز مدیریت در تخصیص 
و تصویب اعتبارات ازجمل��ه موانع مدیریتی در نظام 

بودجه ریزی دولتی تلقی می شود.
موانعمحیط�ی: این موانع عبارتند از 
عوامل سیاس��ی کشور، ناهماهنگی دولت 
و مجل��س در تصوی��ب قوانی��ن مربوط، 
ضعف یا ناآش��نایی با مبانی بودجه ریزی، 
ضعف در هماهنگی قوانین مالی کش��ور، 
ضع��ف در تدوی��ن قوانی��ن و مق��ررات 
متناس��ب با بودجه ریزی، ضعف نهادهای 
نظارتی، اعطا نکردن مس��ئولیت کافی به 
نهادهای اجرایی و ضعف یا تدوین نشدن 
قوانی��ن و اس��تانداردهای جامع و مانع از 

سوی مقامات ذی ربط.
موان�عفنیوفرآین�دی: ش��امل تدوین نکردن 
برنامه ریزی راهبردی، ضعف در دستگاه های اطالعات 
مدیریت، ضعف دستگاه های نظارت و ارزیابی عملکرد، 
ضعف نظ��ام گزارش��گر عملیات و نبود س��امانه های 
نرم افزاری مربوط به امور مالی و بودجه ریزی می شود. 
موانعانسانی: نداش��تن تخصص و مهارت نیروی 
انس��انی، آموزش ناکافی نیروهای انس��انی، ضعف در 
انگی��زش کارکنان و مدی��ران، پذیرفته نش��دن نظام 
بودجه ریزی عملیاتی ازسوی مدیران و کارکنان، نظام 
حقوق و مزایای نامناسب، نبود نظام پرداخت مبتنی 
بر عملکرد، نظام تشویق و تنبیه نامناسب و ناآشنایی 
مدیران و کارکنان با نظام بودجه ریزی ازجمله موانعی 

است که در این حوزه قرار می گیرد. 
نتیجه ارزیابی نقش هرکدام از موانع گفته ش��ده در 
نظام بودجه ریزی ش��رکت های دولتی نشان می دهد 
هری��ک از ای��ن موانع به ترتی��ب فن��ی و فرآیندی، 
مدیریتی، انسانی و محیطی در ایجاد مشکل و چالش 
در نظام بودجه ریزی ش��رکت های دولتی نقش داشته 
ولی نقش آنها به تناس��ب مولفه ه��ای مربوط به این 

شرح است: 
- در حوزه موانع فنی و فرآیندی: نبود س��امانه های 

نرم افزاری
- در ح��وزه موانع مدیریتی: نبود تناس��ب وظایف 

مدیران با نظام بودجه ریزی
- در حوزه موانع انسانی: نبود آموزش کافی

- در حوزه موانع محیطی: میزان اعطای مسئولیت 
و اختیار به دستگاه های اجرایی

از نظ��ر رتبه بن��دی ش��اخص های مؤثر ب��ر موانع 
تعریف ش��ده، بیش��ترین س��هم و فراوان��ی را به خود 
اختصاص داده اند و مشخص شد بین نظام بودجه ریزی 

شرکت های دولتی و موانع مدیریتی، محیطی، فنی و 
فرآیندی و انسانی رابطه معنادار وجود دارد. 

ب��ا توجه به نتای��ج و تجزیه و تحلی��ل آماری، این 
پیشنهادها ارائه می شود: 

- اعطای مسئولیت و اختیارات کافی به دستگاه های 
اجرایی. 

- اصالح قوانین مرتبط با بودجه ریزی و مالی. 
- تدوی��ن یک چارچوب جام��ع قانونی که دولت را 
مکلف به رعایت یک سلس��له اص��ول در بودجه ریزی 

کند. 
- اس��تقرار و تقویت س��امانه های نرم افزاری مربوط 
به امور مالی و بودجه ریزی و تدوین نظام گزارشگری 

کارآمد در راستای برنامه ها و اهداف تعریف شده.
- تدوی��ن و اس��تقرار دس��تگاه های جامع اطالعات 
مدیریت ازجمله دس��تگاه های اج��رای بودجه مالی، 

حسابداری و گزارش دهی بودجه.
- اس��تفاده از برنامه ریزی راهبردی به عنوان ابزاری 
قدرتمند برای تعیی��ن اولویت ها و گرفتن تصمیمات 

آگاهانه.
- ایجاد سازوکار بازخورد در سامانه ارزیابی عملکرد 

برای کمک به مدیران ارشد در دستیابی به اهداف.
- آموزش کافی مدیران و نیروهای انسانی مرتبط با 

حوزه بودجه و برنامه ریزی.
- بکارگی��ری مدی��ران باتجرب��ه و متخص��ص در 

بودجه ریزی. 
- انج��ام اصالحات کل��ی در س��ازوکارهای تدوین 

بودجه در تمام ارکان ازجمله دولت، مجلس و... 
- مهندس��ی دوباره تمامی فعالیت ها و تجدید نظر 

در کم و کیف فعالیت ها.
- اص��الح نظ��ام حس��ابداری دولت��ی و تقوی��ت 

استاندارهای بخش عمومی.
- حرکت به سمت و سوی بودجه ریزی عملیاتی.

- نظ��ارت موثر بر حس��ن اجرای بودج��ه در قبل، 
هنگام و بعد از اجرا.

نتیجهگیری:
با توج��ه به مطالب گفته ش��ده و اهمی��ت و نقش 
بس��زای بودجه ریزی در تحقق اهداف دولت و جامعه 
و اس��تفاده بهینه از منابع محدود جامعه، ساماندهی 
نظام بودجه ریزی و بروزرسانی آن که بتواند بیشترین 
بهره وری منابع را به همراه داشته باشد امری ضروری 
و اجتناب ناپذیر بوده و باید به عنوان یکی از مهم ترین 

اقدامات اساسی دولت مدنظر قرار گیرد. 

یادداشت

عباسنظامی
مدیرمجامعسازمان
صنایعکوچکو

شهرکهایصنعتیایران

موانع و مشکالت نظام بودجه ریزی در شرکت های دولتی  مدیریت جهادی همزاد با اقتصاد مقاومتی است
رییس سازمان برنامه و بودجه:

 اقتصاد ایران نیازمند
 شفاف سازی و نظارت، نه ساختارسازی
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براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
۸ ماه امس��ال ۱0۶ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
به بخش صنعت و معدن پرداخت ش��ده که نشانگر 
افزایش ۱۴/۷ درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته است. 
براس��اس این گزارش تا پایان آبان امس��ال به ۵ 
ه��زار و ۴۳۱ طرح با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶0 
درصد در راس��تای اقتص��اد مقاومتی در مجموع ۳ 
ه��زار و ۷۲۶ میلی��ارد تومان تس��هیالت پرداخت 
شده اس��ت. عالوه بر این، در راس��تای تامین مالی 
بنگاه های تولی��دی کوچک، متوس��ط و طرح های 
نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶0 درصد در 
راس��تای اقتصاد مقاومتی تا پایان آبان  امس��ال در 
مجم��وع، ۳۷ ه��زار و ۲۸۱ طرح ثبت ن��ام کرده اند 
ک��ه ۱۵ ه��زار و ۵۵۸ ط��رح ب��ه ارزش ۱۱۳ هزار 
 و ۶۶ میلی��ارد ری��ال ب��ه بانک های عام��ل معرفی 
ش��دند. به گفت��ه مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت درحال حاض��ر ۱۱ ه��زار و ۵00 ط��رح 
نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶0 درصد در 
کشور وجود دارد که تا پایان سال باید ۶ هزار مورد 
از این طرح ها به بهره برداری برس��د. ۲ س��ال است 
که دولت روند تس��هیالت دهی به صنایع را تقویت 
کرده اما به نس��بت منابع تزریق ش��ده رونق کافی 

ایجاد نشده است.
 از س��وی دیگر، برخی تش��کل های صنعتی نیز 
معتقدند عالوه بر مش��کالت موج��ود در دریافت و 
بهره وری اندک منابع آمارهای اعالم شده چندان با 
واقعیت تطابق ندارد. نبود برنامه ریزی و کارشناسی 
نادرس��ت در س��اخت طرح های صنعت��ی نیز باعث 
ش��ده تا واحد های صنعتی بدون توجیه اقتصادی و 
بهره وری کافی ایجاد شوند که جز هدر رفت منابع و 

اشباع بازار نتیجه دیگری نخواهد داشت. 
در همین راستا، »گسترش صنعت« در گفت وگو 
ب��ا بی��ژن پناهی زاده، دبی��ر کارگروه وی��ژه اقتصاد 
مقاومت��ی بخش خصوص��ی و عضو هیات رییس��ه 
خانه صنعت و معدن و تجارت ایران روند س��اخت 
طرح ه��ای نیمه تم��ام صنعت��ی و آم��ار پرداخ��ت 
تس��هیالت را بررس��ی ک��رده اس��ت ک��ه در ادامه 

می خوانید: 
براس�اساع�اموزارتصنع�ت،معدنو�

تجارتازآغازسالتاکنون۱0۶هزارمیلیارد
تومانتس�هیاتب�هبخشصنع�تومعدن
پرداختشدهاس�ت.اینتسهیاتاغلبدر
چ�هبخشهاییبودهوتاچ�هحدرونقایجاد

کردهاست؟
یکی از بخش های مغفول مانده از نظر تسهیالت، 
معادن است که همچون کودک یتیم با آن برخورد 
ش��ده و هیچ کس از آنها حمای��ت نمی کند. معادن 
بیش��ترین توجیه اقتصادی برای تسهیالت را دارند 
اما متاس��فانه تس��هیالت مناس��بی ب��ه این بخش 
پرداخت نشده و اساسا بخش صنایع کوچک معدنی 
در س��امانه تعریف نشده است. البته تسهیالت دهی 
به صنای��ع جای تش��کر دارد و در خواس��ت ادامه 
این تس��هیالت با س��ود کمتر را داریم زیرا با وجود 
مش��کالت توانسته قدری رونق در تولید ایجاد کند 
ام��ا درب��اره میزان پرداخ��ت تس��هیالت، آمارهای 

جمع آوری ش��ده از س��وی خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت استان ها از آمارهای اعالم شده بانک مرکزی 
و وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت متفاوت و گاه 
در تناقض اس��ت. نمونه هایی وج��ود دارد که هنوز 
طرح بررس��ی نش��ده و به بانک ارجاع داده نش��ده 
اما در سامانه پرداخت تس��هیالت ثبت شده است. 
اسنادی هس��ت که طرحی یک روز پس از ثبت نام 
در س��امانه پرداخت تس��هیالت برای آن ثبت شده 
و اشتغال آن هم محاس��به شده در حالی که هنوز 
ریال��ی به ط��رح پرداخته نش��ده اس��ت. در نتیجه 
متاس��فانه وحدت رویه در تسهیالت دهی و نظارت 
بر آن وجود نداشته و آمارهای تسهیالت با واقعیت 

هم خوانی ندارد.
چهموانعیسببشدهبهرهوریتسهیات�

دربخشتولیداندکباشد؟
یک��ی از موضوع های��ی ک��ه باعث از بی��ن رفتن 
توجی��ه اقتص��ادی طرح ها می ش��ود و به��ره وری 
تس��هیالت را به ش��دت کاهش می ده��د، نرخ ارز 
است. دولت تس��هیالت با سود ۱۸ درصد پرداخت 
می کن��د اما در مدت یک س��ال ۱000 تومان نرخ 
ارز افزای��ش می یابد؛ تولیدکنن��ده چگونه با چنین 
نرخی با اس��تفاده از تس��هیالت دریافتی تجهیزات 
و ماش��ین آالت خریداری کن��د؟ دولت چگونه ضرر 
تولیدکنن��دگان را جبران می کن��د؟ از زمان خرید 
تجهیزات و عقد قرارداد تا تحویل محصول چندین 
ماه طول می کشد وقتی در این مدت نرخ دالر ۵00 
تومان افزایش پی��دا می کند تولیدکنندگان چگونه 
تعهدات خود را به ط��رف خارجی پرداخت کنند؟ 
س��اخت واحد صنعتی طرح توجیهی و برنامه دارد. 
نوس��انات اقتص��ادی تمام این محاس��بات را بر هم 
می ریزد و طرح را از توجیه اقتصادی خارج می کند. 
یک��ی دیگر از مش��کالت، ب��ازه زمان��ی پرداخت 
تس��هیالت اس��ت. بانک ها از بهمن تا خرداد و تیر 
تسهیالت پرداخت نمی کنند تا تکلیف منابع بانکی 
و بودجه دولت مش��خص ش��ود. همی��ن امر ۶ ماه 

تسهیالت دهی را تعطیل می کند.
زی�ان� میتوان�د راه�ی چ�ه از دول�ت

تولیدکنندگانرادرمقابلنوساناتاقتصادی
جبرانکند؟

بخ��ش قاب��ل توجه��ی از تس��هیالت وام ه��ای 
اس��تمهالی اس��ت که برای جبران بدهی تسهیالت 
گذشته اعطا شده و تسهیالت جدید نیستند. بخش 
دیگ��ر نیز ص��رف بدهی های تولید کنندگان ش��ده 
و کمت��ر این تس��هیالت صرف مواد اولی��ه و تولید 

محصول شده است.
 این امر نشان دهنده بار سنگین بدهی های بخش 
تولید اس��ت به همی��ن منظور ش��بکه انجمن های 
صنعت��ی و معدنی، خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
ایران و کارگروه اقتص��اد مقاومتی بخش خصوصی 
از دولت درخواس��ت دارند ب��رای جبران زیان هایی 
که تولیدکنندگان در س��ال های گذش��ته متحمل 
شده اند س��ود جرایم بدهی های بخش خصوصی به 
بانک ها بخش��وده شود. راه حل مشکالت کشور تنها 
در بخش��ش سود جرایم تسهیالت است و دولت به 
جای پرداخت تس��هیالت جدید و بدهکار تر کردن 

تولید، منابع را صرف این بخش کند.
از� بهرهب�رداری و س�رمایهگذاری رون�د

طرحهاینیمهتمامدرکش�ورچگونهاس�ت؟
آیاتاپایانسالمیتوانشاهدگشایش۶000

طرحنیمهتمامبود؟

۱۱ ه��زار و ۵00 طرح نیمه تمام بخش صنعت و 
معدن که از س��وی مسئوالن اعالم می شود مربوط 
به طرح ه��ای نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی بیش 
از ۶0 درصد اس��ت. چندین براب��ر این میزان طرح 
نیمه تم��ام صنعتی و معدنی در کش��ور وجود دارد 
که فقط زمین طرح گرفته شده و پیشرفت فیزیکی 

اندکی دارند.
 مهم تری��ن ضع��ف در بخ��ش صنع��ت و معدن 
نداش��تن برنامه ب��رای ایجاد و س��اخت طرح های 
صنعتی و معدنی اس��ت. درحال حاضر هنگامی که 
زمین ب��رای طرح صنعتی به فروش می رس��د آمار 
آن در ایجاد اش��تغال محاسبه می شود در حالی که 
به صرف فروختن زمین که اش��تغالی ایجاد نش��ده 
اس��ت. طرح زمانی که به بهره برداری رسید اشتغال 
ایجاد می کند. بس��یاری از تسهیالت پرداخت شده 
به طرح های نیمه تمام ت��وان رقابت در بازار داخلی 
را ندارند. س��وال اصلی اینجاست که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قبل از معرفی طرح به بانک یا صدور 
جواز تاس��یس توان رقابت پذیری و نرخ تمام ش��ده 
محصول را محاس��به و ارزیابی می کند؟ بسیاری از 
مشکالت صنایع امروز به دلیل کارشناسی نامناسب 

در زمان ساخت بوده است.
چ�ه� در بای�د س�رمایهگذاری اولوی�ت

بخشهاییازصنایعباشد؟
اولویت کش��ور باید راه اندازی واحدهایی باشد که 
تعطیل شده اند یا با ظرفیت اندک فعالیت می کنند. 
متاس��فانه بدون در نظر گرفتن این اولویت ها مجوز 
تاس��یس و بهره برداری صادر می ش��ود و هر روز به 
تع��داد طرح های نیمه تمام اضافه می ش��ود. وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نبای��د اجازه س��اخت 
واحده��ای صنعت��ی را که واحد مش��ابه آن فراوان 

وجود دارد، صادر کند. 
طرح��ی دارای توجیه فنی اس��ت ک��ه با فناوری 
جدی��د و با ایده و بس��ته بندی ن��و محصول تازه ای 
وارد بازار کند. این در حالی است که این واحد ها با 
وجود رفع تحریم ها، به دلیل مشکالت بانکی امکان 
دسترس��ی به فناوری ه��ای روز را ندارند در نتیجه، 
تم��ام واحد های ب��ه بهره برداری رس��یده با همان 

فناوری و بدون نوآوری وارد بازار می شوند. 
تغییرفناوریچهتاثیریبرخروجطرحها�

ازتوجیهاقتصادیوکاهشبهرهوریدارد؟
 ذائقه و مصرف مردم متناسب با پیشرفت فناوری 
تغییر کرده اس��ت. درحال حاضر کسی از ظرف های 
یک ب��ار مصرف یا کاش��ی و س��رامیک های قدیمی 
استفاده نمی کند. ابعاد، جنس، وزن، رنگ و کیفیت 
کاشی و س��رامیک تغییر کرده است. درحال حاضر 
در دنیا بهترین کاشی و سرامیک با مواد پتروشیمی 
و مصنوع��ی طراحی و تولید می ش��ود تا ماندگاری 
رنگ و کیفیت آن افزایش پیدا کند و س��رما و گرما 

بر آن تاثیر نگذارد.
 امروزه در تمام کش��ورها کاش��ی و س��رامیک با 
م��واد مصنوعی با طراحی مرمر تولید می ش��ود که 
هیچ کس متوجه جنس آن نمی شود اما در ایران با 
وجود دسترسی به منابع پتروشیمی هنوز کاشی و 

سرامیک را با مواد معدنی تولید می کنیم. 
بخش زی��ادی از صنایع کوچ��ک را فرآورده های 
معدنی تش��کیل می ده��د اما حمایت نش��دن این 
صنایع،  ایجاد محدودیت و تعیین عوارض گمرکی 
باال باعث ش��ده تا بازار های بین المللی را از دس��ت 
بدهیم. اکنون که فناوری های روز فرآوری سنگ و 

تبدیل آن به خاک در کش��ور وجود ندارد با تغییر 
فناوری ه��ا در آین��ده با معادن س��نگ کش��ور چه 

خواهیم کرد؟
س�رمایهگذاری� ب�رای مناس�ب الگ�وی

چیست؟
نگاهی ب��ه ب��ازار بیندازید؛ چه تع��داد برند رب 
گوج��ه، ماکارونی، لبنیات و... وج��ود دارد؟ در هر 
اس��تان چندین واحد صنعتی لبنیات هس��ت که از 
کار افتاده ان��د؟ این تنها نمون��ه ای از صنایع غذایی 
اس��ت. در س��ایر صنایع نیز وضع به همین ش��کل 

است. 
س��رمایه های کالن��ی در کش��ور صرف س��اخت 
واحد هایی شده که با ظرفیت اندک تولید می کنند 
زیرا بازار وجود ندارد در حالی که این سرمایه ها اگر 
تجمیع ش��وند، می تواند ظرفیت بزرگ با سود دهی 
بس��یار باال را در تولید ایج��اد کند. اگر این واحد ها 
به تولید مش��ترک اقدام کنند و خوشه های صنعتی 
ش��کل بگیرد بسیاری از مش��کالت صنایع بر طرف 
خواهد ش��د. در این مدل چندین واحد کوچک زیر 
نظر یک واحد بزرگ فعالیت می کنند و محصوالت 
از سوی واحد بزرگ به بازار عرضه می شود. در این 

شرایط نرخ تمام شده بسیار کاهش می یابد. 
برایایج�ادهم�کاریمش�ترکوپیوند�

س�رمایهگذارانبایکدیگربهچهبسترینیاز
داریم؟

ش��بکه ای باید ش��کل بگیرد که س��رمایه گذاران 
یکدیگر را شناسایی و هدایت کنند. سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی چه وظیفه ای دارد؟ 
وظیف��ه این س��ازمان هدای��ت س��رمایه گذاران در 
ش��هرک های صنعتی و ایجاد خوش��ه های صنعتی 
است. این در حالی اس��ت که این سازمان به بنگاه 
زمین فروش��ی تبدیل ش��ده و وظایف بخش صنایع 

کوچک فراموش شده اند. 
درحال حاضر مجوز صنای��ع کوچک را وزارتخانه 
و  و س��ازمان صنای��ع کوچ��ک  ص��ادر می کن��د 
شهرک های صنعتی فقط زمین می فروشد در حالی 
که باید اختیاراتی به این سازمان داده شود تا مجوز 
صنایع کوچک را صادر کند تا ساماندهی و هدایت 
س��رمایه به درستی انجام شود. پاشنه آشیل صنایع 
کش��ور این است که شرکت ش��هرک های صنعتی 
درآمد خود را باید از طریق فروش زمین به  دس��ت 
آورد؛ در چنین ساختاری این سازمان هرچه زمین 
بفروش��د به نفع آن است. بنابراین طبیعی است که 
به دنبال همکاری کردن س��رمایه گذاران با یکدیگر 

نباشد.
چهصنایعیظرفیتتوس�عهوایجادواحد�

صنعتیرادرشهرکهادارند؟
در ش��هرک های صنعتی باید صنایع »های تک« 
تقویت و ساخته شود. محدودیت ساخت صنایع در 
ش��عاع چند کیلومتری اطرف تهران باید برداش��ته 
شود و صنایع »های تک« شکل بگیرد. خوشبختانه 
اقدامات مناس��بی برای ساخت شهرک »های تک« 

در اطراف تهران انجام شده است. 
درحال حاض��ر حدود ۲ تا ۳ ه��زار واحد صنعتی 
بین مس��یر تهران و کرج بالتکلیف است زیرا پروانه 
بهره ب��رداری صنعت��ی ندارند و فق��ط مجوز صنفی 
دارند. بس��یاری از آنها آالیندگی نی��ز ندارند اما به 
دلیل این ممنوعیت س��اخت واحد در اطراف تهران 
با مشکل روبه رو شده و نمی توانند کارگران خود را 

بیمه کرده و پروانه استاندارد دریافت کنند.

دولت تسهیالت با سود 
۱۸ درصد پرداخت 

می کند اما در مدت یک 
سال ۱000 تومان نرخ 
ارز افزایش می یابد؛ 
تولیدکننده چگونه با 

چنین نرخی با استفاده 
از تسهیالت دریافتی 

تجهیزات و ماشین آالت 
خریداری کند؟ دولت 

چگونه ضرر 
تولیدکنندگان را جبران 

می کند؟

اقتصاد و توسعه

آمار تسهیالت پرداختی با واقعیت هم خوانی ندارد

موانع متعدد 
پیش روی تسهیالت تولید 

بزرگتری��ن مش��کل صنایع در 
چند سال گذشته کمبود نقدینگی 
و رفتار بانک ها در تسهیالت دهی 
اس��ت. به ط��ور مث��ال، در طرح 
رونق تولید س��ختگیری در تامین 
وثیقه یکی از مهم ترین مش��کالت 
واحده��ای صنعت��ی در دریاف��ت 
تسهیالت است. برای تامین وثیقه 
ابتدا کارشناس بانک با مراجعه به 
واح��د صنعت��ی ۷0 درصد ارزش 

ماش��ین آالت و زمی��ن را در نظر می گیرد و پ��س از آن بانک 
نی��ز در زمان تنظیم ق��رارداد فقط ۵0 درصد ارزش را در نظر 
می گیرد در نتیجه واحدها با کمبود وثیقه روبه رو می ش��وند. 
یکی دیگر از مش��کالت تس��هیالت دهی طلب پیش فاکتور از 
تولیدکنندگان است. این در حالی است که واحدهای صنعتی 
س��رمایه در گردش را تنها برای خرید مواد اولیه نمی خواهند 
و در بخش ه��ای مختلفی همچون حقوق و دس��تمزد، بدهی 
آب و ب��رق، حق بیمه و... هزینه می کنن��د بنابراین به ناچار 
سراغ فاکتورهای صوری می روند و مجبور می شوند ۹ درصد 
مالیات ارزش  اف��زوده پرداخت کنند. پس از تامین تمام این 
مس��ائل اکنون نوبت به آورده ۲۵ درصدی از مبلغ تسهیالت 
می رس��د. ب��ه عب��ارت دیگر، ی��ک واحد ب��رای دریافت یک 
میلیارد تومان تس��هیالت باید ۲۵0 میلیون تومان تسهیالت 
دهد. سوال اینجاس��ت که این واحد اگر ۲۵0 میلیون تومان 
س��رمایه داش��ت که خود را درگیر مسائل بانکی نمی کرد. به 
 طور قطع تس��هیالت دهی بر بهبود وضعیت صنایع تاثیرگذار 
اس��ت اما نیاز واحدهای صنعتی بیش از این ارقام اس��ت. از 
سوی دیگر، واحدها به دلیل ناتوانی در تامین شرایط به ناچار 
بخ��ش اندکی از تس��هیالت را درخواس��ت کردند. واحدهای 
صنعت��ی برای رفع مش��کالت مالی خود مجبور هس��تند از 
بانک ها تس��هیالتی دریافت کنند که نرخ س��ود آنها باالست 
و در بح��ث جرای��م تاخیر این رقم بس��یار افزای��ش می یابد. 
در راس��تای اجرای اقتصاد مقاومتی براس��اس فرمایش رهبر 
معظم انقالب، ابتدا باید قوانین نظام بانکداری اصالح شود تا 
صنعت پویایی خود را به  دست آورد. در تمام کشورهای دنیا 
صنعت دارای تسهیالت با نرخ حداکثر ۳ تا ۴ درصد است. به  
طور قطع اقتصاد مقاومتی ب��ا بهره بانکی باال اتفاق نمی افتد 
و روند فعالیت بانک ها بیش��تر به ورشکستگی و تعدیل نیرو 
در واحدهای صنعتی کش��ور منجر می ش��ود. این شرایط در 
حالی اس��ت که در وضعیت های خاص برخی کش��ورها نرخ 
بهره بانکی خ��ود را تا 0/۲۵ درصد کاهش می دهند و گاهی 
این رقم به صفر نیز می رس��د حتی کشورهایی از جمله ژاپن 

تجربه بهره بانکی منفی را نیز دارند.

تسهیالت مسکن بانک ملی مفید 
است ولی کافی نیست

یک کارش��ناس بازار مس��کن گفت: تسهیالت جدیدی که 
بانک ملی با عنوان طرح ویژه مس��کن داده تا حدودی مفید 

است اما اثر چندانی بر تقویت تقاضا ایجاد نخواهد کرد. 
س��لمان خادم المله در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: نظام 
بانک��ی ما در بحث کمک به تقویت تقاضای مس��کن حداقل 
در ۴ تا ۵ س��ال گذشته عملکرد جالبی نداشته و می توانسته 
خیلی بهتر عمل کند. البته نمی توان از بانک ها انتظار داشت 
در چارچوب غیرانتفاعی عمل کنند چرا که بانک برای فعالیت 
خود باید توجیه اقتصادی داشته باشند و کمک به خریداران 
مس��کن باید از سوی دولت برنامه ریزی شود.  وی با اشاره به 
ورود بانک ملی ب��رای پرداخت وام از طریق اوراق حق تقدم 
تس��هیالت مس��کن گفت: به هر حال این بس��ته از این نظر 
ک��ه به کنترل نرخ اوراق »تس��ه« و ایجاد تعادل در فرابورس 
کم��ک می کند، اقدام خوبی اس��ت اما اینکه چق��در بر بازار 
مسکن اثرگذار خواهد بود، چه مقدار از نرخ مسکن را پوشش 
می ده��د و چقدر به متقاضیان مس��کن کمک می کند بحث 
دیگری اس��ت. در واقع می توان گفت این اقدام مفید اس��ت 
اما کافی نیس��ت.  او خاطرنش��ان کرد: بارها کارشناسان این 
نکته را که تس��هیالت مسکن متناس��ب با تغییر نرخ مسکن 
نیس��ت، تذکر داده اند. در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۸0 
تا ۱00 درصد نرخ ملک را تس��هیالت با سود پایین می دهند 
اما در ایران با وجود اقدامات مناس��بی که در ۴ سال گذشته 
از طریق صندوق پس انداز مس��کن یکم انجام ش��ده، به طور 
مث��ال در کالنش��هر تهران رقم وام در بهتری��ن حالت به ۶0 
درصد نرخ خانه هم نمی رس��د.  به گفت��ه خادم المله، کمک 
به تامین مس��کن دهک های پایین جامعه باید با اس��تفاده از 
مش��وق هایی باشد که دولت به س��ازندگان مسکن می دهد و 
شرایط تهیه مسکن ارزان نرخ را فراهم می کند. درحال حاضر 
بخش قابل توجهی از هزینه های ساخت وساز را موارد مربوط 
به انواع و اقس��ام مجوزها تشکیل می دهد که باید به حداقل 
برس��د.  این کارشناس مسکن با اشاره به سکونت ۳0 درصد 
از جمعیت کشور در بافت های ناکارآمد گفت: مجموعه دولت 
می تواند با کاهش هزینه های ساخت وساز برای تولید مسکن 
در بافت های فرس��وده، حاش��یه ای و به طور کل��ی ناکارآمد، 
بخ��ش خصوص��ی را ترغیب کند. این مش��وق ها می تواند به 
صفر رسیدن هزینه مجوز، معافیت های مالیاتی یا سایر موارد 
باشد تا سازندگان برای نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده 

انگیزه یابند. 
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 احتمال توقف تولید ساندرو
  با  استانداردهای جدید

سالم گرم غول های خودروسازی جهان به مواد اولیه پایدار

 سال بیست و نهم  پیاپی 2281   دوره جدید شماره308  4 صفحه

برخی از بزرگترین خودروس��ازان جهان از جمله ب ام و، فورد و تویوتا به تازگی با هم 
یکپارچه ش��ده اند تا طرحی را برای توجه به پایداری مواد خام مورد اس��تفاده در تولید 
خودرو راه اندازی کنند. س��ازمانی به نام »چش��م انداز مواد اولیه«، برآمده از توافق برای 
یک همکاری ۵س��اله باعنوان »پایداری رانندگی« است که بین ۱۰ تولیدکننده بزرگ 
خودرو در جهان امضا ش��ده و هدف آن توجه بیش��تر به پایداری محصوالت در بخش 
زنجیره تامین خودروس��ازی است. امضای ش��رکت های خودروساز بزرگی مانند دایملر 
ای جی، هوندا، جی ال آر، اس��کانیا، فولکس واگ��ن، ولوو کارز و ولوو گروپ پای این تعهد 

جدی��د که یک ماه و نیم پیش قطعی ش��د، وجود دارد. بیش از ۳۰هزار قطعه جداگانه 
برای س��اخت یک خودرو استاندارد نیاز اس��ت که باعث می شود زنجیره تامین در این 
صنعت بسیار پیچیده باشد. مواد اولیه ای مانند آلومینیوم، طلق نسوز، کبالت و الستیک 
رابطه مس��تقیمی با خطرهای زیس��ت محیطی و اجتماعی از جمله س��امت کارگران، 
نقض حقوق بش��ر و تخریب محیط زیس��ت در سراسر کش��ورهای درحال توسعه دارند. 
به طور میانگین، هر خودرو از ۴۷ درصد فوالد، ۸درصد آهن، ۸درصد پاستیک، ۷درصد 

آلومینیوم و ۳درصد شیشه تشکیل شده است.
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نتایج جهانی گروه خودروسازی رنو به تازگی از سوی 
تیری کاسکاس، معاون ارش��د فروش و بازاریابی این 
گروه اعالم شد. براساس این نتایج، گروه خودروسازی 
رنو )شامل برندهای رنو، داچیا، رنوسامسونگ موتورز، 
الدا و آلپاین( با رش��د ۸/۵ درص��دی و فروش ۳/۷۶ 
میلیون خودرو در سراسر جهان موفق شده به رکورد 
جدیدی دس��ت یابد. رنو، برند فرانس��وی شماره یک 
دنیا و دومین نش��ان در اروپاس��ت. رنو همچنین در 
بخش خودروهای برقی با س��هم بازار ۲۳/۸ درصدی 
رهبری خ��ود را در بازار اروپا ادام��ه می دهد. فروش 
و س��هم بازار رنو در تمام مناط��ق عملیاتی این گروه 
خودروسازی از جمله منطقه افریقا، خاورمیانه، هند و 

ایران رشد داشته است.
به گزارش »گسترش صنعت« نتایج ساالنه عملکرد 
شرکت رنوپارس نش��ان می دهد رکورد تولید، فروش 
و س��هم بازار محصوالت داخلی رنو در ایران با تولید 
بیش از ۱۶۰ هزار خودرو شکسته شده و این شرکت 
با رش��د ۴۸ درصدی در تولید و کسب سهم بازار ۱۱ 
درصدی موفق ترین س��ال عملکرد خ��ود را در ایران 
پشت سر گذاشته اس��ت. به گفته مدیرعامل شرکت 
رنوپ��ارس، این ش��رکت در تازه تری��ن رده بندی رنو 
توانس��ت در بین ۱۰ زیرمجموعه برتر قرار گیرد و با 
ای��ن میزان تولید خودرو در س��ال ۲۰۱۷ میالدی از 
رکورد قبلی خود که ۱۰۸ هزار دستگاه بود عبور کند. 
ی��ک روز پ��س از اع��الم نتای��ج جهان��ی گ��روه 
خودروسازی رنو، پاس��کال فلتن، مدیر منطقه ای رنو 
در ایران سهم ایران را در این موفقیت بسیار چشمگیر 
خواند و گفت: ایران موفق به کس��ب مقام نخست در 
منطق��ه افریقا، خاورمیانه، هن��د و ایران )AMI( در 
نش��ان تج��اری رنو و کس��ب مقام س��ومی در جهان 
بعد از فرانس��ه و برزیل شده است. با رشد حدود ۵۰ 
درصدی در س��هم بازار، نام ایران اکنون در دنیای رنو 
می درخشد. از سوی دیگر افتخار می کنیم با همکاری 
شرکای خود توانستیم باکیفیت ترین محصوالت را به 

 دست مشتریان برسانیم و با تمرکز بیشتر بر کیفیت، 
مهندس��ی محصوالت، داخلی س��ازی و توسعه منابع 
انس��انی به تعهد خ��ود به عنوان خودروس��از خارجی 

عمل کنیم. 
وی اضافه کرد: عالوه ب��ر نتایج کمی، فعالیت های 
رنوپ��ارس ب��ه لح��اظ کیفی بیش��ترین رش��د را در 
س��ال گذش��ته میالدی تجربه کرده اس��ت. در بحث 
داخلی س��ازی قطعات، همکاری با مگاموتورز از س��ر 
گرفته ش��ده و رکورد بیش��ترین تولی��د موتور گروه 
تندر با کیفیت عالی به ثبت رس��یده است. گیربکس 
پیشرفته JHQ نیز در چرخشگر تبریز به تولید انبوه 
رسیده و هم اکنون برای تمام محصوالت تولیدی رنو 

در ایران از این گیربکس استفاده می شود. 
برنامه�ری�زی�ب�رای�ص�ادرات�قطعات�و���

مواد�اولیه�
در همین ح��ال رامتین اس��ماعیل، مدیرعامل رنو 
پ��ارس در جمع خبرنگاران با اش��اره به کس��ب رتبه 
ب��االی ای��ران در رده بندی درب��اره فعالیت های دیگر 
ای��ن ش��رکت در س��ال ۲۰۱۷ میالدی گف��ت: این 
ش��رکت پیش از تحریم ها ۵۵۰۰ خ��ودرو صادر کرد 
ک��ه عدد قاب��ل توجهی در آن زمان ب��ود و اگرچه به 
دلی��ل محدودیت ها این روند متوقف ش��د اما س��ال 
گذشته همه محصوالت به چند کشور برای کلینیک 
خودرو )car clinic( صادر شد تا پس از بازارسنجی، 
صادرات از س��ر گرفته ش��ود. عالوه بر این، صادرات 
قطعه نیز در دس��تور کار قرار دارد که اکنون ۲ قطعه 
برای بررس��ی به روس��یه و افریقای جنوبی فرستاده 
ش��ده و صادرات م��واد اولیه نیز در دس��تور کار قرار 

گرفته است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه های رن��و برای توس��عه 
قطعه س��ازان گف��ت: گزارش های س��ازمان بازرس��ی 
کیفی��ت، گواهی ب��ر عملکرد م��ا در زمینه توس��عه 
قطعه سازان است، چراکه بخش عمده کیفیت خودرو 
وابس��ته ب��ه کیفیت قطعه اس��ت. ما در هم��کاری با 
قطعه سازان توانمند ایرانی توانسته ایم استانداردهای 
رن��و را در ای��ران پی��اده کنیم و اکنون ش��اهد تولید 

باکیفیت ترین محصوالت در کشور هستیم. 
اس��ماعیلی با تاکید بر اینک��ه مهم ترین هدف رنو 

کیفیت است، تصریح کرد: گزارش های ماهانه کیفیت 
ش��رکت بازرس��ی کیفیت نش��ان می دهد که عمده 
محصوالت این ش��رکت ۳ و ۴ س��تاره اس��ت. عالوه 
بر اینکه رنو به طور مس��تقیم ب��ر تولید نظارت دارد 
و توانمندی قطعه س��ازان ایران��ی در تولید باکیفیت 
قطع��ات از جمل��ه عوام��ل دخیل در حف��ظ کیفیت 

محصوالت رنو است. 
مدیرعامل رنو پارس با اش��اره به شکس��ته ش��دن 
رکورد چرخش��گر ب��ا تولی��د ۶۰۰ دس��تگاه در روز 
بیان کرد: س��ال آینده مولتی مدی��ا تاییدی رنو روی 
محصوالت قرار خواهد گرفت و به زودی جوینت ونچر 
تولید  ای بی اس برای محص��والت رنو به امضا خواهد 

رسید. 
احتمال�خروج�محصوالت�رنو�از�چرخه���

تولید
اس��ماعیلی در ادام��ه درب��اره الزام س��ازمان ملی 
استاندارد در زمینه ارتقای استاندارد تولیدات داخلی 
نی��ز اظهار کرد: بر اس��اس این الزام تا ۲ س��ال آینده 
۸۵ اس��تاندارد خودروی��ی اجب��اری می ش��ود که با 
اجرایی ش��دن این قانون بسیاری از تولیدات ازجمله 
محصوالت فعلی رنو باید از چرخه تولید خارج شود. 

وی ادام��ه داد: باق��ی مان��دن محصوالتی همچون 
س��اندرو در خط تولید خودروس��ازان نیازمند تغییر 
پلتف��رم، موت��ور، گیربکس و س��امانه برقی اس��ت و 
توجیهی ندارد که اصالحات جدید را روی خودرویی 

همچون تندر ۹۰ اعمال کنیم. 
وی اظه��ار کرد: به طور طبیع��ی خودروهای فعلی 
تولیدی به ۸۵ استاندارد جدید نمی رسند و تولید آنها 
باید مانن��د خودروهای دیگر متوقف ش��ود از این رو 
ب��ه دنبال عرضه پلتفرم جدید برای تولید خودروهای 
جدید مطابق با این اس��تانداردها هس��تیم اما به طور 
قط��ع هر خ��ودرو جدیدی که ب��ه ایران وارد ش��ود 

استانداردهای جدید را پاس خواهد کرد. 
به گفته اسماعیلی، شرکت رنوپارس خودرو ساندرو 
را با طراحی جدید عرضه کرده اما ش��ریک ایرانی آن 

 را نپذیرفته است. 
او خاطرنش��ان کرد: با توقف تولید محصوالت فعلی 
رنوپارس در ایران )تندر ۹۰ و ساندرو( شرکا و هیات 

مدیره این ش��رکت بای��د تصمیم بگیرن��د که آینده 
این ش��رکت در ای��ران چه خواهد ش��د و آیا فعالیت 
آن متوق��ف و در زمین��ه تولید محص��والت جدید با 

استانداردهای جدید متمرکز می شود یا خیر؟
مدیرعامل رنوپارس درباره زمان تولید خودرو کوئید 
در ایران گفت: هنوز تصمیم نهایی گرفته نش��ده که 
این خودرو با شراکت کدام شرکت در ایران تولید شود 
اما این خودرو به طور قطع متعلق به ایران خواهد بود 
البته ش��رط موفقیت کوئید در ایران داخلی سازی باال 

و همچنین تیراژ تولید باال خواهد بود. 
رنو�دلیلی�برای�ترک�ایران�ندارد���

مدیرعامل رنوپارس در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
احتمال وضع تحریم های جدید و تاثیر آن بر فعالیت 
این ش��رکت در ایران نیز خاطرنش��ان کرد: در زمان 
تحریم های پیش��ین رنو از ایران نرفت زیرا معتقدیم 
کار خالف��ی انجام نمی دهی��م و تنها خ��ودرو تولید 
می کنیم. بنابراین تحریم های احتمالی تاثیر چندانی 
بر فعالیت خودروسازی رنو در ایران نخواهد داشت و 

دلیلی برای رفتن از ایران وجود ندارد. 
اسماعیلی درباره سرنوشت واگذاری سایت بن رو به 
ش��رکت رنو نیز اظهار کرد: در این باره اطالع دقیق و 
جدیدی ندارم اما از این اتفاق اس��تقبال می کنیم. رنو 
به دنبال افزایش ظرفیت ۱۵۰ هزار دس��تگاه تا سال 
۲۰۲۲ میالدی در ایران اس��ت اما هنوز محل سایت 
جدید نهایی نشده اس��ت. وی ادامه داد: اگر از سوی 
نهادها و سازمان های مس��ئول زیرساخت های عرضه 
خودروهای برقی در ایران فراهم شود خودرو برقی در 
ایران تولید خواهیم ک��رد. مدیرعامل رنوپارس اظهار 
کرد: در دور جدی��د فعالیت های خود به دنبال ایجاد 
شبکه مستقل خدمات پس از فروش در ایران هستیم 
زیرا مشکالتی در خدمات پس از فروش خودروها در 
ای��ران وجود دارد و ش��رکای ایرانی ط��رف قرارداد با 
رنوپارس ملزم به بستن قطعه  دیگری به غیر از نشان 
رنو روی محصوالت نیس��تند.  اسماعیلی در پایان از 
داخلی س��ازی ۶۰ درصدی تن��در ۹۰ و ۴۰ درصدی 
س��ایر محصوالت رنو در ای��ران خبر داد و اظهار کرد: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان باید به 

ترتیب به ۸۰ و ۶۰ درصد برسد. 

باقی ماندن محصوالتی 
همچون ساندرو در خط 
تولید خودروسازان 

نیازمند تغییر پلتفرم، 
موتور، گیربکس و 
سامانه برقی است 
و توجیهی ندارد که 

اصالحات جدید را روی 
خودرویی همچون تندر 

۹۰ اعمال کنیم

صنعت خودرو

احتمال توقف تولید ساندرو  با  استانداردهای جدید

موتورسیکلت��برقی�به�توجه�نیاز�داردضرورت�شفاف�سازی�واردکنندگان�در�اعالم�قیمت�ها
در حال��ی ثب��ت س��فارش واردات خ��ودرو برای 
شرکت های غیرنمایندگی رسمی پس از دو روز وقفه 
دوباره آغاز ش��د که براساس شیوه نامه ابالغی دولت، 
ه��ر واردکننده ای می تواند با عقد قرارداد با ش��رکت 
نمایندگی رس��می و خرید گارانت��ی و خدمات پس 
از فروش نس��بت به ثبت س��فارش و واردات خودرو 
اقدام کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان 
در صورت��ی که امتیاز هر کاال چه س��رمایه ای و چه 
مصرفی تنها به واردکنندگان رس��می داده ش��ود در 

بازار نوعی انحصار ایجاد خواهد شد. 
در حالی پس از اعالم نام ۱۳ ش��رکت واردکننده 
و فروش��نده مجاز خودرو از طرف س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان موض��وع ایجاد 
انحصار و س��یر صعودی قیمت ها در بازار وارداتی ها 
از س��وی بس��یاری از فعاالن مطرح می ش��ود که به 
گفته سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خ��ودرو با گذش��ت نزدیک به ۲۰ روز از بازگش��ایی 
ثب��ت س��فارش همچن��ان بس��یاری از نمایندگان 
رس��می از عرضه خودرو به ب��ازار امتناع می کنند و 

به دلیل شفاف س��ازی نکردن در اع��الم قیمت های 
جدی��د، ب��ازار خودروهای وارداتی هر روز آش��فته تر 
می ش��ود.  وی در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو با انتقاد 
از عملکرد ش��رکت های واردکننده در شرایط کنونی 
بازار گفت: ش��رکت های واردکننده موضع خود را در 
برابر بازار مش��خص نمی کنند و با وجود اینکه سایت 
ثبت س��فارش باز ش��ده همچنان در عرضه خودرو 
به ب��ازار تعلل می کنن��د.  وی افزود: عرضه نش��دن 
خودرو ازسوی شرکت ها باعث هرج و مرج و افزایش 
چند برابری نرخ وارداتی ها در بازار ش��ده اس��ت. در 
ش��رایطی که ش��رکت های دارای نمایندگی رسمی 
می توانند بازار را مدیریت کنند همین ش��رکت ها با 
عرضه نکردن خودرو به بازار موجب آشفتگی بیشتر 
در بازار ش��دند.  وی تاکی��د کرد: در وضعیت کنونی 
انتظار می رود دس��تگاه های نظارتی به ش��رایطی که 
ش��رکت های واردکننده در ب��ازار ایجاد کردند، ورود 
ک��رده و علت اینکه با گذش��ت ۲۰ روز از آغاز ثبت 
س��فارش همچنان ش��رکت ها خودروی��ی را به بازار 
عرضه نکردند را بررسی و با متخلفان برخورد کنند. 

حض��ور موتورس��یکلت های برق��ی و جایگزین��ی 
تدریجی این محصوالت دوس��تدار محیط زیس��ت با 
نس��ل های قدیمی و آالینده کاربراتوری امری است 
ضروری که روند بس��یار کندی را در کشورمان طی 

می کند. 
اس��تفاده  و  برق��ی  موتورس��یکلت های  ورود 
از پیش��رانه های انژکت��وری ب��ه ترتی��ب، بهتری��ن 
اتف��اق ممک��ن و اقدام��ی حداقلی ب��رای رهایی از 
موتورس��یکلت های س��نتی و کاربراتوری یا به بیان 
دیگ��ر رهایی از آالیندگی باالی موتورس��یکلت های 
کاربرات��وی موج��ود در خیابان های کش��ور به ویژه 
تهران اس��ت که گرچه روند کن��دی را طی می کند 
ام��ا به منزله  اتخاذ رویکردی درس��ت هرچند در حد 
تصمیم و عملی نش��دن وعده ه��ای نهادهای مربوط 

است. 
بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده، ۲۵درصد از 
آلودگی ه��وای تهران و بیش از ۴۵درصد از آلودگی 
صوتی کالنش��هرها به موتورس��یکلت ها نسبت داده 
می ش��ود و تنه��ا راهکار ارائه ش��ده ب��رای رفع این 

آالیندگی ها، موتورس��یکلت های برقی هس��تند که 
عن��وان ش��ده می توانند ۳۰درص��د از آلودگی هوای 

تهران را کاهش دهند. 
محمد قربانی پورفرد، مدیر فروش و خدمات پس از 
فروش یکی از شرکت های تولید داخلی در گفت وگو 
با خودروکار گفت: عناصر مختلفی در بحث آلودگی 
هوای کالنش��هرها به وی��ژه تهران مطرح هس��تند و 
موتورس��یکلت ها یکی از این عوامل به شمار می روند 
که با وجود بحث های رقابتی میان ش��رکت ها هنوز 
حمایت های الزم از آن به چش��م نمی خورد. صنعت 
موتورس��یکلت  در چند سال گذش��ته با وجود رشد 
کمی و کیفی مطلوب به دلیل نداش��تن س��خنگو و 
حامی مناس��ب نتوانسته اتهامات وارد به این صنعت 
مبنی بر آالینده بودن را از خود دور کند؛ اینکه تنها 

عامل آالیندگی های زیستی و صوتی نبوده است.
وی اف��زود: با وجود روند مطلوب بهبود س��ازی در 
واحدهای تولیدی، آنه��ا از حمایت های زیادی برای 
تس��ریع این بهبود برخوردار نبوده و نهادهای مربوط 

پشتیبانی الزم را از این صنعت نمی کنند. 

شرط واردات خودرو از سوی 
غیر نمایندگی ها اعالم شد

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه 
تج��ارت گفت: ش��رکت های غیرنمایندگی ه��ای خودرو هم 
می توانند با انعقاد ق��رارداد خدمات پس از فروش با نماینده 

رسمی همان خودرو به واردات خودرو اقدام کنند. 
ب��ه گزارش »گس��ترش صنعت« عل��ی علی آبادی فراهانی، 
مدی��ر کل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه 
تجارت اطهار کرد: شرکت های غیر نمایندگی های خودرو هم 
می توانند با انعقاد ق��رارداد خدمات پس از فروش با نماینده 

رسمی همان خودرو به واردات خودرو اقدام کنند. 
او اف��زود: براس��اس مصوبه هیات وزیران تنه��ا نمایندگان 
رس��می می توانن��د خدمات پس از فروش به مش��تریان ارائه 
کنن��د.  علی آبادی فراهانی ادامه داد: براس��اس مصوبه ۹ آذر 
امس��ال هیات وزیران، هم نمایندگان و ه��م غیر نمایندگان 

می توانند به واردات خودرو اقدام کنند. 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه 
تجارت خاطرنش��ان کرد: از روز گذشته سایت ثبت سفارش 
برای شرکت های واردکننده غیرنمایندگی رسمی دوباره فعال 
ش��د و امکان ثبت سفارش برای این دس��ته از واردکنندگان 
وج��ود دارد.  در همی��ن حال ناصر س��راج، رییس س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور اظهار کرد: سازمان بازرس��ی با ورود به 
بازار خودرو، واردات، نحوه ثبت س��فارش و چگونگی ثبت نام 
خودرو را بررس��ی می کن��د.  به گزارش می��زان، وی با بیان 
اینکه خودروس��ازی های داخلی را بررس��ی می کنیم، تصریح 
کرد: سازمان بازرسی در این زمینه که چه کسانی در واردات 
خ��ودرو نقش دارن��د و اینکه آیا انحصاری بوده و مش��کالتی 
در این ب��اره وج��ود دارد یا خیر؟ ورود ک��رده و تمام موارد را 
بررس��ی می کند.  رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور پیش 
از این درباره عملکرد و اقدامات س��ازمان بازرس��ی در بحث 
گرانی خودرو ها از ورود این سازمان به این موضوع خبر داد و 
اظهارکرد: مسئوالن خودروسازی های داخلی را در این زمینه 
خواسته ایم و گروه های سازمان بازرسی مستقرشده و در حال 

بررسی هستند. 

مگاموتورز رکورد زد
رکورد تولید موتور در دو شیفت کاری در شرکت مگاموتورز 

شکسته شد.  
به گزارش س��ایپا نیوز، بر اساس دس��تور مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا و استراتژی تعریف شده در جهت افزایش 
تولی��د، روز گذش��ته با تولید ۲۷۴۷ موت��ور، رکورد تولید در 
ش��رکت مگاموتورز شکس��ته شد.  بر اس��اس این گزارش، با 
همت و تالش کارکنان شرکت مگاموتورز و راهبری مدیریت 
ارشد گروه، این شرکت توانس��ت به این موفقیت دست یابد 
و ای��ن رکورد ک��ه از اواخر دهه ۸۰ تاکنون تکرار نش��ده بود 
را بش��کند.  عالوه بر این روز گذش��ته موتور تندر ۹۰ در دو 
ش��یفت به تعداد ۶۳۵ دس��تگاه در این شرکت تولید شد که 
از زمان تولی��د موتور این خودرو در مگاموت��ورز، این رکورد 

بی نظیر بوده است. 

آغاز جشنواره زمستانه 
بهمن دیزل

جشنواره زمستانه خدمات محصوالت بهمن دیزل آغاز شد.
 به گزارش »گس��ترش صنعت« به نق��ل از روابط عمومی 
گروه بهمن ، شرکت بهمن دیزل از اجرای طرح ویژه زمستانه 
خدمات برای محصوالت ایس��وزو خب��ر داد. در این طرح در 
محصوالت برند )ایس��وزو( ۱۵ درص��د تخفیف برای قطعات 
منتخ��ب و ۱۰ درصد تخفیف برای اج��رت تعمیرات در نظر 
گرفته ش��ده که از تاریخ اول بهمن تا ۱۵ اس��فند و به مدت 
۴۵ روز در نمایندگی های منتخب شرکت بهمن دیزل به اجرا 
در می آید. دارندگان محصوالت ایسوزو می توانند برای کسب 
اطالعات بیش��تر ب��ه س��ایت www.bahman.ir مراجعه 

کنند.

 تعویض اتاق و موتور تنها 
در نمایندگی های مجاز سایپا

سرپرس��ت س��ایپایدک اعالم کرد: برابر ش��یوه نامه ابالغی 
پلیس راهور ناجا، تعویض قطعات اصلی خودرو ش��امل اتاق، 
شاس��ی و موتور ک��ه تنها در نمایندگی های مجاز و رس��می 
س��ایپا انجام ش��ود مورد تایید مراجع رسمی کشور و پلیس 

راهور است. 
 ب��ه گزارش س��ایپا نیوز؛ رضا تق��ی زاده با اش��اره به ابالغ 
ضوابط و مقررات جدید تعویض اتاق، شاس��ی و موتور خودرو 
به نمایندگی های مجاز گروه س��ایپا و ایجاد زیرس��اخت های 
نرم اف��زاری و س��خت افزاری در ش��رکت س��ایپا یدک ب��رای 
پشتیبانی اجرای شیوه نامه ابالغی گفت: تمام نمایندگی های 
مجاز گروه خودروس��ازی س��ایپا مجهز ش��ده و آمادگی ارائه 
خدمات اس��تاندارد و منطبق با الزام��ات ابالغی پلیس راهور 
را دارند به گونه ای که هر اقدام خارج از این ش��بکه می تواند 
در آینده مش��کالت زیادی را برای مال��ک خودرو ایجاد کند 
و تایی��د نکردن پلیس راه��ور در نقل و انتقال خودرو یکی از 
مهم ترین این موارد اس��ت.  وی افزود: برای مشتریانی که به 
منظ��ور دریافت این خدمات به ش��بکه نمایندگی های مجاز 
مراجع��ه می کنند فاکتور معتبر که دارای ویژگی های امنیتی 
شامل هولوگرام، مهر برجسته، نام خریدار، شماره قطعه و کد 
رهگیری باش��د صادر می ش��ود. این فاکتور در مواقع لزوم در 

مراجع قانونی قابل استناد است.

خبر

گروه خودرو 
car@sanatnewspaper.com
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در دنیای م��درن راه پیمودن به وس��یله حیوانات 
جای خود را به وس��ایل نقلیه موتوری و غیرموتوری 
داده که هر س��ال تنوع این وس��ایل بیشتر می شود. 
برون ش��هری،  و  درون ش��هری  ان��واع خودروه��ای 
دوچرخه ها و موتورس��یکلت ها رفت وآمد انس��ان را 

آسان تر و زمان کمتری صرف می شود. 
موتورسیکلت یکی از وس��ایل نقلیه عمومی است 
ک��ه متقاضیان خ��اص خود را دارد. این وس��یله در 
شهرهای کوچک و بزرگ برای رفت وآمد و حمل بار 
استفاده می ش��ود که به تازگی اورژانس کشور نیز از 
آن برای خدمات دهی پزشکی خود استفاده می کند. 
بازار این وس��یله نزدیک یک سال است که متحول 
شده و خیابان های شهرها که زمانی پر از هونداهای 
۱۲۵ سی س��ی بود ام��روز با موتورس��یکلت هایی با 
بدنه های متفاوت و نیز سوخت های غیرفسیلی دیده 

می شود. 
موتورس��یکلت برقی تازه واردی اس��ت که به گفته 
مدی��ران اتحادیه ها و انجمن های این صنعت هنوز با 
اقبال زیادی روبه رو نش��ده است با این وجود به نظر 
می رس��د برای رفت وآمده��ای روزانه اف��راد تمایل 
بیش��تری به اس��تفاده از این وس��یله نقلیه داش��ته 
باش��ند ازاین رو در این گزارش »گس��ترش صنعت« 
گفت وگویی با صاحبان این وسیله داشت و نظر آنها 
را درب��اره کم و کیف این نوع موتورس��یکلت ها جویا 

شد.
وسیله�ای�کم�هزینه��

یک��ی از بحث های مطرح ش��ده از س��وی مدیران 
انجمن ه��ا درب��اره وضعیت بازار موتورس��یکلت های 
برقی این اس��ت که به لحاظ ایمنی نمی تواند وسیله 
مناس��بی باشد زیرا فرهنگ این نوع موتورسیکلت ها 
در کش��ور ج��ا نیفت��اده اس��ت. ام��روز م��ردم و 
خودروس��واران عادت به صدای بلن��د آن کرده اند و 
بی صدا بودن آن آم��ار تصادفات را افزایش می دهد. 
مانی روش��ن یکی از افرادی است که برای رفت وآمد 
روزانه خود نزدیک به یک سال است از موتورسیکلت  

برقی استفاده می کند. 
خرید موتورس��یکلت برقی نخستین تجربه اش در 
این ام��ر بوده و او درباره وضعی��ت ایمنی آن گفت: 
ص��دا یکی از عواملی اس��ت ک��ه می تواند در کنترل 
وس��ایل نقلیه کمک کن��د زیرا ش��نیدن مربوط به 
یکی از حواس  انس��انی است که در این امر نیز باعث 
می ش��ود کنترل بیش��تری نس��بت به اطراف داشته 
باش��د اما بی صدا بودن این وس��یله باعث نمی شود 
ایمن��ی آن به خط��ر بیفتد زی��را این امر بیش��تر به 
رعایت کردن یا نک��ردن قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگ��ی برمی گردد. زمان های بس��یاری بوده که 
سوار موتورسیکلت کاربراتوری یا انژکتوری بودید اما 
عاب��ر پیاده یا راننده متوجه آن نش��ده و تصادف رخ 

داده است. 
وی افزود: بنابراین صدا نمی تواند دلیل کافی برای 
ایمن��ی آن باش��د. عوامل بس��یاری در کنار یکدیگر 
ایمنی وسایل نقلیه را برای سرنشینان و عابران پیاده 

تضمین می کند که صدا یکی از آنهاست.
او در ادام��ه توضیح ه��ای خ��ود به ایزول��ه بودن 
برخ��ی خودروها اش��اره کرد و گفت: ام��روز برخی 
خودروهای وارداتی نس��بت  به صدا ایزوله هستند و 

اگر شیش��ه های خودرو باال باشد سرنشینان صدایی 
از محی��ط اطراف یا صداهای داخل خودرو در بیرون 

شنیده نمی شود. 
وی درب��اره مزایای بی صدایی این موتورس��یکلت 
عنوان کرد: حتی باید گفت بی صدایی این وس��یله به 
آرام��ش صاحب آن و نیز افراد دیگر کمک می کند و 

آلودگی صوتی را کاهش می دهد. 
روش��ن درباره سایر مزیت های موتورسیکلت برقی 
به کم هزینه بودن آنها اش��اره کرد و گفت: صاحبان 
این موتورس��یکلت برای اس��تفاده و نگه��داری آن 
هزینه کمی می پردازند و ش��اید به ط��ور نمونه تنها 
۴ تا ۵هزار تومان هزینه ش��ارژ باتری آن تمام شود 
ضمن آنکه با برق های ش��هری به اندازه تلفن همراه 
یا لپ تاپ برق مصرف می کند و می توان به راحتی در 

منزل یا محل کار باتری را شارژ کرد. 
او درباره س��رعت این نوع موتورس��یکلت ها گفت: 
س��رعت آن برای تردد در سطح شهر به ویژه شهری 
مانند تهران مناس��ب اس��ت و سیس��تم ترمز خوبی 
برای آن حداقل برای مدل  ای اس تی۴ که من از آن 

استفاده می کنم تعبیه شده است
او تصری��ح کرد: این موتورس��یکلت ها قدرت مانور 
باالی��ی دارند و صاحب آن می توان��د به راحتی آن را 

کنترل کند. 
وی به یکی از خألهای زیرس��اختی اش��اره کرد و 
گفت: درحال حاضر ش��هرداری ایس��تگاه های شارژ 
 تعبی��ه کرده و الزم اس��ت ب��ه آن توجه بیش��تری 

شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر باتری در میانه 
راه ش��ارژ خالی کند صاحب موتورس��یکلت چگونه 
می تواند آن را به محلی مناس��ب برای شارژ برساند، 
گفت: تولید و طراحی این موتورسیکلت ها به گونه ای 
اس��ت که باتری همیش��ه مقداری شارژ در خود نگه 
می دارد که ش��ما بتوانید آن را برای ش��ارژ به جایی 

برسانید. 
نبود�شیوه�نامه�ای�برای�بیمه��

روش��ن در پاس��خ به این پرس��ش که معایب این 
موتورس��یکلت ها چیست، گفت: مس��افت پیمایش 
کم از معای��ب ای��ن موتورسیکلت هاس��ت. کمپانی 
در این ب��اره می گوید که این موتورس��یکلت )۱۵۰۰ 
وات( ۴۰ کیلومت��ر پیمای��ش دارد ام��ا واقعیت این 
اس��ت با ترافیک شهری نهایت پیمایشی که این نوع 
موتورس��یکلت ها می توانند داش��ته باشند ۲۰ تا ۲۵ 

کیلومتر است. 
وی ادام��ه داد: از دیگر معایب آن زمان ش��ارژ آن 
اس��ت که بین ۲ س��اعت و ۳۰ دقیقه تا ۳ س��اعت 
زمان نی��از دارد تا باتری ۱۵۰۰ وات تکمیل ش��ود. 

باتری های س��ربی  اس��یدی زمان شارژ 
طوالنی دارند و این موضوعی است که 
موجب اذیت صاحبان این وسیله نقلیه 

می شود.
ای��ن  بیم��ه  وضعی��ت  درب��اره  او 
گف��ت:  نی��ز  موتورس��یکلت ها 
موتورسیکلت های برقی با ۱۵۰۰وات بیمه 
نمی ش��وند و اگر حادث��ه ای رخ دهد بیمه 
آن را پوش��ش نمی دهد. ب��ا وجود پیگیری 
از بیمه ه��ای مختلف اعالم ش��ده حاضر به 
بیمه چنین موتورسیکلت هایی نیستند زیرا 

شیوه نامه ای ابالغ نشده است.
ب��ا  برخ��ورد  نح��وه  گف��ت:  او 
موتورس��یکلت برقی همچون دوچرخه 

است درحالی که خطرات این وسیله نقلیه با سرعت 
۴۵ کیلومت��ر در س��اعت بیش��تر از راکب دوچرخه 
اس��ت و در صورت برخورد یا تصادف آسیب دیدگی 

بیشتر است.
روش��ن در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را برای 
تردد خود از دوچرخه یا موتورس��یکلت کاربراتوری 
یا انژکتوری اس��تفاده نمی کند، گف��ت: دوچرخه ها 
س��رعت پایین��ی دارند و اس��تفاده از آن برای تردد 
در خیایان های ش��لوغ و پرترافیک خطرات بیشتری 
به دنب��ال دارد زی��را به طورعموم رانن��دگان رعایت 
نمی کنند اما س��رعت این موتورس��یکلت نسبت به 
دوچرخ��ه بیش��تر بوده که مزیت آن در مقایس��ه با 
دوچرخه اس��ت ضم��ن آنکه پیمای��ش دوچرخه ها 

کمتر از موتورسیکلت است.
وی درب��اره جایگزینی با س��ایر موتورس��یکلت ها 
ب��ه بح��ث آالیندگی آن اش��اره کرد و گفت: ش��ما 
می توانید بدون گواهینامه در تردد باش��ید در حالی 

که هزینه های آن بسیار پایین است. 
او در ادام��ه ب��ه زمان صرف ش��ده ب��رای تردد با 
موتورسیکلت برقی اش��اره کرد و گفت: به طورقطع 
خودرو شما زمان کمتری را برای رسیدن به مقصد 
صرف می کند البته باید دید این مقایس��ه در مقابل 
چه وس��یله ای و برای چه مس��یری است اما اگر به  
ش��کل کالن نگاه ش��ود تردد با موتورسیکلت برقی 
که حجم کمتری دارد به صرفه جویی زمانی بیش��تر 

می انجامد. 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که به عنوان 
یک پدر آیا این وس��یله را مناس��ب برای گروه های 
سنی نوجوان می دانید، گفت: استفاده از این وسیله 
برای یک گروه س��نی خاص خواهد بود البته قانون 
مطلقی نمی توان تعیین کرد اما بهتر است افراد ۱۸ 
س��ال به باال از این وسیله برای تردد استفاده کنند. 
با توجه به ش��رایط خاصی که گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ 
س��ال دارد اینکه از موتورسیکلت به عنوان وسیله ای 
برای تفریح و سرگرمی استفاده می کنند باید گفت 
موتورس��یکلت برقی نسبت به س��ایر مدل ها خطر 
کمت��ری دارد زیرا ش��رکت های س��ازنده ش��تاب و 

سرعت منطقی برای آن در نظر گرفته اند.
خدمات�دهی�نامناسب��

روش��ن درب��اره خدم��ات پ��س از ف��روش ای��ن 
موتورسیکلت ها به نرخ باالی آن اشاره کرد و گفت: 
اگ��ر قطعه ای نیاز به تعویض داش��ته باش��د هزینه 
آن ب��اال خواهد بود به وی��ژه اینک��ه باتری های این 

موتورسیکلت ها باید هر سال تعویض شود.
 در ای��ن بحث اس��تفاده از باتری ه��ای لیتیومی 
ک��ه عمر طوالنی ت��ری دارند بهتر خواه��د بود زیرا 
در بحث آلودگی محیط زیس��ت کمک 
بیش��تری به پاک��ی محی��ط می کنند 
چراک��ه باتری های س��ربی خ��ود یکی 
از منابع آلوده کننده محیط زیس��ت به 

شمار می روند.
او افزود: ضمن اینکه عملکرد بهتری 
دارد و زم��ان کمتری برای ش��ارژ نیاز 
داش��ته و برق را در مدت بیشتری در 

خود نگه می دارد.
وی تصریح کرد: موتورسیکلت برقی 
قطعات زی��ادی ندارد ام��ا لنت ترمز و 
بات��ری از محصوالت پرمصرف بوده که 
خدمات پس از فروش مناسبی نداشته 
و بای��د قطعات اصلی را از نمایندگی ها 

تهیه ک��رد. همچنین تع��داد ای��ن نمایندگی ها در 
مقابل نیاز جامعه بس��یار کم است به طورنمونه تنها 
یک مکانیکی خارج از نمایندگی پیدا می ش��ود که 
بتواند این نوع موتورسیکلت ها را تعمیر کند. کمبود 
نیروهای متخصص برای تعمیر این موتورسیکلت ها 
در س��طح ش��هر از دیگر چالش ه��ای صاحبان این 

وسیله نقلیه است. 
روش��ن به کمبود اطالع رسانی موتورسیکلت های 
برق��ی اش��اره کرد و گف��ت: درباره اس��تفاده از این 
موتورس��یکلت ها اطالع رسانی دقیق نشده زیرا افراد 

پرسش های زیادی برای استفاده از آن دارند. 
حت��ی افس��رهای وظیفه در نی��روی انتظامی نیز 
به دلیل نداش��تن پالک، بیمه و گواهینامه همیش��ه 
مان��ع ادامه راه می ش��وند و صاحب��ان آن ناگزیر به 

توضیح شرایط خاص این موتورسیکلت ها هستند.
و��� راهنمای�ی� پلی�س� نب�ودن� توجی�ه�

رانندگی
اما افشین قائمیان از دیگر دارندگان موتورسیکلت 
برقی اس��ت که پس از مدتی استفاده آن را فروخته 
است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا برای تردد، 
موتورس��یکلت برقی را انتخاب کرده و دلیل فروش 
آن چه بوده، گفت: موتورس��یکلت برقی خریدم زیرا 
به نظرم وسیله مناس��بی برای رفت وآمد شهری بود 
که آلودگ��ی ندارد ضمن آنکه به گواهینامه و پالک 

نیاز نداشت. 
وی اف��زود: این نوع موتورس��یکلت مزایای خوبی 
برای تردد دارد اما مشکل آن در کشور این است که 
مس��یر ویژه ای برای عبور و م��رورش در نظر گرفته 
نش��ده و وضعیت به گونه ای اس��ت که راکب باید از 

بین خودروها راه عبوری برای خود پیدا کند. 
او ضم��ن تاکی��د بر رعای��ت قوانی��ن راهنمایی و 
رانندگی گفت: هنگام اس��تفاده از این وس��یله تمام 
قوانی��ن را رعای��ت می کردم ام��ا بای��د تاکید کنم 
فرهنگ تردد با وس��یله نقلیه در کشور جا نیفتاده و 
در این باره فرهنگ سازی درستی انجام نشده است.

ب��ا وجود رعایت تمام قوانین، ناخواس��ته تصادفی 
رخ داد ک��ه مقصر خ��ودرو بود و م��ن از ناحیه مچ 
پا آس��یب ج��دی دیدم؛ با این ح��ال به فکر فروش 

آن نبودم. 
قائمی��ان گفت: ۲ ماه وضعی��ت پاهایم به گونه ای 
ب��ود که قادر ب��ه حرکت نب��ودم و ب��رای ترخیص 
موتورس��یکلت ک��ه از س��وی پلی��س راهنمای��ی و 
رانندگی توقیف ش��ده بود مشکالت بسیاری وجود 
داشت زیرا پلیس تا زمانی که صاحب موتورسیکلت 

حاضر نباشد اجازه ترخیص نمی دهد. 
ن��وع  ای��ن  درب��اره  پلی��س هن��وز  اف��زود:  وی 
موتورس��یکلت ها اطالعات��ی ن��دارد و ای��ن خ��ود 

چالش های صاحبان این وسیله را بیشتر می کند. 
از  اف��راد زی��ادی  ام��روز  او خاطرنش��ان ک��رد: 
موتورس��یکلت برقی و دوچرخه اس��تفاده می کنند 
 ک��ه ضرورت دارد برای آنها مس��یری جداگانه دیده

 شود. 
همان گونه که در برخی کش��ورهای اروپایی برای 
تردد دوچرخه، مسیر مخصوص وجود دارد و از آنجا 
که این موتورسیکلت ها نیز سرعت زیادی ندارند در 
رده دوچرخه  به ش��مار می رون��د و می توانند از این 

مسیرها تردد داشته باشند. 
 قائمی��ان در پای��ان اظه��ار کرد: فرهنگ س��ازی 
نکردن و نحوه برخورد پس از تصادف باعث ش��د به 

فروش این موتور فکر کنم.

مانی روشن

موتورسیکلت های 
برقی با 1500 وات 
بیمه نمی شوند و اگر 

حادثه ای رخ دهد 
بیمه آن را پوشش 
نمی دهد. با وجود 

پیگیری از بیمه های 
مختلف اعالم شده 

حاضر به بیمه چنین 
موتورسیکلت هایی 

نیستند زیرا 
شیوه نامه ای ابالغ 

نشده است

افشین قائمیان

پلیس هنوز درباره 
موتورسیکلت برقی 

اطالعات کافی در اختیار 
ندارد که چالش راکبان 

را مضاعف می کند

صنعت قطعه

ناآگاهی مجریان قوانین از آیین نامه موتورهای برقی

رونق برقی ها منوط  به خدمات 
پس از فروش

۲معض��ل  ب��ه  باتوج��ه 
ه��وا  آلودگ��ی  و  ترافی��ک 
سال های  در  پیش بینی می شود 
آینده ت��ردد موتورس��واران در 
کش��ور افزای��ش پی��دا کن��د و 
ب��ا جم��ع آوری کاربراتوری ه��ا 
موتورس��یکلت های  س��ایر  و 
بنزینی بازار به س��مت تولید 
برق��ی  موتورس��یکلت های 
امس��ال ش��اهد  حرکت کند. 
موتورس��یکلت های  حض��ور 

انژکتوری در بازار هس��تیم اما چون بازار در حالت رکود است 
هن��وز نمی توان پیش بینی کرد میزان اس��تقبال مردم از این 

مدل های جدید چقدر خواهد بود.
امروز این موتورس��یکلت ها بازار خاص خود را دارند به این 
دلیل که به طور طبیعی آلودگی زیس��ت محیطی کمتری به  

همراه دارند.
بارها فعاالن بازار اعالم کرده اند برای تصویب قوانین مربوط 
به این صنعت از کارشناس��ان و کس��انی که س��ال ها در این 
صنعت فعالیت دارند مش��ورت گرفته ش��ود زی��را با توجه به 
تجرب��ه ای که دارند خطای کمتری در اجرای قوانین خواهیم 
داش��ت. کس��انی که ۴ یا ۵ دهه در این صنعت تجربه کسب 
کرده اند بهتر از افرادی که به شکل علمی مطالب را آموخته اند، 
می توانند نکات کارشناس��ی را ارائه دهن��د. اگر این دو گروه 
)تحصیلکرده و کارشناس تجربی( در کنار یکدیگر کار جمعی 
را آغاز کنند به طور قطع تولید در این صنعت بسیار مطلوب تر 
جلو خواهد رفت. روزهای پایانی سال شاید بازار راکد با آمدن 
موتورسیکلت های پالک جدید تا حدودی رونق بگیرد اما این 
خطر نیز وج��ود دارد با افت تیراژ تولی��د واحدهای صنعتی 
تع��داد زیادی از نیروهای خود را تعدی��ل کنند زیرا با توجه 
به حجم موتورسیکلت های ساخته و دپو شده در انبارها بازار 
اش��باع اس��ت و نیاز به محصوالت جدید کمتری دارد. عادت 
کردن مردم به استفاده از موتورسیکلت های بنزینی همچنان 
میزان اس��تقبال آنه��ا را از برقی ها با چال��ش روبه رو کرده و 
بای��د منتظر بود و دید وضعیت بیمه و خدمات پس از فروش 
آنه��ا چگونه اس��ت زیرا رضایتمندی در ای��ن حوزه به جذب 

متقاضیان بیشتر می انجامد.

موتورسیکلت سازان به 
قطعه سازان خود اعتماد ندارند

نایب رییس انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت و دوچرخه 
کشور بر لزوم ایجاد شرکت های دانش بنیان واقعی برای تولید 

موتورسیکلت های جدید در کشور تاکید کرد.
حبیب اهلل محمودان با اش��اره به جری��ان آزمون و خطا در 
ح��وزه تولید موتورس��یکلت های انژکتوری در کش��ور اظهار 
ک��رد: درحالی  که باید آزمون و خط��ای تولید انژکتوری ها در 
کشورهای سازنده ای مانند چین و هند انجام شود اما آزمون 

این موتورسیکلت ها در ایران در حال انجام است.
وی گف��ت: در ای��ن ش��رایط چرا بای��د مس��ئوالن تولید 
موتورس��یکلت های انژکت��وری را در کش��ور اجب��اری کنند 
درحالی که تاکنون زیرساخت های تولید آنها در کشور فراهم 

نیست؟  
وی تصریح کرد: به دلیل فناوری جدید موتورس��یکلت های 
انژکتوری، کارخانه های موتورسیکلت س��ازی به قطعه سازان 
داخل��ی اعتم��اد نداش��ته و قطع��ات موردنی��از خ��ود را از 

تولیدکنندگان چینی تامین می کنند. 
وی با اش��اره به اینکه تغییر ب��دون برنامه جریان تولید در 
صنعت موتورسیکلت موجب آسیب به قطعه سازان شده است، 
عنوان کرد: کاهش تولید قطعات و افزایش واردات قطعات به 
 ش��کل سی کی دی موجب کاهش سهم قطعه سازان ایرانی در 

این صنعت شده است. 
محم��ودان در گفت وگو با خبرخ��ودرو تاکید کرد: به دلیل 
ش��رایط تولید موتورسیکلت در کش��ور وضعیت قطعه سازان 
موتورس��یکلت نیز بس��یار نگران کننده ش��ده؛ چنانچه امروز 
بیش��تر فع��االن در این ح��وزه تعطیل ش��ده اند و آنها که به 
فعالیت خود ادامه می دهند به واسطه برخی حمایت های مالی 

بوده است. 
نایب رییس انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت و دوچرخه 
کش��ور با انتقاد از جریان تصمیم گیری در این صنعت گفت: 
افرادی که برای این صنعت تصمیم می گیرند هیچ شناختی از 

بازار موتورسیکلت و ارزیابی توان تولید داخل ندارند.
به گفت��ه محمودان، اجرای چنی��ن تصمیماتی در صنعت 
موتورسیکلت ضربه سنگینی به این صنعت و در شکل کالن 

به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی تصریح کرد: در این شرایط انتظار می رود کسانی که در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین تصمیماتی را می گیرند 
نسبت  به آس��یب هایی که بر پیکره این صنعت وارد می شود 

توجه ویژه داشته باشند. 
او گفت: بی تردید هرگونه محدودیت در بخش های صنعتی 
و تولید، خطر بزرگی برای کش��ور به دنبال داشته و تنها این 

وضعیت به سود سازندگان خارجی خواهد بود. 
محمودان در ادامه با توجه به سهم باالی موتورسیکلت های 
چینی  در بازار ایران گفت: با توسعه بومی سازی و بسترسازی 
مناسب در حوزه قطعه س��ازی در این صنعت بی تردید سهم 

این موتورسیکلت ها در بازار کشور کاهش خواهد یافت. 
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خودروها، قاتالن آینده جهان
نمایشگاه سی ای اس درس های متفاوتی از فناوری 
آین��ده خودروها به عالقه من��دان این صنعت داد که 
برخی از آنها بس��یار جذاب و برخی دیگر به ش��دت 

ترسناک هستند.
در نمایش��گاه ل��وازم الکترونی��ک الس وگاس که 
هفته گذش��ته کار خ��ود را آغاز کرد، خودروس��ازان 
بسیاری نیز حضور داش��تند تا آخرین دستاوردهای 
فناوریک خود را به مع��رض نمایش بگذارند. در این 
میان از کانس��پت های گوناگونی نیز رونمایی شد که 
نمایش کوچکی از آینده خودروها به ش��مار می روند. 
کانس��پت ها با تمام زیبایی که دارند گاهی می توانند 
نکات ترسناکی را از آینده صنعت خودروسازی بیان 

کنند.
نمایش��گاه سی ای اس امس��ال به نوعی محلی برای 
خودنمایی نمایشگرهای درون خودرو بود. خودروهای 
رونمایی ش��ده در این رویداد با تعداد زیادی صفحه 
نمایش محاصره شده بودند و حتی در برخی مدل ها 
روی فرمان خودرو هم نمایش��گر وجود داشت. بدون 
ش��ک با این روند باید سال آینده منتظر خودروهایی 

باش��یم که روی بدنه خود صفحه نمایش دارند یا به 
اس��تقبال مدل هایی برویم که شیشه های آنها تبدیل 

به نمایشگر شده است.
»بایت��ون« ب��ا مدل ش��گفت انگیز خ��ود وارد این 
نمایشگاه شد و کانسپتش را پر از صفحه نمایش کرده 
بود. یک نمایشگر ۴۹ اینچی روی داشبورد و همچنین 
یک صفحه نمایش روی فرمان خودرو به ش��دت این 
مدل را عجیب نش��ان می داد. ایده پش��ت این طرح 
به این صورت اس��ت که این صفحه نمایش می تواند 
راننده و دیگر سرنش��ینان را به خوبی سرگرم کند و 
البته اس��تفاده از آن تنه��ا روی خودروهای خودران 
ممکن خواهد بود. در همین رویداد شرکت »هرمان« 
با ایده ای عجیب تر ظاهر شد. این شرکت یک سامانه 
ویژه برای خودروها ایجاد کرده که می تواند به اختیار 
خودش و باتوجه به حالت روحی راننده و سرنشینان، 
مسیر، مس��افت طی ش��ده و حتی تاریخ سامانه های 
خ��ود را تغییر ده��د و آهنگ ه��ای گوناگون پخش 
کند. ام��ا نکته جالب قرار گرفتن یک صفحه نمایش 
بزرگ زیر س��قف خودرو است که باتوجه به شرایط و 

حال و هوای خودرو تغییر می کند. البته شرکت های 
دیگری مانند مرس��دس بنز نیز در خودروهای خود 
صفحه نمایش های عجیب و غری��ب قرار داده اند اما 
قرار گرفتن این هم��ه صفحه نمایش در یک خودرو 
به واق��ع ضروری اس��ت؟ آیا خودروس��ازان پیش از 
طراحی چنی��ن مدل هایی به س��امانه های امنیتی و 
میزان امن ب��ودن آنها دقت می کنند؟ ش��اید ما نیز 
عالقه زیادی به پیش��رفت فناوری داش��ته باشیم اما 
باید ای��ن نکته را بدانیم که با پیش��رفت فناوری در 
این راستا خودروها به سمت خطرناک تر شدن پیش 
می روند و این به هیچ وجه موضوع خوبی نیس��ت. به 

گزارش خودروکار، دبی هرسمن، رییس شورای ملی 
ایمنی انگلی��س در گفت وگویی وجود چنین صفحه 
نمایش هایی را بس��یار خطرناک اع��الم کرد و گفت: 
صفحه نمایش ه��ا تنها ب��رای راضی کردن مش��تری 
وج��ود دارن��د و هنگام نصب آنها توجه��ی به ایمنی 
نشده است. براساس پژوهش های انجام شده از سوی 
موسس��ه ما وج��ود صفحه نمایش ب��زرگ در مقابل 
راننده بخش زیادی از حواس وی را به خود معطوف 
می کن��د و این می تواند یکی از عوامل به وجود آمدن 
خطره��ای جبران ناپذیر ب��رای خودروهای گوناگون 
باش��د. راننده ها فکر می کنند قرار گرفتن و روش��ن 
ماندن صفحات نمای��ش در مقابل آنها از نظر ایمنی 
مشکلی ایجاد نمی کند اما این طرز تفکر بسیار اشتباه 
است. بس��یاری از امکانات این صفحات نمایش باید 
هنگام حرکت خاموش باش��د. راهکار دیگر این است 
که به راننده اجازه داده ش��ود تنها از برخی امکانات 
هنگام حرکت استفاده کند. به طورکلی با روند کنونی 
پیشرفت خودروها با حجم زیادی از صفحات نمایش 

پر می شوند که می توانند قاتل انسان ها باشند.

برخی از بزرگترین خودروس��ازان جهان از جمله 
ب ام و، فورد و تویوتا به تازگی با هم یکپارچه شده اند 
تا طرحی را ب��رای توجه به پایداری مواد خام مورد 
اس��تفاده در تولید خودرو راه اندازی کنند. سازمانی 
به نام »چشم انداز مواد اولیه«، برآمده از توافق برای 
یک همکاری ۵س��اله باعن��وان »پایداری رانندگی« 
اس��ت که بی��ن ۱۰ تولیدکننده بزرگ خ��ودرو در 
جهان امضا شده و هدف آن توجه بیشتر به پایداری 
محص��والت در بخش زنجیره تامین خودروس��ازی 
اس��ت. امض��ای ش��رکت های خودروس��از بزرگ��ی 
مانن��د دایمل��ر ای جی، هون��دا، جی ال آر، اس��کانیا، 
فولکس واگن، ولوو کارز و ولوو گروپ پای این تعهد 
جدید که ی��ک ماه و نیم پیش قطعی ش��د، وجود 

دارد.
بیش از ۳۰هزار قطعه جداگانه برای س��اخت یک 
خودرو اس��تاندارد نیاز اس��ت که این باعث می شود 
زنجیره تامین در این صنعت بس��یار پیچیده باشد. 
مواد اولیه ای مانند آلومینیوم، طلق نس��وز، کبالت و 
الستیک رابطه مستقیمی با خطرهای زیست محیطی 
و اجتماعی از جمله س��المت کارگران، نقض حقوق 
بشر و تخریب محیط زیس��ت در سراسر کشورهای 

درحال توسعه دارند.
به ط��ور میانگین، هر خ��ودرو از ۴۷ درصد فوالد، 
۸درصد آهن، ۸درصد پالستیک، ۷درصد آلومینیوم 
و ۳درصد شیشه تشکیل ش��ده است. مواد دیگری 
مانند پالتینیوم، پاالدیوم، سیلیس، پالستیک، مس 
و رادی��وم نیز ۲۷درص��د باقی مانده ی��ک خودرو را 

تشکیل می دهند.
نهادی که با نام چشم انداز مواد اولیه شکل گرفته 
در واقع به ارزیابی ریس��ک هایی خواهد پرداخت که 
م��واد اولیه در صنع��ت خودرو به وج��ود می آورند. 
اس��تفان کرت��ز، مدیر اجرای��ی »س��ی اس ار اروپا« 
که ب��ر این پروژه نظارت می کن��د، دراین باره گفت: 

»ای��ن کار به طرح رانندگی پایدار کمک می کند که 
فعالیت های اثرگذار بیشتری را برای بررسی مسائل 
انس��انی، اخالقی و زیست محیطی در زنجیره تامین 
صنعت خ��ودرو شناس��ایی کند.« س��ی اس ار اروپا 
)CSR Europe( یا شبکه کسب وکار اروپایی برای 
مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، نهادی است که 

بر این کار نظارت می کند.
همزم��ان با افزای��ش تقاضا برای م��واد اولیه خام 
در ۱۵ س��ال گذشته، کارشناسان هش��دار داده اند 
تولیدکنندگان خودروهای برقی باید آماده خطرهای 
بزرگت��ری در زنجیره تامین باش��ند یا اینکه خود را 
برای آسیب رسیدن به نشان تجاری خود و به جان 

خریدن جریمه های نوظهور آماده کنند.
باتوجه ب��ه اینکه صنعت خ��ودرو، زنجیره تامین 
بسیار گسترده ای دارد، شرکت های خودروساز اغلب 
روابط مس��تقیمی با عرضه کنندگان ندارند و همین 
امر همکاری بین آنها را دشوار کرده است. عالوه بر 
این اثرات زیست محیطی این مواد اولیه نیز بر کسی 

پوشیده نیست.
بنابرای��ن چنین پروژه ای پا به میدان گذاش��ته تا 
توس��عه، ترویج و نظارت بر انطباق ب��ا اصول تولید 
م��واد اولیه پایدار را در میان متعهدش��دگان به این 
روند اجرای��ی کند و فعالیت های ظرفیت س��ازی از 
جمل��ه آموزش ب��ه تامین کنندگان بزرگ و ش��بکه 
تامین کنن��دگان محلی را انجام ده��د. موضوع این 
طرح که بی��ش از هر چیز به مس��ئولیت اجتماعی 
ش��رکت های تامین کننده قطعات در صنعت خودرو 
اش��اره دارد، در پایان مارس س��ال گذشته میالدی 

)ابتدای فروردین ۱۳۹۶( رسانه ای شد.
شرکت های گوناگون خودروس��ازی در جهان در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی سرمایه گذاری 
می کنن��د و اقدام ه��ای متفاوت��ی انج��ام می دهند. 
دایملر ای جی، ش��رکت مادر مرسدس-بنز، یکی از 
خودروسازان بزرگ جهان است که در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی گام برمی دارد. این شرکت 

نمونه خوب و فعالی در این زمینه است. 
آخرین گزارش دایملر دراین ب��اره روز ۲۸ مارس 

۲۰۱۷ میالدی )۸فروردین ۱۳۹۶( منتش��ر ش��د. 
براین اس��اس، خودروس��از آلمانی در س��ال ۲۰۱۶ 
)۹۵-۱۳۹۴( بی��ش از ۳ میلیارد یورو در پروژه های 
زیس��ت محیطی س��رمایه گذاری کرده تا روند تولید 
وس��ایل نقلیه خود را در این سال آسان تر کند. این 
ش��رکت که بیش از هر چیز به دلیل تولید وس��ایل 
نقلیه مرس��دس-بنز ش��هرت دارد، میزان انتش��ار 
گازهای گلخانه ای در چین را ۷ و در امریکا ۶ درصد 
کاهش داده اما در اروپا انتشار گازهای گلخانه ای از 
محصوالت تولیدشده این شرکت تغییری نکرده زیرا 

تقاضا برای مدل های لوکس رشد داشته است.
دایملر زمان زیادی از س��ال ۲۰۱۶ )۱۳۹۴-۹۵( 
را به کش��ف ظرفیت ذخیره انرژی در تولید وسایل 
نقلیه برقی اختصاص داد. حدود ۳هزار ماژول باتری 
جایگزی��ن که ب��رای اس��تفاده از خودروهای برقی 
طراحی ش��ده بودن��د به یک س��امانه ذخیره انرژی 

ثابت تبدیل شدند.
اس��تفاده از باتری های دس��ت دوم برای تس��هیل 
کار س��امانه ذخیره انرژی در حال تبدیل ش��دن به 
یک کار معمول در میان خودروس��ازان جهان است. 
در س��ال ۲۰۱۶ )۹۵-۱۳۹۴( شرکت آلمانی ب ام و 
یک وس��یله ذخیره سازی انرژی در مقیاس جدید را 
تکمیل کرد. این دستگاه با ۲هزارو۶۰۰ ماژول باتری 

پوشیده شده است.
 ب ام و این وس��یله را ساخت تا هم کارکرد شبکه 
تنظی��م و هم در زمان اوج مصرف کارکرد خودرو با 

مشکل روبه رو نشود.
نیس��ان نیز به تازگی پ��ا را فراتر گذاش��ته و یک 
ماج��رای علمی-تخیل��ی را به ی��ک واقعیت علمی 
تبدیل کرده است. این طرح به مشتریان خودروهای 
برقی نیس��ان اجازه می دهد انرژی ذخیره ش��ده در 
خودروهای لیف خود را به ش��بکه ملی برق منتقل 

کنند. 
خوب اس��ت بدانید نیس��ان لی��ف پرفروش ترین 
خودرو تمام برقی در جهان است و از این مدل تمام 
برقی در س��ال گذش��ته میالدی ۳۰۰ هزار دستگاه 

ساخته شده است.

همچنی��ن باتری های قدیم��ی خودروهای برقی 
رنو ب��ه منابعی برای ذخیره ان��رژی تبدیل خواهند 
ش��د. این کار قرار اس��ت با همکاری این خودروساز 
فرانس��وی و ش��رکت بریتانیایی »کانکت��د انرژی« 

)Connected Energy( انجام شود.
به هر حال در ش��رایطی که کش��ورهای گوناگون 
جه��ان در حال تالش برای یافتن راه هایی به منظور 
کنت��رل آلودگی هوا و جلوگیری از انتش��ار گازهای 
سمی و گلخانه ای هستند، چنین سرمایه گذاری ها و 
طرحی هایی از سوی خودروسازان بزرگ می تواند به 
مقام های کشورهای جهان کمک کند در این مسیر 

موفقیت بیشتری به دست آورند.
کاه��ش می��زان انتش��ار گازهای گلخان��ه ای این 
روزها یکی از مهم ترین الزام های خودروس��ازان در 
رتبه بن��دی آنها اس��ت. در واقع، هر خودروس��ازی 
که بتواند محص��والت کم آالینده تری تولید کند به 
مس��ئولیت های اجتماعی خویش نیز پایبندتر بوده 
اس��ت. طرح های گوناگون برای باتری  خودروها نیز 

با همین دیدگاه ارائه می شود.
هماهنگ��ی به وج��ود آم��ده ای��ن روزه��ا می��ان 
خودروسازان بزرگ جهان برای داشتن یک زنجیره 
تامین اخالق مدار، پدیده ای فوق العاده اس��ت که در 

تاریخ خودروسازی جهان کم سابقه بوده است.
به هرحال زنجیره تامین در خودروس��ازی بس��یار 
پیچیده اس��ت؛ به حدی که برخی تامین کنندگان با 
شرکت اصلی یا اوای ام هیچ ارتباط مستقیمی ندارند 
و این باعث می ش��ود هم کار خود آنها س��خت شود 
و هم در انجام مس��ئولیت های اجتماعی آنچنان که 
باید عمل نکنند. اکنون ایجاد مولتی تیرها راهکاری 
اس��ت برای پوش��ش این جداافتادگی که جهان در 

تالش برای دستیابی به آن است.
مولتی تیرها یا زنجیره های تامین چندالیه از یک 
سو و فاز تازه مسئولیت های اجتماعی از سوی دیگر، 
می تواند مس��یر زنجی��ره تامی��ن را در جهان دچار 

تغییرات اساسی کنند.
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نهادی که با نام 
چشم انداز مواد اولیه 
شکل گرفته در واقع 

به ارزیابی ریسک هایی 
خواهد پرداخت که 

مواد اولیه در صنعت 
خودرو به وجود 

می آورند

خودروبینالملل

سالم گرم غول های خودروسازی جهان به مواد اولیه پایدار
مسئولیت اجتماعی خودروسازان جهان در برابر محیط زیست وارد فاز تازه ای شد

افزایش سرمایه گذاری فورد 
برای تولید خودروهای برقی

شرکت خودروسازی فورد به منظور افزایش تولید خودروهای 
برقی قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ میالدی )۰۱-۱۴۰۰خورشیدی( 
۱۱میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری کن��د. افزای��ش محبوبی��ت 
خودروهای برقی و اس��تفاده بیش��تر از این خودروهای پاک، 
موجب ش��ده ش��رکت های خودروس��ازی در سراسر جهان به 
رقابت��ی تنگاتنگ پرداخته و هر ی��ک از برنامه های خود برای 
طراحی و تولی��د خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر 
رونمایی کنند. اکنون شرکت فورد به عنوان یکی از پیشگامان 
خودروس��ازی در امریکا اعالم کرد: در راس��تای تالش تمامی 
خودروس��ازان جهانی برای طراحی و تولی��د انبوه خودروهای 
برقی و هیبریدی که خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست 
به ش��مار می روند، قصد دارد تا س��ال ۲۰۲۲ )۱۴۰۰-۰۱( ۴۰ 
خ��ودرو هیبری��دی و تمام برق��ی را معرفی و به ب��ازار عرضه 
کند. بیل فورد، رییس ش��رکت خودروسازی فورد  در جریان 
نمایش��گاه جهانی خودرو دیترویت اعالم کرد فورد می خواهد 
در عرصه خودروهای برقی و هیبریدی رهبری خودروس��ازان 
جهان را در دست بگیرد، به همین منظور قصد دارد تا ۴ سال 
دیگر ۱۱میلیارد دالر در این بخش س��رمایه گذاری کند. مدیر 
اجرایی فورد نیز عنوان کرد مبلغ س��رمایه گذاری اعالم ش��ده 
از س��وی این خودروس��از امریکایی بسیار بیشتر از مبلغ اعالم 
ش��ده پیش��ین یعنی حدود ۴/۵ میلیارد دالر است؛ این یعنی 
فورد از اهمیت روزافزون و اس��تقبال بی نظیر مردم، شهروندان 
و دولت های گوناگون در سراسر جهان آگاه است. جیم هاکت، 
مدیر ارش��د اجرایی فورد، در اکتبر گذش��ته )مهر ۱۳۹۵( به 
س��رمایه گذاران این شرکت گفته بود نیازمند ۱۴ میلیارد دالر 
س��رمایه برای تولی��د خودروهای س��واری و وانت پیکاپ های 
هیبریدی و الکتریکی بیش��تری اس��ت. براساس سخنان وی، 
از ای��ن ۴۰ خودرو اعالم ش��ده ۱۶ خودرو تم��ام برقی و بقیه 

خودروهای هیبریدی خواهند بود.
ب��ه گزارش ایس��نا، وی اظهار کرد: »اگر م��ا می خواهیم در 
صنعت نوپای خودروهای برقی و الکتریکی و در سراسر جهان 
موفق ظاهر ش��ویم، باید از مدل های کنونی خودروهای موفق 

خود، نسخه های برقی و الکتریکی طراحی و تولید کنیم«.

رونق فروش خودروهای سبز 
در کره

فروش خودروهای س��ازگار با محیط زیست در سال ۲۰۱۷ 
میالدی )۹۶-۱۳۹۵( در کره جنوبی بیش از ۴۰ درصد افزایش 
یافت. به گزارش عصرخودرو به نقل از اینوستور، خودروسازان 
کره جنوب��ی و نیز اتحادیه واردکنندگان خودرو در این کش��ور 
اع��الم کردن��د در مجموع حدود ۱۰۰ هزار خودرو س��ازگار با 
محیط زیس��ت در این کشور به فروش رفته که ۸۵ درصد آنها 
خودروهای هیبریدی و بقیه خودروهای برقی هستند. براساس 
آمار اعالم شده شرکت های خودروسازی هیوندایی و کیا بیش 
از ۷۲درص��د از خودروهای پ��اک کره جنوبی را تولید کرده اند 
و ۲۳ درص��د از خودروهای پاک به ف��روش رفته هم وارداتی 
بوده اند. ش��رکت کیا با فروش بیش از ۲۳ هزار دس��تگاه مقام 
نخست را در میان خودروهای پاک در کره جنوبی کسب کرده 
و هیوندایی گرنجور و خودروهای سری یونیک در جایگاه های 
بعدی ق��رار گرفتن��د. در میان خودروهای وارداتی لکس��وس 
ای اس ۳۰۰ پرفروش تری��ن خودرو پ��اک وارداتی لقب گرفت. 
این آمار نشان دهنده افزایش تقاضا برای خودروهای سازگار با 

محیط زیست در کره جنوبی است.

کانادا ایستگاه شارژ خودروهای 
برقی را توسعه می دهد

دولت کان��ادا قصد دارد به منظور توس��عه زیرس��اخت های 
ش��ارژ خودروه��ای برق��ی، ۱۲۰میلیون دالر س��رمایه گذاری 
کند. به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از وب س��ایت بیزینس 
گرین، بس��یاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله 
ب��ا آلودگی ه��وا، کاهش میزان انتش��ار آالینده ه��ا و گازهای 
گلخان��ه ای و حفظ بیش��تر محیط زیس��ت، خودروهای تمام 
الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برس��انند. افزایش محبوبیت 
خودروهای برقی و اس��تفاده بیش��تر از ای��ن خودروهای پاک 
موجب ش��ده بین شرکت های خودروس��ازی در سراسر جهان 
رقابت ایجاد ش��ود و هر ی��ک از برنامه های خود برای طراحی 
و تولی��د خودروهایی بهت��ر رونمایی کنن��د. هم اکنون دولت 
کانادا به منظور گسترش استفاده از خودروهای برقی و توسعه 
ایس��تگاه های شارژ این خودروهای دوس��تدار محیط زیست و 
پاک، تصمیم گرفته وارد فاز و مرحله دوم پروژه ملی »کانادای 
سبز« شود تا مردم و شهروندان این کشور را به استفاده بیشتر 
 و روزاف��زون خودروه��ای برقی و الکتریکی تش��ویق و ترغیب

 کند. 
کانادا یکی از کش��ورهای نفت خیز جهان اس��ت که منابع و 
ذخای��ر نفتی فراوانی دارد اما به منظور حفظ محیط زیس��ت و 
کاه��ش میزان انتش��ار آالینده ها در هوا، از جمله کش��ورهای 
پیش��گام در عرصه اس��تفاده از خودروهای برق��ی و الکتریکی 
به شمار می رود. این کشور همچنین در حفظ محیط زیست نام 

و آوازه زیادی کسب کرده است.
 این کش��ور که در امریکای ش��مالی واقع شده اعالم کرده 
در راس��تای تالش برای گسترش زیرساخت ها و افزایش تعداد 
ایستگاه های شارژ خودروهای برقی، ۱۲۰ میلیون دالر سرمایه 
اختص��اص داده و امیدوار اس��ت با اجرای کام��ل این طرح و 
پروژه ملی، صنعت نوپای خودروهای برقی و الکتریکی رش��د 
روزافزونی پیدا کند و ش��هروندان کانادایی نیز از آن استقبال 

بهتر و بیشتری کنند.
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قطع��ی آب، ب��رق و گاز ب��رای واحده��ای صنعتی 
فعال حتی برای دقایقی ممکن اس��ت خس��ارت های 
جبران ناپذیری به دنبال داش��ته باش��د. این درحالی 
است که شهرک صنعتی شمس آباد به ادعای مدیران 
صنای��ع کوچ��ک، از بزرگترین ش��هرک های صنعتی 
خاورمیانه به لحاظ مساحت و تعداد واحدهای صنعتی 
اس��ت که هنوز ه��م زمین های آماده ب��رای واگذاری 
به س��رمایه گذاران دارد. اما صنعتگ��ران فعال در این 
شهرک مش��کالتی در زمینه تاسیس��ات و زیرساخت 
دارند به طوری که داود فراهانی، تولیدکننده شیش��ه 
و بلور و عضو هیات مدیره ش��رکت خدماتی ش��هرک 
صنعت��ی ش��مس آباد به »گس��ترش صنع��ت« گفت: 
ش��رکت ها و نهاد های خدمات رس��ان در زمینه تامین 
آب، برق و گاز برای انجام امور تاسیس��اتی، جابه جایی 
و تعمیرات در روزهای کاری اقدام می کنند که این امر 

برای واحدهای صنعتی زیان ده است.
وی تصری��ح ک��رد: قطع��ی ه��ر س��اعت گاز در 
کارخانه های تولیدکننده شیش��ه و بلور که کوره آنها 
باید مدام روش��ن باش��د ح��دود ۱00 میلیون تومان 

خسارت وارد می کند.
فراهانی از مس��ئوالن خواس��ت در روزهای تعطیل 
ب��رای انجام ام��ور تاسیس��اتی و تعمیراتی در خطوط 

انتقال آب، برق و گاز اقدام کنند. 
حجم�اشتغال�و�تولید�چشمگیر��

ش��هرک صنعت��ی ش��مس آباد یک��ی از مهم ترین 
ش��هرک های صنعتی کشور اس��ت که زیرساخت های 

مناس��بی برای جذب س��رمایه گذار خارجی دارد. این 
شهرک در ۳۵ کیلومتری جاده تهران- قم واقع شده و 
با بیش از ۲ هزار و ۸00 هکتار مس��احت، دارای بیش 
از ۱۵۷0 واحد فعال تولیدی و صنعتی اس��ت. شهرک 
صنعتی ش��مس آباد با اش��تغال حدود ۴۵ هزار نفری 
در جنوب اس��تان تهران قرار دارد و از نظر مساحت و 
تعداد واحدهای صنعتی به عنوان بزرگترین ش��هرک 

صنعتی خاورمیانه شناخته شده است.
این در حالی اس��ت که صادق نجف��ی، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حاشیه بازدید 
از واحدهای تولیدی ش��هرک های صنعتی شمس آباد 
به »گسترش صنعت« گفت: شهرک شمس آباد تهران 
یکی از ش��هرک های بزرگ کشور و ش��امل ۲ هزار و 

۴00 واحد صنعتی فعال و نیمه فعال است.
نجفی با بیان اینکه ۳0 هزار نفر در شهرک صنعتی 
ش��مس آباد مشغول به کار هستند، اظهار کرد: بخشی 
از واحده��ای فعال در این ش��هرک ب��ا ظرفیت ۴0 تا 
۵0 درصد فعالیت می کنند که تس��هیالت دهی به آنها 

سبب تکمیل ظرفیت تولیدشان می شود.
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران تاکید کرد: در شهرک صنعتی شمس آباد 
از ۲ ه��زار و ۴00 واح��د فعال ح��دود ۱۴00 واحد با 
ظرفیت پایین کار می کنند که برای توس��عه ظرفیت 
تولید به تزریق ۱00 تا ۲00 میلیارد تومان سرمایه در 
گردش نیاز دارند. وی افزود: بررسی ها نشان می دهد با 
تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال، دست کم ۱۵ 

هزار شغل در این شهرک ایجاد می شود.
حمایت�از�رونق�اقتصادی�تهران���

واحده��ای تولی��دی مس��تقر در ش��هرک صنعتی 

ش��مس آباد در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند. 
کارخانه هایی در زمینه های فلزی و ریخته گری، کانی 
غیر فلزی، غذایی، برق، الکترونیک، نساجی و پوشاک، 
شیمیایی و پالستیک، س��لولزی و خدماتی که حجم 
اش��تغال مناس��بی را در منطقه جنوب ته��ران ایجاد 
کرده اند. حس��ن والیتی، مدیرعامل ش��هرک صنعتی 
ش��مس آباد در گفت وگو با »گسترش صنعت« اظهار 
کرد: رفع مش��کالت و موانع موجود بر سر راه شهرک 
صنعتی ش��مس آباد موج��ب رونق اقتصادی اس��تان 
تهران و کش��ور می ش��ود . وی گفت: کمبود آب، برق، 
امکانات مخابراتی، مس��کن، راه آسفالته، بیمارستان، 
شعبه بیمه تامین اجتماعی و اداره کار از جمله موارد 
کلی اس��ت که همه صنای��ع با آن روبه رو هس��تند و 
در ش��هرک صنعتی ش��مس آباد نیز وجود دارد. مدیر 
شهرک صنعتی شمس آباد ادامه داد: این شهرک یکی 
از بزرگترین ش��هرک های صنعتی خاورمیانه به شمار 
می رود که صنعتگران بسیاری در آن مشغول فعالیت 
هستند. تاکنون قرارداد واگذاری ۲ هزار و ۴00 واحد 
صنعتی به ثبت رس��یده و ۶00 قرارداد در حال انعقاد 

است.
والیتی، کمبود آب را یکی از مش��کالت قدیمی این 
ش��هرک عنوان کرد و افزود: درحال حاضر آب ورودی 
این ش��هرک که از چاه های حفاری ش��ده بهره برداری 
می ش��ود ۱0۲ لیت��ر در ثانی��ه اس��ت که براس��اس 
برآورده��ای اولیه، باید ۳00 لیتر در ثانیه باش��د. وی 
تاکید کرد: مسئوالن باید در زمینه تامین باقی آب این 
شهرک از دیگر منابع آبی اقدامات الزم را انجام دهند.
مدیر ش��هرک صنعتی ش��مس آباد گفت: ش��هرک 
همچنان با مش��کل زیربنایی مخابرات روبه رو اس��ت 
و ب��ا توج��ه به واگذاری ش��رکت مخاب��رات به بخش 

خصوصی، این کار نیز برای ش��رکت مخابرات با توجه 
به غیراقتصادی بودن، تاکنون میس��ر نبوده است. وی 
کمبود س��رویس های نقلیه عمومی برای دسترس��ی 
شاغالن و مش��کل کمبود نیروی انس��انی را از جمله 
مش��کالت این ش��هرک برش��مرد و بازپرداخت بهای 
قبوض برق از ۲0 روز به ۲ ماه را از موارد درخواس��تی 

صاحبان صنایع در این شهرک عنوان کرد.
رایزنی�با�وزارت�نیرو��

با این حال، نس��رین مصدق صدق��ی، معاون صنایع 
کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران 
در گفت وگو با »گس��ترش صنع��ت« از انجام اقدامات 
ابتدای��ی برای رفع مش��کالت صنعتگران در ش��هرک 
صنعتی ش��مس آباد خبر داد. وی اظهار کرد: نهاد های 
خدمات رس��ان برای تغییرات خ��ط و خطوط از قبل 
ب��ه واحدهای صنعتی اطالع رس��انی می کنند که این 
تغیی��رات و قطعی ه��ا در چ��ه زمانی خواه��د بود تا 
صاحبان صنعت بتوانند اقدامات الزم را از پیش انجام 

دهند.
مصدق صدق��ی ادامه داد: صنعتگران تقاضا دارند که 
ای��ن تعمیرات و قطعی ها در ش��ب یا روزهای تعطیل 
انجام ش��ود یا اینکه در شرایطی باشد که خط تولید و 

فعالیت های صنعتی آسیب نبیند.
معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی 
اس��تان تهران با اش��اره به اعتراض ها و ش��کایت های 
صنعتگران در سایر شهرک های صنعتی مبنی بر قطعی 
آب، ب��رق یا گاز در هن��گام فعالیت کارخانه ها تصریح 
کرد: رایزنی با نهادهای مربوط انجام و قرار ش��ده این 
قطعی حامل های انرژی با اطالع قبلی باشد یا در حد 
امکان این تغییرات و تعمیرات زیرساختی در روزهای 

تعطیلی واحدهای صنعتی انجام شود.

اجرای پروژه های عمرانی در روزهای تعطیل
صنعتگران�شهرک�صنعتی�شمس�آباد�از�نهاد�های�اجرایی�و�خدماتی�تامین�کننده�آب،�برق�و�گاز�خواستار�شدند

نوسازی��۲0هزار�واحد�صنعتی�در�دستورکارتجلیل�از�مدیرعامل�شرکت�شهرک�های�صنعتی�استان�البرز�
معاون�وزیر�صنعت،�معدن�و�تجارت�خبر�داددر�چهارمین�همایش�ملی�مدیریت�جهادی�کشور�انجام�شد

در چهارمی��ن همای��ش ملی مدیریت 
جهادی کشورکه در سالن همایش های 
بین الملل��ی صداوس��یما برگزار ش��د، از 
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
اس��تان البرز به عنوان یک��ی از مدیران 

جهادی برتر کشور تجلیل شد. 
ش��هرک های  ش��رکت  مدیرعام��ل   
صنعتی اس��تان البرز با اشاره به معرفی 
ب��ازار هدف در این اس��تان، اظهار کرد: 
توس��عه ب��ازار ه��دف ب��رای واحدها و 
کاالهای تولیدی بس��یار مناسب و قابل 

توجه است. 
مش��کالت  از  بس��یاری  اف��زود:  وی 
واحده��ای تولی��دی اس��تان در مرحله 
نخس��ت در زمین��ه مالی و تس��هیالت 
بانکی است اما اصل قضیه این است که 
بای��د کاالی تولیدی در اس��تان بازارش 

پیدا شود. 
استان  مدیرعامل شرکت شهرک های 
البرز با بیان اینکه ما باید بازار را تحریک 
کنیم، عن��وان کرد: علم اقتصاد نش��ان 
داده تحریک بازار داخلی مس��اوی است 
با تورم که این کار به مش��کالت بس��یار 

اقتصادی منجر می شود. 
ش��اهمرادی با اشاره به اینکه تحریک 

ب��ازار خارج��ی همان ویژگ��ی برون گرا 
ب��ودن اقتصاد مقاومتی اس��ت، گفت: ما 
باید به س��مت توس��عه اقتصادی پیش 
رویم ت��ا بتوانی��م در صنع��ت گام های 

بلندی برداریم. 
وی با تاکید بر اینکه ما باید بازارهای 
کش��ورهای دیگر را به تولیدکنندگان و 
صنعتگران اس��تان معرفی کنیم، گفت: 
امس��ال ۳۵ جلد کت��اب معرف��ی بازار 
ه��دف را تالی��ف کردیم ک��ه در زمینه 
معرف��ی وضعیت اقتص��ادی، صادرات و 
واردات و قوانی��ن و مق��ررات گمرک��ی 
و بازگان��ی آن کش��ورها و ۱00 صفحه 
ب��وده و در ح��ال تایید نهای��ی معاونت 
صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران اس��ت.  
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
استان البرز با بیان اینکه تولیدکنندگان 
با مطالعه این کتاب ه��ا متوجه خواهند 
ش��د کاالهای شان در کدام کشور امکان 
رقاب��ت و نف��وذ در ب��ازار را دارد، افزود:  
ب��ا  صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
مطالعه این کت��اب با صادرات و واردات 
و همچنی��ن ورود ب��ه بازارهای خارجی 

آشنا می شوند. 

جهانگیر شاهمرادی با اشاره به اینکه 
اگ��ر بخواهی��م س��رمایه گذار خارج��ی 
ج��ذب کنیم بای��د اطالعات اس��تان را 
داشته باش��یم، بیان کرد:  این اطالعات 
مربوط به ش��هرک های صنعتی اس��تان 
و صنای��ع مس��تقر در آن و مزیت ه��ای 
اس��تان ب��ه ص��ورت فلش آماده ش��ده 
اس��ت که می توانی��م آنه��ا را از طریق 
رایزن��ان خارج��ی و وزارت امور خارجه 
ق��رار دهی��م و  در اختی��ار خارجی ه��ا 
س��رمایه گذار جذب کنیم.  وی با اشاره 
به اینک��ه امس��ال تفاهمنامه هایی بین 
صنعت و دانش��گاه بس��ته ش��ده است، 
تصریح کرد: پایان نامه هایی را در مقطع 
دکترا،  کارشناس��ی ارشد و کارشناسی، 
حمایت کردیم و بخش��ی از هزینه های 
آنه��ا را پرداختیم.  مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرک های اس��تان البرز اظه��ار کرد: 
براساس توافق های انجام شده تا یکی دو 
ماه آینده قرار اس��ت نخستین نمایشگاه 
دائمی محص��والت واحده��ای تولیدی 
صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان البرز 
در مجارس��تان ایجاد شود که به عنوان 
دروازه ورود به اروپا در این کشور برگزار 

می شود. 

مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران از تامین مالی و 
نوس��ازی ۲0 هزار واحد صنعتی کوچک در 
دولت دوازدهم با هدف رسیدن به ظرفیت 

کامل تولید خبر داد.
به گزارش ایرنا، صادق نجفی در نشس��ت 
تخصص��ی مع��اون ام��ور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری ب��ا دهیاران زن سراس��ر 
کش��ور افزود: اکنون ۴۱ هزار واحد صنایع 
کوچ��ک و خ��رد در ش��هرک های صنعتی 
داری��م که برخ��ی از آنها ۳0، ۵0 و ش��اید 
۷0 درص��د فعالیت دارن��د. وی اظهار کرد: 
در ط��ول دول��ت دوازده��م برنام��ه داریم 
ک��ه ۲0 هزار واحد صنعتی ک��ه با ظرفیت 
پایی��ن فعالیت می کنند را ب��ا تامین مالی، 
نوسازی کنیم و با ایجاد بازار کار به ظرفیت 
کامل برس��انیم. در صورت انجام این اقدام، 
۱۶۱ هزار فرصت ش��غلی ایجاد خواهد شد 
که البت��ه در این ۴ س��ال نی��ز ۴۵0 هزار 
اشتغالزایی می ش��ود که ۸0 هزار مورد آن 

برای صنایع کوچک است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: بودجه س��ال ۹۷ این سازمان به اندازه 
سال ۹۶ اس��ت و حدود ۱0۵ هزار میلیارد 

تومان از محل مالیات ها و ۲۴ هزار میلیارد 
تومان از مح��ل واردات عوارض می گیریم، 
البته آنچه می توان��د جامعه را تحرک دهد 

حرکت هوشمندانه و جهادی ماست.
وی اضافه کرد: درحال حاضر بیش از ۹0 
درصد صنایع م��ا در بخش خرد، کوچک و 
متوسط است پس باید اولویت و توجه ما به 
این بخش بیشتر شود البته همدلی ویژه ای 
در میان مس��ئوالن وجود دارد و به نواحی 
روستایی نیز توجه می شود. نجفی ادامه داد: 
ما می توانیم کاالها را فرآوری و بسته بندی 
کنی��م و خدمات��ی را ب��ه وج��ود آوریم که 
چندی��ن براب��ر ظرفیت موج��ود، صادرات 
داشته باش��یم که در این زمینه با همکاری 
اصناف ایجاد ب��ازار را برنامه ریزی کرده ایم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینک��ه با ترح��م اقتصاد را نمی ت��وان اداره 
کرد، افزود: با س��تاد کل نیروهای مس��لح 
توافق کردیم که تعدادی سرباز در اختیار ما 
قرار دهد تا در روس��تاها آموزش را برعهده 
بگیرن��د البته روس��تاها باید چش��م انداز و 
اس��تراتژی داشته باش��ند. وی همچنین به 
تدوین سند ملی تولید و اشتغال اشاره کرد 
و افزود: باید تالش کرد تا این سند به خوبی 

اجرایی شود.

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

نسرینمصدقصدقی

حسینوالیتی

صادقنجفی

غفلت از واسطه گری صنایع متوسط 
در توسعه 

در بخش  رقابت پذیری  ایجاد 
 )R&D(توس��عه و  تحقی��ق 
صنایع کوچک و متوس��ط یکی 
از کمک های دانشگاه به صنعت 
اس��ت. آموزش و ارتق��ای توان 
مدیریتی و مهارتی در بنگاه های 
 )SME(متوس��ط و  کوچ��ک 
ب��رای کاهش نرخ تمام ش��ده و 
ارتق��ای رقابت پذی��ری در بازار 
اهمیت دارد. همچنین اش��تغال 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی در 

واحده��ای صنعتی داخلی از مهم ترین دس��تاوردهای همکاری 
دانش��گاه با صنعت اس��ت. از ای��ن رو، الزم اس��ت حمایت های 
حاکمیت��ی برای پایداری اش��تغال و فعالی��ت صنایع کوچک و 
متوس��ط انجام ش��ود بنابراین خدم��ات حمایت��ی و نرم افزاری 
عالوه بر تامین زیرساخت ها در شرکت شهرک های صنعتی دنبال 
می شود. اجرای پیمانکاری فرعی در شهرک های صنعتی تهران 
یکی از این حمایت ها اس��ت چراکه صنایع متوسط نقش واسط 
بین صنایع خرد و صنایع بزرگ را دارند ولی از این نقش آنها در 
کشور غفلت شده اس��ت؛ همین امر توسعه صنعتی را با مشکل 
روبه رو می کند. صنایع متوس��ط ب��ا کوچکترین تنش در اقتصاد 
دچار افت و رکود می ش��وند و ش��اهدیم ک��ه همچنان مدیریت 
حجره ای در کشور دنبال می شود که نگاه درستی نیست. صنایع 
متوس��ط به حمایت هایی در حاکمیت نیاز دارند تا مراحل ارتقا 
را طی کنند و شرکت شهرک های صنعتی با برگزاری دوره های 
آموزش��ی و راه اندازی ۱0۴ دفت��ر کار در مراکز خدمات فناوری 
و کس��ب وکار در ۴ ش��هرک صنعت��ی به دنبال حمای��ت از این 
صنایع اس��ت. نبود اعتماد صنایع به متخصصان دانشگاهی یکی 
از مش��کالت مهم در این زمینه اس��ت. مشاوران دانشگاهی باید 
ب��ه قدری توانمند باش��ند ک��ه اعتماد صنع��ت را جلب کنند و 
خدمات دهی در فضای مجازی به ش��کل س��امانه »مصاف« نیز 
دسترس��ی س��اده تر و تنوع خدمات بیش��تر را در بردارد. رسالت 
دانش��گاه رفع مشکالت و نیازهای صنعت اس��ت؛ در این مسیر 
که با عنوان نقش آفرینی دانش��گاه نس��ل سوم از آن یاد می شود 
از مکانیزم هایی برای افزایش ارتباط صنعت و دانش��گاه استفاده 
می ش��ود. راهکار کش��ورها برای حل این مش��کل رقابت پذیری 
صنایع در بازار، مش��ارکت دانش��گاه با صنعت است زیرا صنایع 
کوچک نمی توانند در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند 
ولی دانش��گاه می تواند در این زمینه کمک کننده صنایع باشد. با 
برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای فناوری برای صنایع کوچک 
و بزرگ در نظر داریم تا از دانش متخصصان داخلی و خارجی در 
این کارگاه ها استفاده شود و اطالعات کارآفرینان و اهالی صنعت 

را به این شکل به روز کنیم.

رشد ۱0۶ درصدی سرمایه گذاری 
در شهرک های صنعتی هرمزگان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان گفت: 
سرمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان رشد ۱0۶ 

درصدی داشته است.
به گزارش »گسترش صنعت« به نقل از روابط عمومی شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان هرمزگان، س��ید امیر امیری زاد با 
تش��ریح عملکرد ۹ ماهه شرکت ش��هرک های صنعتی هرمزگان 
اظهار ک��رد: در ۹ماه امس��ال ۷۹ ق��رارداد واگ��ذاری زمین در 
ش��هرک های صنعتی منعقد شده که نسبت به سال گذشته ۳۹ 

درصد افزایش داشته است.
وی با اش��اره به حجم س��رمایه گذاری در شهرک های صنعتی 
اس��تان در ۹م��اه س��ال ۹۶، افزود: ت��ا پایان آذر امس��ال ۹۱۷ 
میلیارد ریال س��رمایه گذاری شده که نسبت به سال گذشته در 
همین تاریخ ۱0۶درصد رش��د داشته اس��ت. مدیرعامل شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان هرمزگان ادامه داد: پیش بینی ما 
برای ایجاد اش��تغال در ۹ ماه امس��ال برای طرح های یادش��ده 
۱0۳۷ فرصت ش��غلی بوده که در مقایس��ه با س��ال گذشته ۷۴ 
درصد رش��د داش��ته اس��ت. امیری زاد از انعقاد ۸۶۷ قرارداد در 
ش��هرک های صنعتی استان از زمان تاسیس این شرکت تاکنون 
خبر داد و گفت: از ابتدای تاس��یس شرکت شهرک های صنعتی 
هرم��زگان تا امروز میزان ۶۲۳ هکتار زمین به متقاضیان واگذار 
ش��ده است. وی مساحت اراضی واگذار شده شهرک های صنعتی 
در ۹ماه امسال را ۲۷ هکتار اعالم و خاطرنشان کرد: این آمار در 
مقایسه با آمار سال گذشته میزان ۶۳ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان بیان 
ک��رد: درحال حاض��ر ۳۷۴ واحد فعال در ش��هرک های صنعتی 
اس��تان وج��ود دارد ک��ه افزون بر ۵ ه��زار و ۲00 نفر اش��تغال 
ایجاد ک��رده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان هرمزگان ب��ا بیان اینکه ۱۶ واحد صنعت��ی صادراتی در 
ش��هرک های صنعتی فعال اس��ت، گفت: ای��ن واحدها در ۹ ماه 
امسال ۶۵ میلیون دالر صادرات داشته اند. امیری زاد اظهار کرد: 
هرمزگان ظرفیت بیش��تری در حوزه تولید محصوالت صادراتی 
دارد. مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان هرمزگان 
با اش��اره به مزیت های صنعتی اس��تان هرم��زگان افزود: صنایع 
صادراتی هرمزگان در زمینه های ش��یالت، خرما، صنایع دریایی 
و فرآورده های نفتی فعالیت دارند. امیری زاد با تاکید بر ضرورت 
هموار سازی مسیر توسعه اقتصادی واحدهای صنعتی، بیان کرد: 
با توسعه صنایع استان و رفع موانع شاهد رشد و توسعه صادرات 

در استان خواهیم بود.
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مش��کالت اقتصادی در ایران به مرز بحران رس��یده که 
باید برای بازگش��ت به توس��عه و هم س��ویی با برنامه های 
اقتص��ادی بلندمدت راهکارهای مناس��بی اجرا ش��ود و از 
آنجا که بیشترین آس��یب اقتصادی در این بخش ناشی از 
تصمیم های نادرست و غیر سیس��تمی و مبتنی بر سیاست 
بوده تا چش��م اندازهای اقتصادی، بای��د ضمن یکپارچگی 
تم��ام بخش های حاکمیت بعد نظارت بر تصمیم س��ازی و 
اجرای برنامه و مصوبه های قانونی تقویت ش��ود زیرا امروز 
ایجاد نهادهای نظارتی جدید فقط موازی کاری، دامن زدن 
به بروکراسی و پاسخگو نبودن در ساختارهای موازی است. 
غالمحس��ین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، ۲۴ دی 
در نشست هیات نمایندگان با اشاره به اینکه بستر نامناسب 
اقتصادی موجب س��لب تصمیم گیری درس��ت شده، گفته 
اس��ت: »این س��اختار و روش نمی تواند موجب برون رفت 
از مش��کالت ش��ود ضمن اینکه قوانین بسیار و تفسیرهای 
مختلف از آن موجب مش��کالت فراوانی ش��ده است. برای 
حل پایدار و ریش��ه ای مس��ائل اقتصادی باید واقعیت های 
موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از 
آنها س��خن گفت چراکه افزایش فساد و نابرابری های زیاد، 
فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی،  عقب ماندن از 
توسعه اقتصادی از سال ها پیش مسائلی بوده که پیامدهای 
آن از س��وی کارشناس��ان و متخصصان و بخش خصوصی 
باره��ا پیش بینی و بیان ش��ده بود. با توج��ه به تجربه های 
موفق سایر کش��ورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای 
توسعه کش��ور برای بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله ایجاد شود تا 
شاهد عبور از بحران باشیم. « مسعود پزشکیان، نایب رییس 
مجلس ش��ورای اسالمی نیز در چهارمین همایش مدیریت 
جهادی که در س��الن همایش های صدا و س��یما برگزار شد 
با بیان اینکه وجود هر نوع فس��اد اع��م از مالی، اقتصادی 
و قاچ��اق نش��انه حکمران��ی ضعیف ماس��ت، تصریح کرد: 

»باید هم قس��م ش��ویم تا بتوانی��م جلوی این فس��ادها را 
بگیریم. ما مقصر هس��تیم و اگ��ر آگاهانه عمل می کردیم، 
نبای��د اجازه می دادیم چنی��ن اتفاق هایی بیفت��د. همه ما 
در یک کش��تی ق��رار داریم که برای رس��یدن به موفقیت 
باید مدیری��ت جهادی را پیش گیری��م و اقتصاد مقاومتی 
را به کار بندیم. « با توجه به اینکه مش��کالت اقتصادی در 
ایران دامنه دار شده و بارها معاون اول رییس جمهوری نیز 
تاکید کرده است این نابسامانی در اقتصاد ریشه در عوامل 
مختل��ف دارد و به زمان حال محدود نیس��ت و ریش��ه در 
تصمیم  گیری های گذشته نیز دارد، به نظر می رسد راهکار 
عب��ور از بح��ران اقتصادی در ایران نیز به همین س��ادگی 
باشد و نیازمند راهبردهای جدی است که به یکپارچگی و 
هماهنگی تمام سازمان ها بر می گردد، گرچه امروز شاهدیم 
که برخی مسئوالن همچون رییس اتاق بازرگانی راهکار را 
در تشکیل نهادی فراقوه ای می داند اما برای اثر این تصمیم 
باید ابتدا ببینیم ساختار حاکمیتی ایران آیا خأل نهادسازی 
دارد و تعداد س��ازمان های نظارتی در کش��ور کم اس��ت یا 
خیر. درحال حاضر نه تنها س��ازمان هایی همچون بازرس��ی 
کل کش��ور، دیوان محاس��بات، دیوان عدالت اداری، برنامه 
و بودجه و... نقش نظارتی دارند بلکه در درون هر س��ازمان 
نی��ز دفاتر یا بخش های متصدی کنت��رل و نظارت بر امور 
هستند. از این رو، آنچه می تواند خأل باشد نبود هماهنگی 
و داشتن نگاه سیستمی در حاکمیت است. به عبارت دیگر، 
سازمان ها و نهادهای نظارتی موازی زیادی در کشور شکل 
گرفته که نه تنها خودش��ان مطابق قانون وظایف نظارتی را 
به درستی انجام نمی دهند بلکه تداخل و نبود نظارت واحد 
بر س��ازمان ها باعث بروز مش��کالتی همچون رانت و فساد 
اقتصادی شده است زیرا در زمان بروز مشکل نمی توان یک 
سازمان را پاسخگو دانست. در جوامع توسعه یافته به همان 
میزان که س��ازمان درگیر در فساد مقصر شناخته می شود 
س��ازمان نظارتی نیز مقصر است زیرا انحراف از عملکرد در 
س��ازمان ها وقتی ایجاد می ش��ود که نظارت درستی وجود 
نداشته باشد. در بخش اقتصاد نیز این مسئله صادق است؛ 
هرچند اقتصاد ایران با س��اختاری دولتی نه تنها مشکالت 

معمول سازمانی را دارد وجود دوگانگی در رقابت و عملکرد 
نیز زمینه افزایش فس��اد و ران��ت را در اقتصاد فراهم کرده 
است. این مس��ئله در نهایت به ناکارآمدی و ضعف اقتصاد 

در کشور منجر شده است. 
مشکالت همیشه درون اقتصاد نیست �

یک��ی از عواملی که همواره می تواند اقتصاد را به مس��یر 
انحراف بکش��اند تصمیم های سیاس��ی اس��ت. این مشکل 
هم��واره در میان مس��ئوالن کش��ور وجود داش��ته و بارها 
ش��اهد بوده ایم که مجوز اجرای یک پروژه یا طرح با فشار 
نمایندگان برای اس��تانی صادر ش��ده که هیچ گونه مزیتی 
برای اجرای آن نداشته در حالی که از ظرفیت های دیگری 
برخ��وردار بوده که اگر به درس��تی شناس��ایی و در همان 
بخش سرمایه گذاری می ش��د، نه تنها به توسعه متوازن در 
کشور کمک می کرد بلکه زمینه شکل گیری کسب وکارهای 
دیگ��ری را در اقتص��اد منطق��ه ب��ه وج��ود م��ی آورد که 
می توانس��ت رش��د اقتصادی را تقویت کند. از این رو، یک 
اقتصاددان در گفت وگو با »گسترش صنعت« با بیان اینکه 
تعیین زمان برای حل مش��کالت اقتصادی اش��تباه است و 
پیش بینی هم چندان ممکن نیست گفت: را ه حل مشکالت 
اقتصادی، فقط اقتصادی نیست و در قالب مسائل سیاسی 
می گنج��د و حتی در علم مدیریت نی��ز این رویکرد وجود 
دارد که راه حل یک مشکل همیشه در درون مشکل نیست 
و ممکن است در جای دیگری باشد. بنابراین باید اولویت ها 
را بازبینی کنیم و اقتصاد و منافع کشور در صدر قرار گیرد. 
ج��واد صالحی با بی��ان اینکه نهاد فراق��وه ای باید خارج 

از مس��ائل سیاس��ی باش��د، افزود: به طور قطع این ایجاد 
نه��اد فراق��وه ای می تواند کمک کند اما اص��ل باید اقتصاد 
باش��د. باید توجه داش��ت که فس��اد و رانت در نتیجه نبود 
اطالع رسانی کامل و تبعیض ها، جیره بندی و نرخ گذاری ها 
به وجود آمده که بخش��ی از آن نتیج��ه دخالت دولت در 
اقتصاد است و دخالت نکردن دولت نیز به معنای حل این 
مشکالت نیس��ت و ابتدا باید فضای کس��ب وکار را اصالح 

کرد. 
او با تاکید بر اینکه حضور دولت در اقتصاد کشور گسترده 
اس��ت، افزود:  درحال حاضر بنگاه های دولتی زیادی وجود 
دارند و از رانت استفاده می کنند بخش خصوصی نیز برای 
رقابت کردن به سمت رشوه و... می رود؛ این معضالت تمام 
بخش ه��ای اقتصادی را آلوده می کن��د و به عنوان موانعی 
برای سایر بخش های بدون مشکل بروز می کند و در نهایت 
اقتصاد کشور سیر نزولی به خود می گیرد. باید توجه داشت 
ک��ه ورود بخش خصوصی و ایج��اد رونق در اقتصاد کمک 
می کند تا میزان فس��اد در کش��ور کاه��ش یابد. به عبارت 
 دیگ��ر، اقتص��اد ۱۰۰ درص��د خصوصی مش��کالت رانتی

 ندارد. 
صالح��ی با تاکید بر اینکه وقتی سیاس��ت حاکم باش��د 
روابط دیگری بر رفتارهای مدیران حاکم می ش��ود، تصریح 
کرد: وقتی تصمیم ها در کشور سیاسی باشد، می تواند رانت 
و زد  و  بن��د افزایش یابد اما شایس��ته س��االری در انتصاب 
مدیران به بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی منجر 

می شود. 

نبود شفافیت؛ اثر معکوس در اقتصاد �
اقتصاد ایران در س��ال های گذش��ته مش��کالت دیگری 
عالوه بر رانت و اقتصاد خصولتی داش��ته و آن نبود گزارش 
عملکرد ش��فاف و پاس��خگویی برخی س��ازمان ها و نهادها 
اس��ت که از بودجه عمومی کش��ور اس��تفاده کرده اند و در 
قب��ال اعتب��ارات هزینه ش��ده هیچ گونه گ��زارش عملکری 
تحویل نداده اند. در چنین س��اختاری حتی س��ازمان های 
نظارتی نیز نمی توانستند نقشی داشته باشد. البته رویکرد 
مجلس ب��رای بودج��ه ۹۷ ح��ذف ردیف ه��ای بودجه ای 
غیر شفاف است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
قدم ه��ای اولیه را برداش��ته و تصوی��ب آن در صحن علنی 
مجلس می تواند همان یکپارچگی قوا برای اصالح س��اختار 
بیمار نظارتی در کش��ور باشد. بنابراین اقتصاد کشور وقتی 
می تواند میل به توس��عه پیدا کند که ش��رایط برای رش��د 
آن وجود داش��ته باشد که شفافیت و ارائه گزارش عملکرد 
یک اصل برای رش��د اقتصادی اس��ت.  ی��ک عضو انجمن 
اقتصاددانان ای��ران در گفت وگو با »گس��ترش صنعت« با 
بیان این موضوع که خصوصی س��ازی می تواند به مشکالت 
اقتص��ادی در ای��ران پایان دهد، گفت: اگ��ر ثروت ملی به 
درس��تی توزیع شود رانت و مش��کالت را حل می کند. وی 
افزود: اگر بنگاه های اقتصادی که هم اکنون دولتی هستند 
به افراد یا ش��رکت های دارای صالحیت واگذار شود نه تنها 
اقتصاد به سمت رونق و رشد حرکت می کند بلکه شفافیت 

اقتصادی نیز به  دست می آید.  
محمدباق��ر ص��دری ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در حال حاضر 
نهاده��ای نظارت��ی زیادی در کش��ور وج��ود دارد، افزود: 
بسیاری از مش��کالت اقتصادی کش��ور در نتیجه عملکرد 
ضعیف نهادهای نظارتی اس��ت و اگر به درس��تی مصوبات 
قانونی و... را پیگیری کنند مشکل رانت و فساد نیز برطرف 
می شود اما اینکه گفته شود نهادهای فراقوه ای ایجاد شود، 
در واقع اضافه کردن به همان نهادهاس��ت به همین دلیل 
بای��د میزان نظارت را در این نهاده��ا تقویت کرد نه اینکه 
 با م��وازی کاری و ایجاد بروکراس��ی بر پیچیدگی مس��ئله

 افزود. 

اقتصاد ایران نیازمند شفاف سازی و نظارت، نه ساختارسازی

اینفوگرافی

منبع:  ایرنا

حامد شایگان
industry@sanatnewspaper.com

مدی��رکل دفت��ر آمار و ف��رآوری داده ه��ای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از پاسخگویی به ۳۹ پرسش از 
۴۰ پرس��ش درخواست اطالعات واردشده )۹۷ درصد 
پاس��خگویی( به این وزارتخانه از آغاز اجرای س��امانه 

انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات خبر داد.
س��یدمهدی نی��ازی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا افزود: 
همزمان با نخستین اجالس ملی گزارش پیشرفت ها و 
راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق ش��هروندی که در 
واپسین روزهای آذر امسال با حضور رییس جمهوری 
و مقامات کش��ور در س��الن اجالس سران برگزار شد، 
موضوع »قانون انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات« 
به عنوان یک حق از حقوق شهروندی معرفی و تبیین 

شد.
foia.iran. به گفت��ه وی، در ای��ن پیوند س��امانه

gov.ir موس��وم به »فویا« از سوی کمیسیون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات راه اندازی و تقسیم بندی 

دستگاهی برای پاسخگویی به سواالت انجام شد.
این مقام مسئول خاطرنش��ان کرد: افراد می توانند 
ب��ا مراجعه به تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پرس��ش های خ��ود بیان و حداکثر در ۱۰ روز پاس��خ 

دریافت کنند.
وزارت  در  زی��اد  ذی نفع��ان  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، بیان کرد: ب��ه این منظور 

دسترس��ی های الزم برای زیرمجموعه ه��ای تابع این 
وزارتخانه نیز تعریف ش��ده که از جمله آنها س��ازمان 
توس��عه تجارت، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان، ایدرو، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، 
شرکت دخانیات ایران و مرکز تجارت الکترونیک است 
ک��ه در هر یک از این نهاد ها ی��ک نفر به عنوان مقام 

پاسخگو تعیین شده است.
نی��ازی ادامه داد: مراجعه کنن��دگان پس از ورود به 
سامانه یاد ش��ده، نام کاربری دریافت می کنند و پس 
از انتخاب دستگاه مورد نظر می توانند پرسش خود را 
مط��رح و اطالعات را دریافت کنند. وی گفت: عالوه بر 
این س��امانه، از چند سال پیش دسترسی به اطالعات 
در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت 
گس��ترده تر تعریف شده اس��ت. این مقام پاسخگو به 
درخواست های قانون انتشار و دسترسی آزاد اطالعات 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با انجام 
نیازس��نجی و ارائه نیازه��ای متقاضیان به بخش های 
مختلف وزارتخان��ه، گزارش هایی در قالب های روزانه، 
ماهانه و س��االنه تهیه ش��ده که به  تدری��ج از طریق 
تارنمای وزارتخانه یا س��ایر س��ازمان های زیرمجموعه 
آن اطالع رس��انی می شود. وی یادآور شد: برای نمونه، 
پایگاه اطالع��ات ظرفیت های تولی��د و تجارت برپایه 
بازخوردهایی که از افراد و نهادهای مختلف گرفته ایم، 

ایجاد شده و اکنون در پورتال وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین سایت »بهین یاب« بارگزاری شده 
است. نیازی اظهار کرد: سایر سازمان های زیرمجموعه 
وزارتخان��ه نی��ز بر اس��اس نیازهای ذی نفع��ان خود، 

گزارش های ویژه خود را تهیه و منتشر می کنند.
وی تاکی��د ک��رد: ب��ه منظ��ور تس��هیل خدمات و 
سیاس��ت های دولت، س��عی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت برای مراجعه نکردن ارباب رجوع به سازمان ها 
و همچنین وزارتخانه برای رفع نیازها و مشکالت شان 
اس��ت و بر این اساس، بیشتر خدمات مان را به صورت 

الکترونیکی ارائه می کنیم. 
مدی��رکل دفت��ر آمار و ف��رآوری داده ه��ای وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت خاطرنش��ان ک��رد: با ایجاد 
پورت��ال خدمات الکترونیکی، اکن��ون مردم می توانند 
درخواست های خود را از خانه  خود و بر بستر اینترنت 
ارائ��ه دهند که پیگی��ری خواهد ش��د؛ در این پیوند 
تاکنون خدم��ات الکترونیک��ی در حوزه های صنعت، 
اصن��اف و تجارت خارجی ارائه ش��ده و به زودی برای 

بخش معدن نیز عرضه خواهد شد.
پیش تر نیز سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی موضوع تصویب و اجرای قانون دسترسی آزاد 
به اطالعات را از جمله مهم ترین اقداماتی برشمرد که 

در دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
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مدیرمسئول:  ناصر بزرگمهر

رونق سهام های آسیایی
سهام آسیایی در معامالت سه شنبه به مقادیر باالتری دست یافتند 

و یورو هم، نزدیک به رکورد ۳ ساله خود باقی ماند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، سه شنبه سهام آسیایی کاهش های 
اوایل روز را جبران کردند و به مقادیر باالتری دست یافتند؛ در همین 
حال با گمانه زنی هایی درباره اینکه بانک مرکزی اروپا ممکن اس��ت 
برنامه محرک های مالی خ��ود را متوقف کند، یورو نزدیک به رکورد 

۳ ساله خود باقی ماند.
نیک��ی ژاپ��ن در حالی که تداوم رش��د ارزش ین ب��رای یک نفس 
گرفتن کوتاه متوقف ش��د، ۸/ ۰ درصد رش��د کرد. این در حالی بود 
که انتظار از انتش��ار داده های سود قوی ش��رکت ها حال وهوای بازار 
را تقویت کرده بود. س��هام شرکت س��وبارو ۵۹/ ۲ درصد جهش کرد 
تا عملکردی بهتر از تمام رقیبان داش��ته باشد. تویوتا و هوندا هم به 

ترتیب ۸۲/ ۰ و ۱۵/ ۰ درصد رشد کردند.
در ای��ن می��ان بهترین عملکرد ش��اخص های آس��یایی مربوط به 
ش��اخص هانگ سنگ در شانگ های بود که ۰۹/ ۱ درصد جهش کرد. 
این در حالی است که این شاخص به توالی ۱۴ روزه رشد خود پایان 
داد. سنگین وزن های این شاخص تنسنت و HSBC، به ترتیب ۴/ ۲ 

و ۳/ ۰ درصد رشد کردند.
در س��رزمین اصلی چین هم کامپوزیت ش��انگهای ۴۱/ ۰ درصد و 
کامپوزیت ش��ن زن ۶۸/ ۰ درصد رش��د کرد. با وجود رش��د کلی این 
شاخص ها س��هام ش��رکت های هوایی افت های س��نگینی را تجربه 
کردن��د؛ ایرچاینا ۳/۷۳ درصد و چاینا ایس��ترن ایرالینز ۳۹/ ۳ درصد 

سقوط کرد.

کارتون  روز بین الملل

طرح: هادی اشرفیمطبوعات: کاریکاتورهای مطبوعاتی آینه تمام نمای جامعه است

گزارش »گسترش صنعت« از راهکارهای عبور از بحران های اقتصادی


