سال بیست و نهم

مجلس مجموع سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را در حوزه انرژی لحاظ کند
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منصور معظمی گفت :ما برای اصالح در مسیر مصرف بهینه انرژی راهی جز پیگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نداریم و باید در این مسیر
حرکت کنیم .رییس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در همایش قدردانی از برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
با اش��اره به س��اختار ذهنی شکلگرفته همگان مبنیبر اینکه ما در کشور ثروتمندی هستیم ،تصریح کرد :این نقطه شروع ،اشتباه است
که ما را به لحاظ بهرهوری به پایینترین سطح رسانده است .برای اصالح در مسیر مصرف بهینه انرژی راهی جز پیگیری سیاستهای
قیمتی و غیرقیمتی نداریم و باید این مسیر را بدون تعارف جلو ببریم .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به قضایای اخیر
در کش��ور ،اظهار کرد :مجلس ش��ورای اسالمی به هنگام بررسی بودجه مجموع سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را در حوزه انرژی
لحاظ کند.
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ایجاد یک میلیون و  ۳۳هزار شغل
در سال آینده

رییس س��ازمان برنامه و بودجه گفت :در س��ال  ۱۳۹۷با ۳۲۷
ه��زار و  ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار ،یک میلیون و  ۳۳هزار فرصت
شغلی ایجاد میشود.
به گزارش «گس��ترش صنعت» محمدباقر نوبخت روز سهشنبه
در نشست خبری اشتغال و تولید در بودجه  ۱۳۹۷که در سازمان
برنامه و بودجه برگزار ش��د ،افزود :س��ال گذش��ته سیاست دولت
ای��ن بود که  ۱۷ه��زار و  ۹۰۰میلیارد تومان تس��هیالت بانکی به
 ۲۴ه��زار واحد تولیدی کوچک و متوس��ط اعط��ا کند .اقدام دوم
این بود ک��ه از منابع خزانه بهعنوان طرحه��ای عمرانی مبلغ ۴۲
ه��زار میلی��ارد تومان به طرحه��ای عمرانی اختصاص داده ش��د.
درمجموع س��ال گذشته س��رمایهگذاری  ۱ /۷درصد رشد داشت
و برای نخستین بار رش��د اقتصادی ما  ۲رقمی شد بنابراین سال
آینده نیز این سیاستها به صورت پیشرفته اجرا میشود .نوبخت
ب��ا بیان اینکه منابع س��رمایهگذاری در الیحه بودجه س��ال آینده
 ۳۲۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده ،گفت ۷۳ :هزار و
 ۴۰۰میلیارد تومان به سرمایهگذاری در طرحهای تولید و اشتغال
و  ۲۵۴هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان به س��رمایهگذاری در طرحهای
عمران��ی اختص��اص دارد .وی درباره منابع پیشبینیش��ده برای
س��رمایهگذاری در بخش تولید و اش��تغال گفت ۱۷ :هزار و ۴۰۰
میلی��ارد تومان از منابع حاصل از بودجه عمومی ۱۵ ،هزار میلیارد
توم��ان از منابع صندوق توس��عه ملی ۳۵ ،ه��زار میلیارد تومان از
منابع بانکی و  ۶هزار میلیارد تومان از مانده اعتبار مربوط به قانون
حمایت از اشتغال روستایی تامین خواهد شد.
ریی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه همچنی��ن درب��اره منابع
س��رمایهگذاری در طرحهای عمرانی افزود :در این بخش  ۶۰هزار

8

 8صفحه

قیمت 1000 :تومان

میلی��ارد تومان از منابع عموم��ی ۱۳ ،هزار میلیارد تومان از منابع
اختصاصی ۵۳ ،هزار میلیارد تومان از مش��ارکت بخش خصوصی
و تس��هیالت صندوق توس��عه ملی و بانکی ۳ ،هزار میلیارد تومان
از آبه��ای م��رزی و  ۱۲۴هزار میلیارد توم��ان از منابع حاصل از
سرمایهگذاری شرکتهای دولتی تامین خواهد شد.
وی درب��اره جزئیات طرح ایجاد اش��تغال نیز گف��ت :در الیحه
بودجه  ۹۷پیشبینی شده که  ۲۴۰هزار شغل با احیای  ۱۰۰هزار
بافت فرسوده و  ۶۰هزار شغل با تامین  ۱۰۰هزار مسکن روستایی
و اجتماعی ایجاد کنیم .در بخش کش��اورزی نیز پیشبینی ش��ده
 ۶۷هزار شغل ایجاد شود که از این میزان  ۳۳هزار فرصت شغلی
در طرح کش��ت گلخانهای ۱۴ ،هزار ش��غل در پ��رورش ماهی در
قفس و  ۲۰هزار ش��غل در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در
نظر گرفته ش��ده اس��ت به همین دلیل پیشبینی شده که ۱۷۳
هزار ش��غل در بخش میراث فرهنگی ۲۲۱ ،هزار ش��غل در بخش
سیاس��تهای فعال ب��ازار کار و همچنین  ۷۴هزار و  ۵۰۰ش��غل
جدی��د در بخش صنعت با اجرای برنامه دولت ایجاد ش��ود .همه
سیاس��تهای دولت در بخش اش��تغال در چارچوب سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و دستیابی به برنامه ششم توسعه است.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه با بی��ان اینکه در الیحه بودجه
 ۹۷پیشبینی شده  ۷۱طرح عمرانی به صورت مشارکتی ازسوی
دولت و بخش خصوصی اجرا میش��ود ،افزود :منابع الزم برای این
طرحه��ا حدود  ۶۸هزار میلیارد تومان اس��ت که ۱۵هزار میلیارد
تومان آن س��هم دولت ۱۶ ،هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان از صندوق
توسعه ملی به بخش خصوصی ۳۰ ،هزار میلیارد تومان تسهیالت
بانکی و  ۶هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان آورده بخش خصوصی است.

بررسی درخواست حذف  ۳صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از فهرست واگذاریها
عکس :مهدی کاوهای

صدور ضمانتنامه صنایع کوچک
در ابهام خصوصیسازی
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خانه ملت

هاشمی؛ مرد اعتدال و تدبیر

فاطم�ه س�عیدی ،عض�و هیاترییس�ه

فراکس�یون امی�د :آی��تاهلل هاش��می
رفس��نجانی این نماد اعت��دال و تدبیر ،به
راستی در تمام دوران حیات سیاسی خود
نه تندروی کرد و نه از تندروها حمایتی داش��ت .فقدان مرد
بزرگ و تاریخساز ایران در هر چالش و بحرانی خود را به رخ
میکشد .آیتاهلل هاش��می مردی که لقب امیرکبیر زمان به
راستی برازندهاش بود ،اگرچه همواره در معرض نقد و تخریب
بدخواهان و جریانهای مختلف قرار میگرفت اما لحظهای در
اعتالی نام ایران و انقالب اس�لامی کوتاهی نکرد و هر آنچه
داشت از مال و خانواده و اعتبار و آبرو در راه انقالب گذاشت
و گذشت.

همیشه دلسوز انقالب بود

جلی�ل رحیم�ی جهانآب�ادی ،ریی�س
فراکس�یون اه�ل س�نت مجلس ش�ورای
اسلامی :آی��تاهلل هاش��می رفس��نجانی

باوجود اینک��ه مورد بیمه��ری افراطیون
اصالحطل��ب و افراطی��ون اصولگرا قرار گرفت اما ش��خصیت
بس��یار دلسوزی برای انقالب و کش��ور بود .آقای هاشمی در
دوران حی��ات خود اثرات غیرقابل انکاری در مس��یر انقالب
داش��تند؛ در دوران جنگ و بازسازی اثرات زیادی داشتند و
به رشد تفکر عقالنی ،اعتدالگرایی و تنشزدایی در سیاست
خارج��ی و همچنین حاکم کردن گفتمان اعتدال در کش��ور
بس��یار کمک کردند .بس��یاری از چهرههای حاضر در دولت
روحان��ی ،نیروهایی هس��تند که آیتاهلل هاش��می آنها را به
عرصه سیاسی ایران وارد کرد و به این ترتیب اکنون نیز تفکر
آیتاهلل بر کشور حاکم است.

محور وحدت در جامعه بود

پروانه مافی ،عضو کمیس�یون ش�وراها

و ام�ور داخل�ی مجلس :آیتاهلل هاش��می
رفس��نجانی از نخبگان سیاسی ،واقعنگر و
تیزبین در نحوه برخورد با پدیدههای نو و
غیرقابل پیشبینی بود .ایش��ان در دوران زندگی خود مواضع
واکنشی سریع و خشن ،نسبت به سوژههای مختلف نداشت
و همواره با دوراندیشی و دقت به بررسی ابعاد مختلف مسائل
میپرداخ��ت و با یک نگ��رش واقعگرایانه جنبههای مثبت و
منفی مسائل را می دید.
به طور کلی میتوان گفت آیتاهلل هاش��می محور وحدت
در جامعه فارغ از هر نوع نگاه و وابستگی بود .ایشان از جمله
مجتهدان��ی بود که به این مرحله رس��یده ب��ود و واقعنگری
ایشان قابل تحسین بود.

فقدان آیتاهلل هاشمی بهشدت
احساس میشود
علیاصغر یوس�فنژاد ،عضو کمیسیون

ش�وراها و ام�ور داخل�ی :فق��دان آیتاهلل
هاش��می رفس��نجانی در ش��رایط سخت
تصمیمگیری بهویژه در حوزههای سیاسی
و اجتماعی یک س��ال گذش��ته بهشدت احس��اس میشود.
محبوبیت و منزلت آیتاهلل هاش��می رفسنجانی و موقعیت و
جایگاه ایشان در عرصههای سیاسی در قلوب مردم همچنان
محفوظ است.
گروههای سیاسی باید به منش ،روش ،سیره و دیدگاههای
آیتاهلل توجه جدیتری کنند .تفکر سیاسی آیتاهلل هاشمی
رفس��نجانی به عنوان مدل سیاس��ی منطبق بر ش��رایط روز
جامعه باید از س��وی جریانهای سیاسی حفظ و تبیین و به
نسل نواندیش ایران آموزش داده شود.

هوشمندی در مذاکرات خارجی

عالءالدی�ن بروج�ردی ،ریی�س
کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت
خارجی مجلس :مرحوم آیتاهلل هاشمی

در زمینه مذاکره با س��ران کش��ورهای
دیگر از خود هوشمندی ویژهای نشان میدادند که موجب
احترام دیگران به ایشان میشد و مسئوالنه در این عرصه
به حفظ منافع ملی کمک میکردند.
در ط��ول دوران  8س��اله معاون��ت اینجان��ب در وزارت
خارجه ،حتی یک بار هم نش��د که با تلفن سیاسی وزارت
خارجه تماسی را با رییسجمهوری وقت ،آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی برقرار کنیم و ایشان پاسخ ندهند.

مرد روزهای سخت بود

محم�د محم�ودی شاهنش�ین ،عض�و
کمیس�یون ش�وراها و ام�ور داخل�ی
مجل�س :آی��تاهلل هاش��می رفس��نجانی

م��رد روزه��ای س��خت ب��ود و ه��ر زمان
که کش��ور به س��ختی میخ��ورد ،با ورود به مس��ائل به حل
مش��کالت و س��ختیها کمک میکرد .هر ف��رد بزرگی که از
کش��ور برود ،یاد و خاطرات��ش در میان م��ردم باقی خواهد
ماند.
آقای هاش��می به طور معمول به شکل بسته به موضوعات
ن��گاه نمیکرد ،بلک��ه زمانی که موضوعی مطرح میش��د ،از
منظرهای مختلف به آن نگاه میکرد .ایش��ان بر این عقیده
بود که همیشه میتوان تعامل و همدلی ایجاد کرد.

آیتاهلل هاشمی
معتقد بود سیاست
صدور انقالب نیازمند
اقتصادی قوی و پویا
است و با الگوسازی
اقتصادی میتوان
انقالب را صادر کرد .از
نظر او ،بدون پشتوانه
مادی تولید نمیتوان
انقالب را صادر کرد و از
سوی دیگر ،بقای نظام
را نیز نمیتوان تضمین
کرد

«گسترش صنعت» در گفتوگو با نزدیکان آیتاهلل هاشمیرفسنجانی ویژگیهای اقتصادی دولت ایشان را بررسی کرد

آیتاهلل هاشمی ،الگوی ماندگار توسعه

سیدمحمدحسن سیدزاده
industry@sanatnewspaper.com

س��ال گذش��ته در چنین روزهایی انقالب اس�لامی
تجربهای س��خت را پشتسر گذاش��ت .شاید هنوز نیز
پس از گذش��ت یک سال باور نبود «سردار سازندگی»
در انقالب اس�لامی سخت باش��د .نبود مرحوم آیتاهلل
هاشمیرفس��نجانی ب��ه واس��طه نق��ش پررن��گ در
عرصهه��ای مختلف خأل بزرگی برای انقالب اس�لامی
اس��ت .او بیش��ترین نق��ش را در عمر  ۴ده��ه انقالب
اس�لامی ایفا کرده اس��ت؛ از مدیریت جنگ در  ۸سال
دف��اع مقدس تا پایهگذاری توس��عه اقتصادی کش��ور.
مرحوم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی که در شرایط خطیر
پس از جنگ س��کان اجرایی کش��ور را برعهده داشت،
سیاس��ت صدور انقالب را با رویکرد توس��عه اقتصادی
پی��ش گرفت و تحولی اساس��ی در این زمینه به وجود
آورد ب��ه همین دلیل نیز دولت او «دولت س��ازندگی»
نام یافت .آیتاهلل هاش��می معتقد بود سیاس��ت صدور
انقالب نیازمند اقتصادی قوی و پویا است و با الگوسازی
اقتص��ادی میتوان انقالب را صادر کرد .از نظر او ،بدون
پش��توانه مادی تولید نمیتوان انقالب را صادر کرد و از
س��وی دیگر ،بقای نظام را نی��ز نمیتوان تضمین کرد.

دس��تاورد اقتصادی دولت س��ازندگی را در چندین
بخ��ش میت��وان خالصه کرد :نخس��ت مثبت ش��دن
ش��اخصهای اقتصادی پس از دوران جنگ اس��ت؛ در
آن زمان با سیاست تثبیت اقتصاد نرخ تورم از  ۴۹/۴به
 ۳۲/۲درصد در سال  ۱۳۷۵کاهش یافت و در عین حال
رشد تولید ناخالص داخلی از  ۴/۵به  ۵/۲درصد و رشد
س��رمایهگذاری از  ۳/۲به  ۸/۳درصد رس��ید .همچنین
نرخ بیکاری از  ۱0/۶درصد در سال  ۱۳۷۴به  ۹درصد
در س��ال  ۱۳۷۵کاه��ش یافت .افزایش ت��راز بازرگانی
خارج��ی به  ۷/۴میلی��ارد دالر و کاهش کل بدهیهای
خارج��ی و بهبود س��اختار سررس��ید بدهیها از دیگر
موفقیتهای دولت هاش��می بود .در آن دوران بیش از
 ۶0سد مخزنی ساخته شد و توسعه شبکههای آبیاری
و زهکش��ی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد
گندم و محصوالت زراعی رش��د س��االنهای حدود ۶0
درصد را تجربه کنند.

و رش��د بخش خصوصی در اقتصاد اس��ت؛ رش��دی که
بنیان اصلی رش��د اقتصادی کش��ور را هم فراهم کرد.
این رش��د در ادامه خود افزایش اش��تغال ،توسعه تولید
داخلی ،افزایش منابع مالی و در نتیجه مصرف بیش��تر
را هم ایجاد کرد .دس��تاورد س��وم تدوی��ن برنامههای
پنجس��اله توسعه و ترسیم نقش��ه راه میانمدت کشور
بود .اقدامات دولت سازندگی در بازسازی کشور و ایجاد
زیرس��اختهای اقتصادی و فرهنگی در کش��ور که در
قالب برنامههای اول و دوم در سالهای ریاستجمهوری
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبتی
را در عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور بر
جا گذاش��ت .اجرای برنامه توس��عه اول در این دوران،
عالوهبر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی ،باعث
ایجاد تحرک در سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال و تامین
رش��د متوسط ساالنه  ۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی
شد و خسارت جنگ را تا حدی ترمیم کرد .برنامه دوم
توسعه نیز از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی از
برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن به شمار میرفت
و در این برنامه نیز رش��د و توس��عه اقتصادی به عنوان
اصلیترین هدف درنظر گرفته شده بود.

دس��تاورد دوم این دولت ،توسعه بنگاههای تولیدی

الگوی��ی که آی��تاهلل هاشمیرفس��نجانی در دولت

ب��ر همین اس��اس «تقویت تولی��د» مهمترین رویکرد
اقتصادی دولت سازندگی در آن زمان قرار گرفت.

  ش�اخص مثب�ت اقتص�ادی در دول�ت
سازندگی

 رش�د بخ�ش خصوص�ی و تحق�ق کامل
برنامههای توسعه

آیتاهلل هاشمی همواره به دنبال کاهش فشار بر مردم بود

مهمترین ویژگی آیتاهلل ،ایجاد امید برای رشد و توسعه کشور

محس�ن هاش�می -رییس شورای ش�هر تهران و

فرزند ارش�د آیتاهلل هاش�میرفس�نجانی :آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی همواره بر این عقیده بود که باید
ایران��ی آباد ،آزاد و معتدل داش��ته باش��یم تا از این
طریق با کمترین فش��ار ضمن حل مشکالت داخلی
به اتحاد جهانی در بین مس��لمانان هم برس��یم و از
این طریق نیز مشکل جهان اسالم همچون فلسطین
حل ش��ود و ایران به اهدافی که در سیاست خارجی
برای خود ترس��یم کرده دست یابد .درباره سیاست
خارجی نخس��تین نکت��های که برای ایش��ان دارای
اهمیت بود وارد کردن کمترین فش��ار به مردم بود.
در همین راس��تا ،سیاستهای خود را بر این اساس
تنظیم میکردند .در بخش اقتصادی نیز ایشان تنها
راهحل مش��کالت در کش��ور را گذر از مسیر تولید و
ایجاد اش��تغال میدانستند .کسانی که فقر و عدالت
را بشناسند میدانند که فقط از طریق تولید میتوان
فقر را از کش��ور برافکند .آیتاهلل هاش��می در دولت
س��ازندگی و پ��س از آن همواره بر س��رمایهگذاری
بخ��ش خصوصی تاکید داش��تند تا ابتدا سیاس��ت
جایگزین واردات ،محقق و سپس سیاست صادراتی
در کشور اجرا شود.
در پای��ان دولت س��ازندگی نیز به ش��دت به این
موض��وع پرداخته ش��د و هم��واره تنها راه توس��عه
اقتصادی کش��ور را در تولید صادراتمحور و پرهیز

 الگ�وی مان�دگار آی�تاهلل برای توس�عه
کشور

س��ازندگی در اقتصاد کشور اجرا کرد تا ابد برای کشور
ماندگار خواهد ب��ود و دولتهای دیگر نیز میتوانند از
توس��عه اقتصادی دولت سازندگی الگو بگیرند .به گفته
نزدیکان و اعضای کابینه آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی،
برنامهریزی برای اقتصاد کشور و عمل به آن مهمترین
ویژگ��ی آیتاهلل در دوران مدیریتش��ان بود .پرهیز از
افراط و تفریط یکی دیگر از ویژگیها بارز ایش��ان در ۴
دهه انقالب اسالمی بود.
آی��تاهلل هاشمیرفس��نجانی ،ریی��س فقید مجمع
تش��خیص مصلحت نظام عص��ر ۱۹دی  ۱۳۹۵در پی
ایس��ت قلبی در  ۸۲سالگی در تهران درگذشت؛ مردی
که حضور سیاس��ی او اکنون نیز با گذش��ت یک سال از
وفاتش همچنان پررنگ اس��ت و اندیش��هها ،سخنان و
عملک��رد او در روزهای انقالب ،جنگ ،مس��ئولیتهای
اجرای��ی و پ��س از آن ،همچنان در محافل سیاس��ی و
اقتصادی نقل میشود و موضوع بحثهاست.
بر همین اس��اس« ،گس��ترش صنعت» در حاش��یه
کنگره بزرگداش��ت سالگرد درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفس��نجانی که در س��الن اجالسس��ران برگزار شد با
نزدیکان ایشان و اعضای کابینه دولت سازندگی درباره
دس��تاوردهای اقتصادی و دیدگاههای ایشان در  ۴دهه
انق�لاب اس�لامی گفتو گو کرده اس��ت ک��ه در ادامه
میخوانید:

محمدرضا نعم�تزاده -وزیر صنایع دولت آیتاهلل

از خامفروش��ی اع�لام میکردن��د .یک��ی دیگ��ر از
دستاوردهای دولت ایش��ان اجرای دقیق برنامههای
پنجس��اله توسعه بود البته در س��الهای بعد کشور
دچ��ار افراط و تفریطهایی ش��د که همین امر باعث
آسیبهایی به برنامههای توسعه کشور شد .آیتاهلل
هاش��می همواره در ش��رایطی که اف��راط و تفریط
میش��د خود را در کفه دیگر قرار میدادند تا تعادل
به جامع��ه بازگردد و این موض��وع را چندی 
ن بار در
زندگیش��ان تکرار کردند .آخرین ب��ار نیز انتخابات
ریاس��تجمهوری سال  ۹۲بود که در سالهای قبل
از فوتش��ان دوب��اره برای ریاس��تجمهوری حضور
یافتن��د و نتیجه آن حضور آق��ای روحانی به عنوان
رییسجمهوری بود .آیتاهلل هاشمی اصوال به سمت
وح��دت میان قوا و احزاب و ایجاد وحدت در جامعه
حرکت میکردند و امیدوارم مس��یر ایشان در کشور
ادامه پیدا کند.

هاشمیرفس�نجانی :آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی به
این عنوان که یک دولت فعال و کارمحور را تاسیس
میکنن��د کابین��ه را در آن زمان تش��کیل دادند و
توانستند پس از شرایط سخت جنگ تحمیلی امید
را در کشور ایجاد کنند و دولت سازندگی تالشهای
زیادی برای عمران و آبادانی کشور انجام داد و من نیز
در این همین راس��تا در کابینه ایشان حضور داشتم.
نوس��ازی و بازسازی کش��ور پس از جنگ تحمیلی
و ایجاد امید برای رش��د و توس��عه کشور مهمترین
ویژگیهای مدیریتی ایشان در طول دولت سازندگی
بود .یکی دیگر از دس��تاوردهای دولت ایشان برنامه
پنجس��اله توس��عه بود که البته برنامه قبل از دولت
س��ازندگی تهیه و به مجلس فرس��تاده شده بود اما
زمانی که دولت س��ازندگی امور را بهدس��ت گرفت
احس��اس ش��د که برنامه قبلی برای ش��رایط جنگ
تدوین ش��ده و نیاز است بازنگری ش��ود .بنابراین از
مجلس پس گرفته ش��د و با اعم��ال تغییرات دوباره
برنامه اول توسعه در اواخر سال  ۶۸به تصویب رسید
و برنامهریزی کشور برپایه برنامههای توسعه تا برنامه
س��وم و چه��ارم به خوبی پیش رفت ام��ا عدهای در
کشور به توسعه اقتصادی عقیده نداشتند و در دولت
نهم احمدینژاد اعالم کرد که برنامه پنجم توسعه را
قبول ندارد .بنابراین اگر دیدگاه اداره کشور انتزاعی

و روزمره باش��د توسعه در کشور اتفاق نخواهد افتاد.
البته امروزه در دنیا به س��متی حرکت میکنیم که
آیندهنگری جایگزین برنامههای توس��عهای ش��ده و
بیشتر ایدههایی برای نوآوری و تحول در جوامع ارائه
میشود .کش��ور باید از تدوین برنامههای کلیشهای
فاصله بگیرد؛ تا حدودی در برنامه ششم توسعه این
اتف��اق افتاد اما باید تالش کنیم تا بیش��تر در جهت
توس��عه فکری و نوآوریها کار کنیم .کشورها برای
توس��عه به تالش و کار نیاز دارند .در کنار آن قناعت
نیز باید مورد توجه قرار بگیرد تا اش��تغال و نوآوری
در کش��ور ایجاد ش��ود .توزیع پول بین مردم شاید
برای مدت کوتاهی مردم را شاد کند اما فردا ضررش
را همین مردم متحمل خواهند ش��د .اگر برنامههای
کشور براس��اس تقویت بنیانهای تولید باشد ،حتی
اگر چند سالی هم فش��ار وارد شود ،در آینده مردم
در رفاه خواهند بود.

برنامهریزی و عمل به آن مهمترین رویکرد سردار سازندگی
محم�ود علیزادهطباطبای�ی -وکیل خانوادگی

آی�تاهلل هاش�میرفس�نجانی :مهمترین ویژگی
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی و دولت س��ازندگی،
داش��تن برنامهریزی و عمل ب��ه آن بود .در دولت
ایش��ان برنامههای پنجساله توس��عه اجرایی شد
و اه��داف برنام��ه اول و دوم نیز ب��ه خوبی محقق

ش��د اما در س��الهای اخیر متاسفانه شاهدیم که
برنامه درس��تی برای اقتصاد کش��ور وجود ندارد.
در س��الهای گذش��ته آس��یبهای زی��ادی ب��ه
اقتصاد کش��ور وارد ش��د که مهمترین آن انحالل
س��ازمان برنام��ه از س��وی محم��ود احمدینژاد،
رییسجمه��وری دول��ت نه��م در  5س��ال دولت

آقای روحانی نیز سازمان برنامه و بودجه همچون
گذشته احیا نشده است و سازمانی که بتواند نقشه
راه کشور معین کند و براساس واقعیتهای جامعه
ب��رای آینده برنامهریزی کن��د ،وجود ندارد .تفکر
آیتاهلل هاش��می همواره بر اصالح امور اقتصادی
ب��ود ام��ا اکنون اگر اراده جدی ب��رای اصالح امور

وجود دارد باید س��ازمان برنامه در قالب گذشته
خ��ود احی��ا ش��ود و در مدیریت افراد سیاس��ی
ق��رار نگی��رد .از س��وی دیگر ،یک��ی از مهمترین
رویکردهای دولت ایش��ان تنشزدایی در منطقه
ب��ود که در کنار برنامهری��زی اقتصادی میتواند
الگوی دولتمردان کنونی و آینده کشور باشد.

توسعه قطعات برقی بستری برای تولید لوکسها
چهارشنبه
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یکی از خألهای صنعت خودرو که بارها به آن اش��اره ش��ده ،نبود محصوالت لوکس
در س��بد کاالیی خودروسازان بزرگ کشور اس��ت .البته یکی از دالیل این امر به قدرت
خرید مردم برمیگردد که بازار کاالهای لوکس را محدود میکند .بهنظر میرسد حرکت
محدود به این س��مت سهم خودروسازان را از بازار داخل افزایش خواهد داد و به همان
نس��بت میتواند بازارهای هدف کشورهای منطقه را پوشش دهد .با توجه به اینکه ۸۰
تا ۸۵درصد هر خودرو مربوط به قطعات آن اس��ت در این گزارش «گس��ترش صنعت»

س��راغ کارشناس��ان صنعت قطعه رفته و نظر آنها را درباره توان همراهی صنعت قطعه
برای تولید این نوع خودروها جویا ش��د .ساس��ان قربانی ،کارش��ناس صنعت خودرو در
اینباره گفت :برای حرکت به س��مت تولید خودروهای لوکس باید نخس��ت برنامههایی
تدوین و برنامه واردات خودرو نیز بر اساس استراتژی کالن صنعت خودرو کشور تنظیم
شود .همیشه متولیان ،کارشناسان و تصمیمگیرانی که در زمینه واردات سیاستگذاری
و برنامهریزی میکنند باید ببینند نگاه مدیران باالدستی به این مقوله چیست.
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آرمان داخلیگرایی ترامپ تا شرق آسیا نفوذ کرد

شعارهای امریکایی
دردسر تازهخودروسازان
کره جنوبی
6

آیا خودروسازان چینی برنده بازار ایران میشوند؟
حدود  ۲سال از برجام میگذرد و برخالف پیشبینیها،
میزان س��رمایه خارج��ی جذبش��ده در صنعت خودرو
کمت�� ر از آن بوده که بتواند راهگش��ای توس��عه دومین
صنعت بزرگ کش��ور باش��د .به اعتقاد کارشناسان ،این
خودروسازان چینی هس��تند که بیشترین بهره را از این
خأل خواهند برد .براس��اس تکالیف پیشبینیش��ده در
برنامه شش��م ،جذب سرمایه  ۶۵میلیارد دالری از جمله
وظایف دولت بوده که با توجه به جذابیت صنعت خودرو
ایران پیشبینی میش��د پس از برجام بخش عمدهای از
س��رمایهگذاریهای خارجی بعد از حوزه نفت به خودرو
برس��د اما اکن��ون با اینک��ه درباره می��زان دقیق جذب
س��رمایه خارجی در حوزه خودرو شفافس��ازی نش��ده،
برآورد کلی کارشناس��ان نشان میدهد که میزان جذب
این س��رمایه در ح��وزه خودرو اندک بوده اس��ت .گرچه
جذب س��رمایهگذاری به غیر از نبود تحریمها به عواملی
بوکار و فراهم بودن
از جمله مس��اعد بودن فضای کس�� 
زیرس��اختها بستگی دارد اما اکنون پرسش اساسی این
است که پیامدهای جذب نشدن سرمایه خارجی در حوزه
خودرو چه خواهد بود؟ در اینباره برخی صاحبنظران بر
بوکار در کشور
این باورند که نبود فضای مناس��ب کس�� 

و س��نگاندازیهای دولتی یکی از دالی��ل کاهش ورود
س��رمایهگذار به صنعت خودرو کشور است .البته برخی
دیگر از صاحبنظران و کارشناسان صنعت خودرو بر این
باور هس��تند که تصمیمگیریهای دولتی همچون بسته
و باز ش��دن س��ایت ثبتارش ،افزایش تعرفههای وارداتی
و تصمیمات��ی از این دس��ت ،از مهمترین عوامل افزایش
اعتماد به نفس چینیها برای ورود به بازار ایران اس��ت.
در همین زمینه فربد زاوه ،کارش��ناس صنعت خودرو به
خودروکار میگوید :احتم��ال دارد چینیها و پس از آن
فرانسویها از فرصت کاهش سرمایهگذاران سوءاستفاده
کنن��د و بازار خ��ودرو ایران ب��ه لطف دی��وار تعرفههای
واردات��ی مملو از خودروهای چینی ش��ود .به گفته او ،با
کاهش سرمایهگذاری در صنعت خودرو این امکان فراهم
میشود که چینیها از این فرصت استفاده کنند و حتی
محصوالتی که خود آنها هم نمیخرند ،وارد ایران شود.
زاوه میافزاید :در مدت اخیر ،حتی سرمایهگذاریهای
مطرحشده نیز به جز  ۳قرارداد به عمل ننشسته است از
این رو حجم س��رمایهگذاری همواره با شیب ثابت پیش
نمیرود زیرا همواره محدودیتهایی شامل حال صنعت
خودرو اس��ت .با توجه به کاهش تعداد س��رمایهگذار در

مدت اخیر باید راهی برای پر ش��دن این خأل ایجاد شود
اما همواره دولت عالقهمند به اداره دستوری بازار است و
اجازه دخالت به کس��ی نمیدهد .این کارشناس صنعت
خودرو با اش��اره به اینکه از آنجا که ی��ک طرف قرارداد
دولت اس��ت و قوانین همواره تغییر میکند ،میگوید :از
این رو سرمایهگذاران خارجی به دلیل تصمیمات گرفته
ش��ده از انعقاد قرارداد با بخش خصوص��ی هراس دارند
زی��را بر این باورن��د که فعالیته��ای خودرویی مدام در
حال تغییر اس��ت از این رو قدرت ریس��ک و حضور آنها
را کاهش میدهد .زاوه در پاس��خ به اینکه اگر چینیها
در ایران خط تولید راهاندازی کنند آیا تولیدات پرسودی
خواهند داش��ت ،اظهار کرد :خط مونتاژ خودرو س��واری
س��ود آنچنانی ن��دارد و ذرهای ارزش افزوده برای اقتصاد
مل��ی ایجاد نخواهد کرد از این رو اگر قرار اس��ت اتفاقی
ب��رای حض��ور آنها بیفت��د باید راهی فراهم ش��ود تا هم
قطعهس��ازان و هم خودروس��ازان همزمان با تیراژ باالی
خودروها فعال ش��وند .باید کاری کنیم نه تنها چینیها
بلکه س��رمایهگذاران و طرفهای قرارداد ب��ا ایران ،پول
و س��رمایه وارد کش��ور کنند زیرا با واردات خودرو هیچ
سرمایهای به اقتصاد و صنعت کشور افزوده نمیشود.

«پراید» به آخر خط رسید؛ خروج خودروهای قدیمی با اجبار استاندارد
با اجبار س��ازمان مل��ی اس��تاندارد در اجرای
اس��تانداردهای هشتادوپنجگانه خودرو و به دلیل
به صرفه نبودن پراید در مطابقت با استانداردهای
جدید ،تولید این خودرو سال آینده به خط پایان
خواهد رسید.
چند س��الی اس��ت ک��ه ارتقای کیفی��ت انواع
خودروهای داخلی با جدیت بیش��تری ازس��وی
سازمان ملی اس��تاندارد پیگیری میشود که این
موضوع با اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنجگانه
خودرو وارد فاز جدیدی شد.
براس��اس برنامهریزیه��ا در رون��د اج��رای
اس��تانداردهای جدید تا ابتدای دی امس��ال ۶۱
مورد اس��تاندارد خودرویی اجرا شد و درنهایت با
اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد خودرویی دیگر تا
دی سال آینده باید تعداد استانداردهای اجباری
خودروهای سواری به  ۸۵مورد افزایش یابد.
بر همین اس��اس س��ازمان ملی اس��تاندارد فاز
نخس��ت اس��تانداردهای جدید اجب��اری خودرو
را از اول دی  ۱۳۹۶اجرای��ی ک��رد و مطابق آن
تولید و واردات خودروهای امویام  ۳۱۵س��دان،

امویام  ،۵۵۰تیگ��و  ،۵س��ایپا  ۱۳۱و س��ایپا
 ۱۳۲دوگانه س��وز ،س��ایپا  ۱۴۱بنزینی و دوگانه
س��وز ،آریو  ۱۵۰۰سی س��ی ،پژو پارس با موتور
 ،XUMوان��ت تک کابی��ن و دو کابی��ن مزدا و
کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانه س��وز) ،آسا ،B۵۰F
لیفان  ،۶۲۰لیف��ان ایکس  ،۵۰لیفان ایکس ،۶۰
ج��ک ج��ی  ،۵هیون��دایای  ۱۰از دس��تور کار
خودروسازان خارج شد.
به گزارش تس��نیم ،البته س��ایپا بعد از انتشار
توقف تولید تعدادی از خودروها ازس��وی سازمان
ملی اس��تاندارد اع�لام کرد بس��ته جامع پایش
اس��تانداردهای اجب��اری محصوالت س��ایپا را به
مراجع نظارتی برونس��ازمانی ارائه داده و موفق
به دریافت تمدید مجوز شمارهگذاری خودروهای
تولیدی شامل سراتو ،چانگان سیاس  ،۳۵ساینا
دن��ده ای ،تیب��ا صندوقدار ،تیبا  ،۲س��ایپا ،۱۱۱
س��ایپا  ،۱۳۱س��ایپا  ،۱۳۲س��ایپا  ۱۵۱و آریو تا
اول دی  ۱۳۹۷براس��اس الزامات س��ازمان ملی
استاندارد ایران شده است.
با توجه به این بس��ته تولی��د پراید تا اول دی

پرداخت مطالبات قطعهسازان سیستماتیک میشود

س��ال آینده همچنان ادامه خواهد داشت .با این
وجود تکلیف تولید این خودرو در سالهای آینده
آن هم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات
زیادی همراه بود .جهرودی ،مدیرعامل س��ایپا در
 ۱۰دی امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت
خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر
داد.
با گذش��ت چن��د روز از برگزاری این جلس��ه
ویژه در نهایت مدیرعامل س��ایپا در حاشیه آیین
رونمایی از خودرو الکتریکی س��ایپا درباره تعیین
تکلیف تولید پراید گفته اس��ت :ب��ا توجه به باال
رفتن سطح اس��تانداردها در حوزه خودرو به این
نتیجه رس��یدیم که انجام هزینههای بهینهسازی
روی پ��روژه قدیمی مانند پرای��د دیگر به صرفه
نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن
به استانداردهای امروز تولید کنیم.
جه��رودی تاکید کرد :محص��ول جدید فاصله
بس��یاری از نظر س��طح کیفیت ب��ا پراید خواهد
داش��ت و در ظاه��ر و راحت��ی س��عی ش��ده به
استانداردهای جهانی نزدیک باشد.

در ش��رایطی ک��ه در یک��ی ،دو س��ال گذش��ته یک��ی از مهمترین
دغدغههای قطعهس��ازان داخلی پرداخت نشدن بهموقع مطالبات آنها
ازسوی خودروسازان بوده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بهتازگی
از پرداخت  ۶۰۰میلیارد تومان از مطالبات قطعهسازان خبر داد .مازیار
بیگلو ،دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعههای خودرو ایران با
توجه به اعالم پرداخت بخش��ی از مطالبات قطعهس��ازان ازسوی گروه
س��ایپا در گفتوگو ب��ا خبر خودرو اظهار کرد :ب��ه دنبال پیگیریهای
انجمن قطعهس��ازان و اهتمام گروه خودروس��ازی سایپا ۶۰۰ ،میلیارد
توم��ان از مطالبات معوقه قطعهس��ازان در قالب خری��د دین پرداخت
میش��ود که تاکنون  ۳۳۰میلیارد تومان از این رقم پرداخت ش��ده و
در اختیار قطعهس��ازان قرار گرفته اس��ت .وی تصریح کرد :پیشبینی
میشود باقی این رقم که  ۲۷۰میلیارد تومان است با اتمام مراحل بانکی
در هفتههای آینده به قطعهسازان پرداخت شود .وی با اشاره به آخرین
وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان ازسوی گروه خودروسازی سایپا
گف��ت :درحالحاضر کل مطالبات سررس��ید ش��ده ب��االی  ۱۲۰روزه
قطعهسازان از گروه سایپا کمتر از  ۵۰۰میلیارد تومان است .در چنین
شرایطی پرداخت  ۶۰۰میلیارد تومان از مطالبات قطعهسازان نسبت به
روال گذشته رقم قابل قبولی است .بیگلو با تاکید بر اینکه هیاتمدیره
گروه خودروس��ازی سایپا در نظر دارد پرداخت مطالبات را بهروز کند،
تصریح کرد :مش��کالت بانکی دست از س��ر خودروسازان برنمیدارد و

بانکها کمترین همکاری و بیش��ترین کارشکنی را با بخشهای تولید
بهوی��ژه خودروس��ازان دارند .وی همچنین درب��اره روند پرداختهای
ایرانخودرو به قطعهس��ازان گفت :همواره پرداختهای ایرانخودرو به
قطعهس��ازان از روند خوب و منطقیتری برخ��وردار بوده به طوری که
میانگین پرداخت این شرکت از تعداد روزها کمتر از شرکت سایپاست
و درحالحاضر نیز این روال پرداخت در شرکت ایرانخودرو ادامه دارد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ایران در ادامه
از برنامهریزی و تدوین راهکاری برای پرداخت سیس��تماتیک مطالبات
قطعهس��ازان خبر داد و گف��ت :روندی که ام��روز در پرداختها انجام
میش��ود درست نیس��ت از این رو انجمن به دنبال اصالح این جریان
و جایگزین کردن روش سیس��تماتیک با روش پرداخت فعلی اس��ت.
بیگلو افزود :در راستای تدوین راهکار سیستماتیک پرداخت سازندگان
تاکنون جلساتی با خودروسازان داشتهایم و در این راستا کنسرسیومی
تشکیل شده تا روش پرداخت سیستماتیک عملی شده و سازندگان در
دریافت مطالبات الزامی برای مراجعه به خودروساز نداشته باشند .وی
گفت :البته پیشنهاد انجمن گشایش السی ریالی بود اما خودروسازان
پیش��نهادهای بهتری را ارائه کردند که مش��غول بررس��ی راهکارهای
عملیاتی این مسئله هس��تیم که امیدواریم تا چند ماه آینده به کمک
ش��ورای پول و اعتبار مش��کل را ح��ل کنیم تا از این ب��ه بعد مطالبه
سازندگان بدون دغدغه به حساب آنها واریز شود.

دریافت معاینه فنی «برتر» شرط ورود خودروها به طرح ترافیک
نایبرییس کمیس��یون حملونقل و عمران ش��ورای ش��هر تهران دریافت
معاینه فنی «برتر» را شرط ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک دانست .به
گزارش فارس ،افش��ین حبیبزاده با اشاره به طرح ترافیک مصوبه دولت گفت:
محدودهه��ای طرح ترافیک تغییری نمیکند و تنها ن��ام این محدودهها دچار
تغییراتی میشود .این عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان این مطلب ادامه
داد :در این طرح دو نوع معاینه فنی برتر و عادی خواهیم داشت که در معاینه فنی
برتر خودروها سختگیری بیشتری میشود .حبیبزاده با بیان اینکه بیش از ۵۰
درصد خودروهای فعلی در معاینه فنی برتر رد صالحیت میش��وند ،افزود :این
طرح عادالنه است و اینگونه نیست که  ۱۱۸هزار مجوز برای  ۱۱۸هزار خودرو
صادر ش��ود و هرکس بخواهد ،قادر باشد وارد محدوده طرح ترافیک شود و باید
عوارض محدوده را پرداخت کند .وی با اش��اره به اینکه در طرح جدید ترافیک

محدودیتی برای خودروهای ورودی به طرح وجود ندارد ،ادامه داد :در این طرح
ف��روش روزانه ،کارت ش��ناور و مجوز جدید نداریم و ب��رای هر خودرو با ورود به
محدوده طرح ترافیک براس��اس محاسبات هر بخش ،مبلغی از شارژ کارتهای
صادرش��ده کسر میشود .حبیبزاده با اعالم اینکه در این طرح جدید ،مجوزی
به فروش نخواهد رس��ید ،گفت :م��ا نمیتوانیم تردد مردم ب��ه یک محدوده را
ممن��وع کنیم و در همه جای دنیا این محدودی��ت را با دریافت عوارض کنترل
میکنند؛ همچنین اگر این تردد در س��اعات اوج ترافیک انجام ش��ود حداکثر
عوارض دریافت میشود .عضو شورای شهر تهران افزود :برای این طرح ۳ ،پیک
ساعتی شامل  ۱۰صبح ۱۰ ،تا  ۴بعد از ظهر و  ۴تا  ۷عصر تعریف شده و اگر راننده
در این پیکها یا در روز آلودگی یا با خودرو دارای معاینه فنی عادی وارد محدوده
طرح ترافیک شود با بیشترین عوارض روبهرو میشود.

چهارشنبه

صنعت خودرو
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احتمال بازنگری
در تعرفه هیبریدیها

داس��تان جنجالبرانگیز افزایش تعرفه واردات خودروهای
هیبری��دی همچنان ادام��ه دارد و در حالی رییس س��ازمان
توسعه تجارت از امکان تجدیدنظر در این تعرفهها در حاشیه
نشس��ت هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و
کش��اورزی تهران خبر میدهد که محمدباقر نوبخت ،رییس
س��ازمان برنام��ه و بودجه با تش��ریح دالی��ل افزایش تعرفه
ایندسته از خودروها اعالم کرده که روز دوشنبه این موضوع
در کمیس��یون تلفیق بررسی ش��ده و نظر آنها نیز بر اساس
همین تصمیم اس��ت .به گزارش «گس��ترش صنعت» وی با
بیان اینک��ه آنچه در عمل میتواند باعث کاهش آلودگی هوا
شود ،خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است ،ادامه
داد :خودروهای هیبریدی س��وخت بنزین هم دارند و از یک
س��رعتی به باال از برق استفاده میکنند که این سرعت برای
خارج از شهر است بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی
هوا در ش��هر نمیکنند .در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها
نسبت به سایر خودروها میتواند باعث ایجاد رانت شود از این
رو تصمی��م به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها
گرفتیم .این اظهارات در حالی اس��ت که مجتبی خسروتاج
نی��ز تاکید دارد این تعرفهها از س��وی متخصصان و اهل فن
تعیین ش��ده اس��ت .دولت معتقد اس��ت باید ب��رای کاهش
آلودگی هوا اقدامات جدی انجام شود و در این راستا استفاده
از خودروهای با س��وخت فسیلی کاهش یابد .وی با اشاره به
تغییر تعرفهها هر دو سال یکبار خاطرنشان کرد :همانطور
که وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرده س��عی داریم به
سمتی حرکت کنیم که تعرفهها هر دوسال یکبار تغییر کند
تا فعاالن بخش خصوصی با ثبات در شرایط بتوانند به فعالیت
بپردازند .او با بیان اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی
از خودروهای با س��وخت فس��یلی پایینتر است ،اضافه کرد:
کمیس��یون ماده یک پایان سال برگزار میشود و در صورتی
که کارشناس��ان نسبت به تعرفه خودروهای هیبریدی انتقاد
داش��ته باشند این موضوع در این کمیسیون بازنگری خواهد
شد.

توجه به شبکه نمایندگیهای
سایپا در دستور کار

مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت :تامین منافع
ش��بکه نمایندگیهای گروه به عنوان شرکای سایپا در اولویت
برنامهها قرار دارد و تقویت ش��بکه نمایندگیهای گروه س��ایپا
ج��زو برنامهه��ای اصلی سایپاس��ت .به گزارش س��ایپا نیوز؛
محسن قاسمجهرودی گفت :رابطه شبکه نمایندگیها با گروه
خودروسازی سایپا باید یک رابطه «برد -برد» باشد .مدیرعامل
گروه خودروس��ازی س��ایپا افزود :نمایندگیه��ا در خط مقدم
بازاریابی و فروش سایپا و ارتباط با مشتریان قرار دارند و تامین
منافع تمامی نمایندگیها به عنوان شرکای سایپا سرلوحه کار
است و منافع و عملکرد نمایندگیها در کنار سایپاست بنابراین
ارائه خدمات مناس��ب موجب جلب رضایت مش��تری و کاهش
نارضایتی خواهد ش��د .وی با اش��اره به توان و قدرت ش��بکه
نمایندگیهای سایپا گفت :رمز موفقیت سایپا در استفاده بهینه
از ت��وان ،تجربه و دانش مدیران و کارکنان نمایندگیها بوده و
این موض��وع باید در فروش و خدمات پ��س از فروش نهادینه
ش��ود .قاسمجهرودی با اشاره به بازدید از نمایندگیهای مجاز
گروه س��ایپا گفت :محلی که مش��تری حضور مییابد و خرید
خود را انج��ام میدهد فضایی بس��یار باارزش اس��ت بنابراین
نمایندگیهای مجاز سفیران سایپا در کشور هستند و مراقبت
شبکه نمایندگیهای گروه از برنامههای اصلی سایپاست.

شیوهنامه جدید واردات
قفلی بر قفلهای دیگر

رییس انجمن واردکنندگان معتقد اس��ت دولت با آییننامه
جدی��د واردات قفل دیگری ب��ر قفلهای قبلی زده و با افزایش
محدودی��ت در واردات ن��ه تنه��ا روال اش��تباه گذش��ته تکرار
ش��ده بلکه موارد دیگری چون س��قف ارزش��ی را بدون منطق
کارشناسی در نظر گرفته است .فرهاد احتشامزاد در گفتوگو
با خب��ر خ��ودرو اظهار ک��رد :درحالحاض��ر فرم��ول مالیات
خودروهای لوکس در دنیا وجود دارد که مالک تش��خیص این
خودروها بر مبنای جهانی اس��ت .وی گفت :بر اس��اس فرمول
جهان��ی  ۶۴هزار و  ۱۳۲دالر برای خودروهایی که مصرف آنها
کمتر از  ۷لیتر در  ۱۰۰کیلومتر اس��ت و  ۷۵هزار و  ۵۲۶دالر
ب��رای خودروهایی که مصرف باالتر از  ۷لیتر در  ۱۰۰کیلومتر
دارند مالیات در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد :در شیوهنامه جدید واردات ،دولت باید پاسخ
دهد تعیین س��قف ارزش��ی  ۴۰هزار دالری ب��رای خودروهای
وارداتی بر چه مبنایی محاسبه و مصوب شده چراکه این اقدام
دولت در تعیین این میزان س��قف ارزش��ی ب��رای خودروهای
وارداتی شفاف نیست .احتشامزاد تصریح کرد :نرخ یک خودرو
 ۴۰ه��زار دالری با تعرفهه��ای دو برابری و س��ایر هزینههای
مترت��ب آن حدود  ۸۰هزار دالر و ح��دود  ۳۲۰میلیون تومان
با نرخ دالر آزاد میش��ود ،آیا  ۳۲۰میلیون تومان مبنای تعیین
کاالی لوکس است؟ زمانی که یک خانه لوکس در شمال شهر
از پایه متری  ۲۵میلیون تومان و متراژ  ۱۰۰متر آغاز میشود،
این مبنا از کجا در نظر گرفته ش��ده؟ چرا  ۳۸یا  ۴۵هزار دالر
تعیین نشده است؟
وی افزود :در ش��رایطی که نرخ بنزین و میزان درآمد و سایر
هزینههای زندگی در کشور بر اساس استانداردهای جهانی در
نظر گرفته میش��ود حال که به نرخ خودرو میرسیم آیا باید با
یک مبنای بیمنطق تعیین شود؟

رضا رضایی

در این دوران برنامه
پنجساله صنعت خودرو
و قطعه تدوین و قوانین
و مقررات و ضوابطی
با هدف حفظ امنیت
سرمایهگذاری در قطعه
و خودرو و همچنین
بازسازی خودروسازان
تعیین شد

«گسترش صنعت» اقدامات زندهیاد هاشمیرفسنجانی در صنعت خودرو را بررسیکرد

سنگبنای توسعه صنعت خودرو در دولت سازندگی
میترا ممسنی
car@sanatnewspaper.com

نگاه��ی به س��الهای  ۶۸تا  ۷۶ک��ه از آن به عنوان
دوران س��ازندگی یاد میشود ،نشان میدهد صنعت
خ��ودرو در ای��ن دوران ش��اهد اقدام��ات زیربنایی و
مهمی از جمله «تصویب قانون خودرو»« ،ورود پراید
به ایران» « ،قرارداد پژو»« ،تاس��یس خودروس��ازی
خصوص��ی» و همچنی��ن «آزادس��ازی نس��بی نرخ
خ��ودرو» ب��ود؛ اقدامات��ی که ب��ه گفته فع��االن این
حوزه در راس��تای توسعه خودروس��ازی ایران انجام
ش��د و سنگبنای توس��عه این صنعت را گذاشت .در
آن زم��ان محمده��ادی نژادحس��ینیان وزیر صنایع
س��نگین در س��الهای  ۷۲تا  ۷۶بود که با حمایت و
کمکهای هاشمیرفسنجانی ،رییسجمهوری وقت
توانس��ت اقدامات زیربنایی و مهمی در خودروسازی
کش��ور انج��ام دهد .آنطور که وزیر صنایع س��نگین
وق��ت و همچنین برخ��ی فعاالن و دس��تاندرکاران
خودروسازی کشور میگویند ،آیتاهلل هاشمی در هر
دو دول��ت خ��ود توجه ویژهای به این صنعت داش��ته
است .از نظر دولت وی ،خودروسازی بهعنوان صنعتی
مادر باید مورد توجه قرار میگرفت زیرا توسعه در این
صنعت به معنای رش��د دیگر صنایع بوده و همچنین
بهواسطه آن دولت قادر به افزایش اشتغال بوده است.

  ۵تصمیم سرنوشتساز

در آن زمان دولت اقدام به قطع واردات خودرو کرد
ام��ا پس از مدتی به ش��کل مح��دود و با درنظرگیری
قانون خ��ودرو ،اجازه واردات را صادر کرد .یکی دیگر
از اقداماتی که در زمان مدیریت هاشمیرفس��نجانی
در حوزه خودرو انجام شد ،ایجاد بنیانی برای مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی بود که امروزه یکی از ستونهای
صنعت خودرو کش��ور ش��ناخته میش��ود چراکه در
ای��ن دوره و ب��ه لطف ایجاد چنین مناطقی ،ش��رکت
خودروس��ازی کرمان ش��کل گرفت .این ش��رکت با
واردات و سپس تولید محصوالت دوو گسترش یافت
و زمینه تولد بسیاری از شرکتها که امروز در منطقه
اقتص��ادی ارگ جدید فعالیت میکنند را ایجاد کرد.
در آن دوره سیاس��تها به س��مت بازس��ازی و فراهم
کردن زیرس��اختها با هدف توس��عه همه بخشهای
اقتص��ادی از جمل��ه صنایع ب��ود و صنعت خودرو که
وضعیت خوبی نداش��ت نیز یکی از صنایع مورد هدف
برای تحول و تغییر و حرکت به س��مت توس��عه مورد
توجه قرار گرفت.
تفکر توس��عهمحور دول��ت س��ازندگی در صنعت
خ��ودرو ،آغاز تحول در ای��ن صنعت در دوران پس از
جنگ شد و با سیاس��تگذاریهای انجامشده شاهد
رشد صنعت خودرو و همچنین قطعه بودیم به طوری
که س��نگبنای توسعه این صنایع در دولت سازندگی
بنا نهاده ش��د .این تفکر در کنار بهرهگیری از مدیران
قوی در دوران س��ازندگی تحولی را در صنعت خودرو
آغاز و آن را به سمت توسعه هدایت کرد.
در بین دیگر اقدامات انجام ش��ده در حوزه خودرو
در دولت سازندگی ،آزادسازی نرخ (تعیین قیمتها بر
اساس حاشیه بازار) نیز به چشم میآید .در آن دوران
بهدلیل تیراژ پایین خودروس��ازی کش��ور و باال بودن
تقاضا ،اختالف بس��یار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار
خودروها وجود داش��ت و بازار داللی داغ بود از همین
رو وزارت صنایع س��نگین وقت تصمیم میگیرد این
معضل را از طریق قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار
و کمک گرفتن از فروشندگان بزرگ خودرو حل کند.

محمدهادی نژادحس��ینیان ،وزیر صنایع س��نگین
وق��ت درگفتوگوی��ی در اینب��اره اظهار ک��رده بود:
در واق��ع روش ف��روش خ��ودرو را ع��وض کردی��م و
اج��ازه دادی��م خودروس��ازان محص��والت را به نرخ
آزاد بفروش��ند ام��ا مابهالتف��اوت آن با ن��رخ کارخانه
بین آنها و س��ازمان حمایت تقس��یم شود .این روش
جواب داد و قیمتگذاری درس��ت ش��د ،ارز هم آزاد
ش��د و مش��کالت مالی خودروس��ازان نیز بهبود پیدا
ک��رد .ع�لاوه بر ای��ن اقدامات برخی از کارشناس��ان
معتقدن��د که آغاز ساختارس��ازی در صنعت قطعه و
شکلگیری شرکتهای طراحی مهندسی نیز از دیگر
دستاوردهای دوران سازندگی بوده است .رضا رضایی،
یکی از فعاالن صنعت قطعه در گفتوگو با «گسترش
صنعت» در تش��ریح وضعیت این صنعت در سالهای
 ۶۸تا  ۷۶همزمان با دوران سازندگی اظهار کرد :بعد
از انقالب اسالمی بدخواهان کشور مسیری را انتخاب
کردن��د که با راه انداختن جن��گ نابرابر و دهها موارد
بازدارنده موانع گستردهای را در مسیر توسعه صنعتی
کش��ور ایجاد کردند که یک��ی از آنها جنگ تحمیلی
 ۸س��اله در ش��رایطی بود که کشور در شرایط پس از
انقالب قرار داش��ت و هنوز آماده نبود؛ در این شرایط
توان کش��ور و حاکمیت برای مقابله با جنگ بس��یج
ش��د .وی اف��زود :همزم��ان ب��ا روی کار آمدن دولت
س��ازندگی که خرابیهای جنگ نیز بس��یار زیاد بود
و دول��ت باید جراحات را ترمی��م میکرد ،خرابههای
باقیمان��ده از زم��ان جنگ در کن��ار کمبود امکانات و
تحریمها مش��کالتی را برای دول��ت به وجود آورد اما
با اراده دولت س��ازندگی حرکت کشور به سمتی بود
که ش��رایط اقتصادی بهبود یافته و درجهت توس��عه
حرکت کند .این فعال صنعت قطعه که در سالهای
دولت س��ازندگی نیز در این حوزه فعال بوده ،طوالنی
ش��دن جنگ را باعث به وجود آمدن شرایطی دانست
ک��ه دولت فرصتی ب��رای برنامهریزی هدفمند با دید
بینالمللی با هدف توس��عه اقتصادی نداش��ته باشد و
اظهار کرد :ش��رایط جنگ باعث ش��د هر حرکتی که
در گذش��ته در صنعت خودرو انجام شده بود متوقف
و حتی بخش��ی از امکانات فنی ایرانخودرو نیز صرف
کمک و پشتیبانی جبهههای جنگ شود.
او ادام��ه داد :این روند تا دوران ریاس��تجمهوری
آقای هاشمیرفس��نجانی ادامه یافت و از آنجا که وی
فرمان��ده جنگ نیز بود و مس��ئولیت هدایت جنگ را
بر عهده داش��ت و از س��وی دیگر عالقهمند به توسعه
اقتصادی کش��ور بود در سالهای  ۶۹-۷۰با همکاری
نژادحس��ینیان ،وزیر صنایع س��نگین وق��ت اقدام به
برنامهریزی برای این صنعت کرد.
رضای��ی اف��زود :در آن زمان از نظ��ر بنگاهداری و

ساختار س��ختافزاری و نرمافزاری در صنعت کشور،
آشفتگی دیده میشد و دو خودروساز داخلی نیز اقدام
خاصی برای توس��عه این صنعت انجام نداده بودند که
بر این اساس برنامهریزی برای صنعت خودرو و قطعه
آغاز ش��د؛ این در حالی بود که دولت پولی در اختیار
نداشت و همزمان با پایان جنگ ،آثار سوء گستردهای
در اقتصاد کشور به جا گذاشته شد.

دانش فنی در قرارداد پیشبینی نش��ده بود و در عین
حال نیز شناسنامه فنی قطعات در اختیار ایرانخودرو
قرار نگرفت تا قادر به داخلیس��ازی قطعات باشد .در
عین حال پژو نیز درصد قابل توجهی درآمد از فروش
قطع��ه به ایران کس��ب ک��رد اما در پایان س��الهای
 ۷۰ی��ا  ۷۱ایرانخودرو و س��ایپا تصمیم به راهاندازی
شرکتهای ساپکو و سازهگستر گرفتند.

این فعال صنعت خودرو با اشاره به شرایط نابسامان
ایرانخ��ودرو و س��ایپا در آن دوره زمان��ی اظهار کرد:
در آن زم��ان تولی��د خودرو س��االنه  ۳۰ت��ا  ۴۰هزار
دستگاه بود و دولت نیز ارزی برای ترمیم بدنه این دو
خودروس��از در اختیار نداش��ت .در عین حال به دلیل
نب��ود اعتبار توان دریاف��ت فناوریهای تولید ،دانش
فنی و مشارکت با خودروسازان خارجی وجود نداشت
و نظ��م و نظامی نی��ز در قوانین و مقررات بنگاهداری
دیده نمیشد که در این دوران برنامه پنجساله صنعت
خودرو و قطعه تدوین و قوانین و مقررات و ضوابطی با
هدف حفظ امنیت س��رمایهگذاری در قطعه و خودرو
و همچنین بازس��ازی خودروس��ازان تعیین ش��د که
مصوبه آن نیز ازسوی مجلس شورای اسالمی دریافت
و توسعه صنعت خودرو آغاز شد.
وی گفت :در آن دوران مدیران وقت این صنعت نیز
به ای��ن موضوع توجه کردند که صنعت خودرو بدون
توجه به صنعت قطعه مفهومی ندارد .بر این اس��اس
ساختارسازی قطعهس��ازی در کنار خودروسازان زیر
نظر مس��تقیم هاشمیرفس��نجانی آغاز شد و در بین
س��الهای  ۷۰تا  ۷۱ش��رکتهای طراحی مهندسی
در بدنه صنعت خودرو ش��کل گرفت .رضایی با بیان
اینکه ایرانخودرو در ضلع غربی سایت فعلی ادارهای
متش��کل از مهندسان را تاسیس کرد که همه آنها به
تولید بومی میاندیشیدند ،ادامه داد :از آنجا که پیکان
در وضعیت نامس��اعدی قرار داش��ت و خودروسازان
خارجی در عین حال پیش��رفت چشمگیری داشتند،
قرارداد پژو منعقد ش��د .در هم��ان دوران رنو  ۵و رنو
 ۲۱در سایپا به تولید میرسید اما رنو کارشکنیهایی
کرد که در نتیجه سایپا از ادامه تولید رنو بازماند و خط
این مدلها به شرکتهای زیرمجموعه واگذار شد که
آنها نیز نتوانس��تند تولید این مدلها را در مدت قابل
توجهی حفظ کنند .در ادامه فعالیت دولت سازندگی،
سایپا موفق شد با شرکت کیا بر سر تولید مدل پراید
به تفاهم برسد و خودرو ارزان و به نسبت باکیفیتی در
آن زمان بهدست مشتریان ایرانی برساند.
این فعال صنعت خودرو یادآور شد :در همان زمان
پژو با ایرانخودرو برس��ر  ۴۰۵به توافق رسید اما این
قرارداد مانند قرارداد ترکمنچای به س��ود پژو بود زیرا

رضایی این دوران را زمینهساز شکلگیری ساختار
قطعهسازی در کشور با حمایت دولت اعالم و تصریح
کرد :در آن زمان در نقاط مختلفی از تهران قطعهسازانی
به صورت پراکنده اقدام به تولید قطعات خودرو بدون
در اختیار داش��تن دانش فنی و تنها با تکیه بر تجربه
کردند اما پس از تشکیل ساپکو ارتباط با پژو به صورت
هوش��مندانه پیش رفت و زمینه داخلیسازی و البته
کپیکاری فراهم ش��د و نمایندگانی از شرکت پژو نیز
در خ��ط تولید ایرانخودرو قرار گرفتند به طوری که
کار با تفکر مهندسی به صورت کپیکاری پیش رفت
و بعدها تبدیل به مهندسی شد .وی با اشاره به تمایل
نداش��تن به سرمایهگذاری در اقدامات ایجادی ،مولد
و کس��ب و کاره��ای تولیدی در زم��ان پس از جنگ
گفت :در این شرایط مدیریت ایرانخودرو مسئولیت
حمایت از قطعهس��ازان را به آقای ویس��ه واگذار کرد
ک��ه این حمای��ت در قالب دانش فن��ی و همکاری با
قطعهس��ازان هم��کار و امور مهندس��ی انجام ش��د و
رقمه��ای قابل مالحظهای به صورت پیشپرداخت از
س��وی ایرانخودرو به قطعهسازان پرداختشد .این
فعال در صنعت خودرو و قطعه با اشاره به رشد هرساله
ایرانخودرو و سایپا از سال  ۷۱به بعد ادامه داد :همه
این اقدامات جز با حمایت آقای هاشمیرفسنجانی که
عالقه ویژهای به توسعه صنعت خودرو و قطعه داشتند
محقق نمیشد و از آنجا که صنعت خودرو ،استراتژیک
به ش��مار میرفت و مردم نیاز به خودرو داش��تند یا
بای��د اق��دام ب��ه واردات میکردند ی��ا از این صنعت
حمای��ت میش��د و از آنجا که جن��گ بهتازگی پایان
یافته بود خودروس��ازان پژو و رنو حاضر به مش��ارکت
با خودروسازان ایرانی نبودند درنتیجه حمایت از این
صنعت آغاز شد.
رضایی با اش��اره به رش��د و توس��عه ایرانخودرو و
به دنبال آن س��ایپا ادامه داد :رش��د صنعت خودرو و
ب��ه دنبال آن قطعه به ش��دت تحت حمایت و راهبرد
خودروسازان قرار گرفت و از سال  ۷۲به بعد به تعداد
قطعهس��ازان اضافه ش��د و آنها به دنبال دانش فنی و
برقراری سیس��تمهای کیفیتی رفتن��د .در آن زمان
آموزشهایی از سوی ش��رکت ساپکو به قطعهسازان
داده و با دعوت از قطعهس��ازان ،کالسهای آموزشی
برگزار و از تجربه سایر کشورها نیز در این مسیر کمک
گرفته شد .در آن زمان این نتیجه حاصل شد که اگر
قطعهسازی دانش فنی به روزی نداشته باشد صنعت
خودرو کار سختی خواهد داشت.
وی با اش��اره به تفکر تکنیکال و دید بس��یار وسیع
ویس��ه در آن زمان ادامه داد :در آنس��الها س��اپکو
تامینکننده قطعات پژو بود و با دعوت از مدیران این
شرکت و همچنین قطعهسازان تیر وان اقداماتی انجام
شد تا خودروسازی رشد کرد و هرچند رشد خودرو به
دلیل برخی محدودیتها برابر با رشد صنعت خودرو و
قطعه جهان نبود اما میتوان گفت سنگبنای توسعه
گذاش��ته شد و تا اواخر سالهای  ۷۴و  ۷۵تشکیالت
صنعت خودرو و قطعه در کشور شکل گرفت که همه
این اقدامات مرهون دیدگاه بلند هاشمیرفس��نجانی
در توسعه اقتصادی و تولید کشور بود.

 آغاز ساختارسازی در صنعت قطعه

 تاسیس شرکتهای طراحی و مهندسی

چهارشنبه

صنعت قطعه
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یادداشت

رشد صنعت خودرو با یافتن
مزیتهای رقابتی

ساسان قربانی

عکس :مهدی کاوهای

مسیرهای درست
تحول یکدیگر را
تقویت میکنند .باید
برنامهای تدوین
شود که بخشهای
مختلف در چارچوب
استراتژی کالن صنعت
خودرو تقویتکننده
برنامههای زیربخشی
باشند

بررسی «گسترشصنعت» از توانمندی قطعهسازان برای تولید و تامین قطعات محصوالت گران قیمت نشان داد

توسعه قطعات برقی بستری برای تولید لوکسها
فاطمه امیراحمدی
car@sanatnewspaper.com

یک��ی از خألهای صنعت خودرو ک��ه بارها به آن
اش��اره شده ،نبود محصوالت لوکس در سبد کاالیی
خودروسازان بزرگ کشور است .البته یکی از دالیل
ای��ن امر به قدرت خرید م��ردم برمیگردد که بازار
کاالهای لوکس را محدود میکند .بهنظر میرس��د
حرکت محدود به این س��مت سهم خودروسازان را
از بازار داخل افزایش خواهد داد و به همان نس��بت
میتواند بازارهای هدف کشورهای منطقه را پوشش
دهد.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه  ۸۰تا ۸۵درصد ه��ر خودرو
مربوط به قطعات آن است در این گزارش «گسترش
صنعت» سراغ کارشناسان صنعت قطعه رفته و نظر
آنها را درباره توان همراهی صنعت قطعه برای تولید
این نوع خودروها جویا شد.

 تولید بر اساس ظرفیت و مزیت داخلی

ساس��ان قربان��ی ،کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو
در اینب��اره گف��ت :ب��رای حرکت به س��مت تولید
خودروهای لوکس باید نخس��ت برنامههایی تدوین
و برنامه واردات خودرو نیز بر اساس استراتژی کالن
صنعت خودرو کشور تنظیم شود .همیشه متولیان،
کارشناس��ان و تصمیمگیرانی ک��ه در زمینه واردات
سیاس��تگذاری و برنامهریزی میکنند باید ببینند
نگاه مدیران باالدستی به این مقوله چیست.
وی ادامه داد :موضوع دیگر این است که شاید در
خودروهای لوکس مزیت اقتصادی زیادی نداش��ته
باش��یم ب��ه این معنی ک��ه از نظر تی��راژ به مقیاس
اقتصادی و به لحاظ اس��تانداردها و مشخصات فنی
تولید به مولفههای مورد نیاز نرس��یم .در این زمان
بهتر اس��ت بهج��ای آنکه بخواهیم تم��ام مدلهای
خودروهای موردنظ��ر را در داخل تولید کنیم ،وارد
شوند.
این فعال صنعت یادآور ش��د :البته در امر واردات
بای��د مکانیزمهای��ی را در نظر گرفت��ه و منابعی که
از طریق تعرفه گمرکی و مس��ائل مربوط به خودرو
نصیب کش��ور میش��ود در توس��عه صنعت خودرو
هزینه ش��ود؛ مدلهایی که ظرفی��ت و مزیت تولید
آنها در کشور فراهم است مانند خودروهای کوچک
با حجم موتور کمتر.
او تاکیدک��رد :بای��د بتوانیم این مدله��ا را بهروز
تولید کنیم و صادرات آنها را بههمراه قطعات داشته
باشیم در نتیجه برنامههایی که برای واردات تنظیم
میش��ود میتواند بخشی از توس��عه صنعت خودرو
کشور باش��د که این روش مطلوب و دارای منفعت
است.

 الزام شرکای خارجی به برخی شروط

قربانی در ادامه به اهمیت ثبات در برنامهها اشاره
کرد و گفت :باید برنامهها در کش��ور پایدار باشد تا
سرمایهگذار خارجی و نشانهای بینالمللی که قرار
اس��ت با صنعت کش��ور همکاری و مشارکت داشته
باشند به این امر مطمئن بوده و بر اساس این ثبات
برنامهریزی داخلی داشته باشند.
وی گفت :ب��ازار داخلی باید خود را بس��یار قوی
مدیری��ت کند و بهراحت��ی آن را در اختیار دیگران
ق��رار ندهد .ب��رای ورود طرف خارجی ب��ه این بازار
ضروری است شرطهایی گذاشته شود.
او اف��زود :در کش��ورهایی ک��ه دارای فناوری در

صنعت هس��تند ش��روط بهگونهای تنظیم میشود
که اس��تقبال بیش��تری از محصوالت داخلی ش��ده
و ع��دهای محدود ک��ه درآمد مالی باالی��ی دارند و
بهدنبال خودروهای بسیار خاص هستند ،هزینه آن
را میپردازند .در ادام��ه این هزینه دوباره در همان
صنعت استفاده میشود.
ای��ن فعال صنعت قطعه تصریح ک��رد :این امتیاز
مهم��ی برای صنعتگ��ران داخل��ی و در کل اقتصاد
کش��ور به ش��مار میرود زیرا به اش��تغالزایی کمک
کرده و باعث خواهد ش��د به سمت اقتصاد مقاومتی
گامهای مثبتی برداش��ته شود .بهاینترتیب توسعه
صنعتی ش��کل میگیرد و مهارتها افزایش مییابد
و محص��والت بهروزتر ش��ده و قابلیت صادرات پیدا
میکنند درنتیجه برنامههای راهبردی تدوینش��ده
اجرایی خواهند شد.

 زمینههای نو شدن صنعت قطعه

قربان��ی در ادامه ب��ه الزام تولید روزآمد اش��اره و
اظهارک��رد :وقت��ی خودروها بهروز س��اخته ش��وند
قطعهس��از نیز به آن سمت میرود که امری طبیعی
اس��ت .با ورود خودروهای جدید قطعهس��ازان خود
را روزآم��د کرده و تولید محص��والت جدید ممکن
میشود.
این مدرس دانش��گاه اظهار کرد :البته ش��روع آن
س��خت خواهد بود و ش��رکتهای داخل��ی ناگزیر
خواهند ش��د تا ش��رکای خارجی قدرتمند انتخاب
کنند.
وی تاکید کرد :یادمان باش��د مس��یرهای درست
تح��ول یکدیگ��ر را تقویت میکنند .بای��د برنامهای
تدوین ش��ود ک��ه بخشه��ای مختلف ای��ن برنامه
در چارچ��وب اس��تراتژی کالن صنع��ت خ��ودرو
تقویتکننده برنامههای زیربخش��ی باش��ند .بهطور
نمونه اگر میخواهیم به اشتغال کمک کنیم تقویت
و توسعه قطعهس��ازی میتواند تاثیر چشمگیری در
اش��تغال مولد داش��ته باش��د زیرا مهارتها توسعه
پیدا میکن��د و دانش نوین منتقل و خطوط به روز
میش��ود و صنعتگر ناگزیر است با اس��تانداردهای
جهانی فعالیت داشته باشد.
قربان��ی افزود :همافزایی ایجاد میش��ود که تمام
بخشه��ا را متحول میکند و در ادامه
شاهد رش��د موزونی در صنایع بهویژه
صنعت خودرو و قطعه خواهیم بود.

 توانمندی کش�ور در قطعات
ریختهگری

اما حس��ام اردشیر ،عضو هیاتمدیره
انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و
مجموعههای خودرویی درباره ظرفیت
صنع��ت قطعه ب��رای تولی��د و تامین
قطعات خودروهای لوکس معتقد است:
این امر امکانپذیر اس��ت اما باید ابتدا
دستهبندی کرد.
او اف��زود :هر خودرو دارای دو بخش
نرمافزاری و سختافزاری است .بخش
نرمافزای��ی مرب��وط ب��ه الکترونیک و
کامپیوتر خودرو اس��ت که متناس��ب
با پیش��رفت کش��ور در ای��ن دو زمینه
توسعه اتفاق میافتد بهطور نمونه کره
وقتی در گوشیهای هوشمند پیشرفت
میکند در صنع��ت قطعه نیز به لحاظ
تامین قطع��ات الکترونیکی مش��کلی
نخواهد داشت.

ای��ن فعال صنع��ت قطعه در ادامه س��خنان خود
به بخش س��ختافزاری خودرو اش��اره کرد و گفت:
در ای��ن بخش نیز فعالیت و توس��عه س��ختافزاری
در صنایع به بخش س��ختافزاری خ��ودرو و تامین
قطع��ات کم��ک خواهد ک��رد بهطور نمون��ه وقتی
کشورهای اروپایی مانند رومانی ،مجارستان و حتی
ترکیه بدنه ماش��ینآالت را میسازند و زمانی که در
این قسمت توانمند هس��تند قادر خواهند بود بدنه
خودرو را بسازند.
عض��و هیاتمدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات
و مجموعهه��ای خودروی��ی ب��ه توانمندی کش��ور
در تولی��د و ص��ادرات برخی قطعات اش��اره کرد و
گفت :در چند س��ال گذش��ته صنع��ت قطعه برای
تولی��د و تامین قطعات پایهای مانند شاس��ی ،بدنه
و اکسل س��رمایهگذار مطلوبی داشت و ضمن ورود
ماشینآالت ،دانش فنی آن نیز در داخل وجود دارد.
تایی��د این مدعا صادرات ش��خصی و انفرادی برخی
قطعهسازان در این زمینه است.
او ادام��ه داد :بهطور نمونه قطعات ریختهگری که
پیشتر تنها از چین به اروپا صادر میش��د امروز از
ایران نیز به این کشورها صادر میشود و برای تولید
مدلهای پژو  ۲۰۰۸و  ۳۰۱قالبها بهطور کامل در
ایران ریختهگری ش��ده است درحالیکه در گذشته
از فرانسه و اروپا وارد میشد.

 قطعات برقی وجه تمایز خودروها

اردشیر درباره تفاوت خودروهای لوکس نسبت به
س��ایر خودروها به قطعات برقی این خودروها اشاره
ک��رد و توضیح داد :خودروهای لوکس آپش��نهایی
دارد که آن را از س��ایر مدلها متمایز میکند و این
مربوط به قسمتهای برقی و کامپیوتر خودرو است.
وی اف��زود :در ای��ن بح��ث نی��ز همانط��ور که
در ابت��دا آمد متناس��ب با توس��عه و پیش��رفت هر
کش��وری این فناوری بهش��کل مطلوبت��ری ارائه
میشود.
او گفت :خودروهای آلمانی ،ایتالیایی و کرهای در
این بحث نس��بت به فناوری دنیا در س��طح باالتری
قرار دارند زیرا در رش��تههای برق��ی و الکترونیکی
پیشرفتهای مطلوبی داشتهاند.
عضو هیاتمدیره انجمن س��ازندگان
قطعات و مجموعههای خودرویی اظهار
کرد :اگر قرار باش��د ای��ران ،خودرویی
لوکس تولی��د کند در بح��ث طراحی
بدنه ،قالبس��ازی و برخی قس��متها
امکانات در داخل فراهم اس��ت اما باید
پذیرف��ت در بحث الکترونیکی هنوز به
حسام اردشیر
پیشرفت مورد نیاز نرسیدهایم.
ایران،
اگر قرار باشد
وی گف��ت :اگ��ر خ��وب کار ش��ود
خودرویی لوکس تولید
تنه��ا میتوانی��م کپیکنن��ده خوب��ی
کند در بحث طراحی
باش��یم بنابراین در زمین��ه الکترونیک
بدنه ،قالبسازی
و بخشه��ای برق��ی خ��ودرو بای��د
و برخی قسمتها
فعالیته��ای زیادی انجام ش��ود تا به
امکانات در داخل
فراهم است اما باید نقطه مطلوب برسیم.
این قطعهس��از در ادامه ب��ه یکی از
پذیرفت در بحث
الکترونیکی هنوز به دالی��ل ضعف کش��ور در ای��ن بخش
پیشرفت مورد نیاز از قطع��ات خ��ود پرداخ��ت و گف��ت:
بس��یاری از متخصص��ان داخل��ی پس
نرسیدهایم.
اگر خوب کار شود تنها از فارغالتحصیل ش��دن از دانش��گاهها
میتوانیم کپیکننده مهاج��رت میکنن��د ام��ا نیروه��ای
خوبی باشیم
تحصیلکرده مکانی��ک و متالورژی که
پس از فراغت وارد صنعت ش��دهاند با

دانش خ��ود کمک زیادی به داخلیس��ازی قطعات
مربوط در صنعت خودرو کشور کردهاند.
او تاکید کرد :بنابراین برای تولید و تامین قطعات
خودروه��ای خاص تا زمانی که در بحث الکترونیک
داخلیس��ازی نشود و برای بومیس��ازی آن الزامی
وجود نداش��ته باش��د نمیتوان به آن سمت حرکت
کرد.

 سیستم الکترونیک چالش صنعت قطعه

اردش��یر بیان کرد :امروز ش��اهد هستیم بسیاری
از قطعات داخلیسازی شدهاند اما کامپیوتر خودرو
(ایس��ییو) و سیس��تم مدیریت موت��ور (ایاماس)
ص��د درصد وارداتی اس��ت؛ زمانی قطعات از بوش و
زیمنس وارد میش��د و ش��اهد ورود این قطعات از
چین و سایر کشورها هس��تیم که بهنوعی وضعیت
بازار را روزبهروز بدتر کرده است.
وی خاطرنشان کرد :برخی شرکتهای داخلی در
بخش الکترونیک خ��ودرو فعالیت دارند اما با توجه
به حجم مصرف میتوان گفت بیش��تر نیاز کشور از
خارج تامین میشود.
اردش��یر در پاسخ به این پرسش که صنعت قطعه
چگونه میتواند در این بخش نیز وارد ش��ود ،گفت:
نیاز اس��ت سیاس��تگذاری در بخش کالن صنعت
خودرو انجام شود و بین صنعت و دانشگاه ارتباطها
شکل گیرد تا این بخش نرمافزاری را برای خودروها
داخلیسازی کنیم .کار سادهای نیست زیرا فناوری
آن در دنی��ا در اختی��ار تع��داد محدودی ش��رکت
تولیدکننده است.
وی ادامه داد :از س��وی دیگر وقت��ی این توانایی
در کش��ور وجود دارد که به فناوری هستهای دست
پیدا کنیم رس��یدن به فناوری الکترونیکی خودروها
غیرممکن نیست.
عض��و هیاتمدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و
مجموعههای خودرویی معتقد اس��ت :نخس��ت باید
تعریف خود را از خودروهای لوکس داش��ته باشیم؛
ام��روز راحت��ی و فرمانپذیری خودروها نس��بت به
فرمان صاحب خودرو مهم است.
او ادام��ه داد :این اق��دام در خودروهای داخلی تا
حدودی انجام ش��ده اما در بحث صفحه نمایش و...
ک��ه تا چه اندازه از حال��ت مکانیکی به برقی تبدیل
میش��ود ،تعری��ف لوک��س را برای خ��ودرو محقق
میکند که در این زمینه در ابتدای راه هستیم.
این قطعهس��از تصریح کرد :بنابراین فناوری برقی
جزو تعریف ما از خودروهای لوکس بهشمار میرود
ضمن آنکه بیش��تر مش��کل خودروها در بحث برق
آنهاست.
اردش��یر گفت :در بحثهای میکانی��کال خودرو
پیش��رفتهای خوب��ی داش��تهایم ام��ا در بخ��ش
الکترونیک و برق خ��ودرو که به مغز متفکر خودرو
معروف اس��ت متناسب با س��ایر قسمتها پیشرفت
مطلوبی نداشتهایم.

 سخن آخر

بناب��ر اظهارات کارشناس��ان ،ظرفیت و توانمندی
بالقوه در کش��ور وج��ود دارد زیرا بهلح��اظ نیروی
انس��انی ،دانشآموخت��گان زیادی از دانش��گاههای
کشور فارغالتحصیل میشوند اما برای بالفعل شدن
این توانمندی چالشهایی وجود دارد.
تحق��ق ای��ن امر نی��از ب��ه س��رمایهگذاری کالن
دارد ضم��ن اینکه تعداد محدودی از ش��رکتهای
بینالملل��ی این دان��ش (تولید بخ��ش کامپیوتری
خودرو) را در اختیار دارند.

روزآمدی در صنعت بهشکل
دفع��ی اتف��اق نمیافتد و امروز
صنع��ت قطع��ه کش��ور فاصله
زیادی با فن��اوری و دانش فنی
کشورهای پیش��رفته دارد .این
ام��ر حتی اگ��ر اراده و حمایت
شده و تمام عوامل و سازوکارها
سیامک مقتدری
فراهم ش��ود در یک زمان کوتاه
عضو انجمن تخصصی
اتف��اق نمیافت��د چراک��ه اگر
صنایع همگن نیرومحرکه و
انتقال فناوری بهسادگی انجام
قطعهسازی کشور
میش��د فاصل ه بین کشورهای
توس��عهیافته و در حال توسعه
بهوجود نمیآمد .اگر بخواهیم صنعت خودرو کش��ور از وضعیت
فعل��ی خ��ارج ش��ود و مزی��ت رقابتی پی��دا کند بای��د فناوری
قطعهس��ازان روزآمد ش��ود و این تحول با دستور و نگارش چند
بن��د پایان نمیپذیرد .فاکتورهای زی��ادی باید تحقق پیدا کند
که به این چشمانداز برسیم .در حوزههای مختلف این مولفهها
وجود دارد؛ نخس��ت باید درآمد و نقدینگی شرکتها بهگونهای
باشد که بتوانند هزینه کنند و برای نزدیک شدن به شرکتهای
خارجی سرمایه تحقیق و توسعه ( )R&Dداشته باشند .مسئله
بعدی محدودیتهای فعلی بانکی است که برای ارتباط گرفتن
بیشتر با کشورهای خارجی باید از بین برود.
ش��رکتهای خارجی در اینباره نباید تردید داش��ته باشند
که در محیطی امن و باثبات در حال س��رمایهگذاری هس��تند
همچنین باید توجه داش��ته باش��یم گش��ایش بخش تحقیق و
توسعه برای هر واحد بسیار هزینهبر است و میطلبد که انتقال
فناوری ،تحقیق و توسعه مدیریت شود تا هزینهها بین شرکتها
تقسیم شود .در بحث ارتباط بین دانشگاه با صنعت ضعیف عمل
میکنی��م ک��ه باید مدیران هر دو بخش به این موضوع بیش��تر
اهتمام ورزند و برای پیشرفت به این مسئله توجه جدی داشته
باش��یم .در اینباره در کشورهای دیگر کمکهای دولتی بسیار
حمایتکننده اس��ت بهطور نمونه اگر شرکتی بخواهد فناوری
خ��ود را بهروز کند دولت کمکه��ای بالعوض دارد بنابراین به
نظر میرس��د در کش��ور ما نیز خود دولت باید هزینه کند تا به
نقطهای برس��د ک��ه بتواند از این صنعت به نفع اقتصاد کش��ور
اس��تفاده کند .بدین معنی که سرمایهگذاری ملی  -دولتی نیاز
اس��ت یا از دیگر موانعی که برای ش��رکتهای خصوصی وجود
دارد قوانین و مقررات دس�� 
توپاگیر اس��ت که ذهن مدیران را
به طرف دیگری سوق میدهد .این موانع است که برای توسعه
صنعت بهویژه صنعت قطعه نیاز اس��ت اصالح شود .بهاصطالح
فضای کسب و کار کشور باید مساعد باشد که در این زمینه رده
جهانی کشور بسیار پایین است.
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اشباع بازار موتورسیکلت
با تولید بیش از اندازه در سال ۹۵

در حالی متولیان صنعت موتورس��یکلت از افت ۸۵درصدی
تولید موتورس��یکلت در کشور خبر میدهند که گفته میشود
س��ال گذش��ته به دلیل سوءاس��تفاده برخی افراد فرصتطلب
از جری��ان کنون��ی تولی��د در این صنعت ،ح��دود یک میلیون
موتورس��یکلت کاربراتوری در کش��ور تولید شده است .به نظر
میرس��د با این حجم از تولید تا پایان س��ال آینده نیز همچنان
تولیدات کاربراتوری نیاز بازار داخل را پاسخ خواهند داد.
ابوالفض��ل حجازی ،عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان
موتورس��یکلت ب��ا گالی��ه از برخ��ی تصمیمه��ای مقطعی در
بخشهای تولیدی اظهار کرد :به لحاظ سیاستهای مقطعی و
زودگذر در انجمنهای صنفی هرگونه تصمیم تاثیری بر بهبود
جریان تولید و صنایع داخلی نخواهد داشت .وی افزود :تا زمانی
ک��ه ارزهای ارزان نفتی به برخی از کاالهای وارداتی اختصاص
داده میش��ود و ش��اهد حضور افراد فرصتطلب و سودجو در
بخشهای مختلف کشور هستیم صنایع داخلی در کشور شکل
نخواه��د گرفت .این فعال در صنعت موتورس��یکلت با اش��اره
به جریان منفی داخلیس��ازی در صنعت موتورسیکلت کشور
تاکید کرد :در شرایطی که حدود ۶۰درصد از موتورسیکلتهای
 ۱۲۵سیس��ی در داخل تولید میش��دند بهدلیل افت جریان
داخلیس��ازی ازطریق جایگزینی با موتورس��یکلت انژکتوری
هماکنون بخش وس��یعی از قطعهس��ازان موتورسیکلت کشور
تعطیل ش��دند .حج��ازی در گفتوگو با خبرخودرو بیان کرد:
درحالحاضر بخش زیادی از نیاز صنعت موتورسیکلت بهشکل
کامل سیکیدی وارد میشود؛ چنانچه امروز اغلب کارخانجات
موتورسیکلت در کشور نه تنها تولیدکننده نیستند بلکه به طور
عمده مونتاژکار ش��دهاند .این کارشناس صنعت موتورسیکلت
خاطرنشان کرد :بهدلیل تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی و
س��نگاندازی تعدادی از دستگاهها امروز سهم داخلیسازی در
این صنعت به کمترین میزان خود در  ۵۰سال گذشته رسیده
اس��ت .وی با اش��اره به عقبگرد صنعت موتورس��یکلت در این
مدت اظهار کرد :جریان تولید موتورس��یکلت در کشور از سال
 ۱۳۴۵آغ��از ش��د بهطوری که در ده��ه  ۸۰حدود ۶۰درصد از
موتورسیکلتهای کشور در داخل تولید شدند درحالیکه امروز
این سهم به پایینترین میزان خود رسیده که البته قسمتی از
این جریان به تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی و همچنین
برخی سنگاندازیها از سوی تعدادی از دستگاهها بازمیگردد.
به گفته حجازی با حجم تولیدی که در س��ال گذش��ته انجام
ش��د تا  ۲س��ال آینده بازار داخل تامین است و نیازی به تولید
موتورسیکلت جدید نخواهد بود.

چهارشنبه

خودرو بینالملل
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انگلیسیها خودرو صفر
نمیخرند

آمار اعالم ش��ده پیرامون می��زان فروش خ��ودرو در بازار
انگلیس از کاهش چشمگیر فروش خودروهای صفر کیلومتر
در این کشور حکایت دارد.
آخرین آمار از میزان ف��روش خودرو در انگلیس از کاهش
 ۵/۷درص��دی فروش خودروهای س��واری در س��ال ۲۰۱۷
میالدی ( ۱۳۹۵-۹۶خورش��یدی) حکای��ت دارد .انگلیس از
س��ال  )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹تا امروز طوالنیترین روند نزولی
ف��روش خودرو را تجربه میکند زیرا مردم این کش��ور دیگر
مانند گذش��ته میل��ی به خری��د خودروهای صف��ر کیلومتر
ندارند .پیش از این نیز گاردین از کاهش فروش خودرو برای
هفتمی��ن ماه متوال��ی در انگلیس خبر داده ب��ود و حاال نیز
آمارها همچنان از کاهش بیوقفه فروش خودرو در این کشور
اروپایی تازه خارج شده از اتحادیه اروپا حکایت دارند.
بنابر اظهارنظر کارشناسان عوامل گوناگونی در این کاهش
م��داوم فروش خ��ودرو در انگلیس نقش ایف��ا میکنند که از
مهمترین آنها میتوان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره
کرد .مس��تقل ش��دن اقتصاد بریتانیا از اروپا ،به بیثباتی این
کشور از نظر اقتصاد و از دست دادن جایگاه خود در فهرست
 ۵اقتص��اد بزرگ جهان منجر ش��ده و افزایش نرخ تورم و به
دنبال آن کاهش سطح درآمد مردم را بهدنبال داشته تا مردم
دیگر مانند گذش��ته توان خرید خودرو صفر را نداشته باشند
و نزول ف��روش خودرو به بالی جان اقتص��اد بریتانیا بهویژه
انگلیس تبدیل شود.
از س��ویی دیگر ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی تمایل
افراد به س��رمایهگذاری در این کشور را به شدت کاهش داده
زی��را آینده خودروهای برقی ک��ه جایگزین دیزلیها خواهند
ش��د نامعلوم و س��رمایهگذاری در این زمین��ه میتواند برای
سرمایهگذاران ریسک بزرگی باشد .بهاین ترتیب میزان تولید
داخلی خودرو در این کش��ور نیز در انتظار روزهای س��خت
پیش رو خواهد بود.
به گزارش خودروکار ،همه این عوامل دس��ت بهدست هم
دادهاند تا بین نرخ خودرو و میزان فروش آن رابطهای عکس
پدی��د بیاید و خرید خودرو در انگلیس به امری دش��وارتر از
همیشه تبدیلشود.
پیشبینی رس��می خزان��هداری بریتانیا نی��ز از افت میزان
رش��د اقتصادی بریتانیا در س��ال جاری مانند س��ال گذشته
میالدی خبر میدهد که به نوشته نشریه ایندیپندنت بدترین
پیشبینیه��ا برای توس��عه اقتص��ادی در تاریخ این کش��ور
بهشمار میآید.

مرسدس وانت کاروان میسازد

یک ش��رکت تولیدکننده خودرو لوکس ،یک وانت کاروان
طراحی کرده اس��ت .شرکت مرس��دس به تولید خودروهای
لوکس مش��هور اس��ت اما مجموعهای از ونها و خودروهای
ج��ادهای مانند یونیموک و ج��ی-کالس را نیز به بازار عرضه
کرده است .عالوه برآن یک ون طبیعتگردی به نام مارکوپولو
هم ساخته است.
در همی��ن راس��تا این ش��رکت ی��ک مجموع��ه جدید از
خودروه��ای کاروان��ی را طراحی کرده اس��ت .این مجموعه
«ایک��س-کالس» نام گرفته و ب��ا کمک دو متخصص آلمانی
تولید ش��ده اس��ت .این خ��ودرو برای ایجاد س��رپناه موقت
ایدهآل است و ابزارهایی ویژه دارد .این خودرو که در حقیقت
یک وانت کاروان اس��ت دارای آش��پزخانهای ب��ا اجاق گاز ۳
ش��عله ،فضایی برای نشستن  ۳نفر ،دستشویی ،سینک تاشو
و دوش حمام است.
به گزارش مهر ،مرس��دس با همکاری ش��رکت «وناسا»
( )VanEssaب��رای اف��رادی که خواهان کاروانی س��بکتر
هستند یک آشپزخانه کشویی در یک سوی کاروان و بخشی
برای ذخیره در سوی دیگر ساخته است.
آشپزخانه کشویی شامل مخزنی برای نگهداری مواد غذایی
و قابلیته��ای گوناگون پخت و پز ،یخچال و فریزر ،س��ینک
ظرفشویی و کش��وهایی برای نگهداری ابزارهاست .همچنین
یک اجاق گاز تک ش��عله دارد .کاروان ایکس-کالس وناس��ا
جایی برای خواب ندارد اما صاحب خودرو میتواند با استفاده
از یک چادر در هوای آزاد و نزدیک خودرویش بخوابد.

پایان دیزلیهای تویوتا در ایتالیا

شرکت خودروس��ازی تویوتا اعالم کرد فروش خودروهای
دیزلی این شرکت در ایتالیا متوقف شده است.
به گزارش پرشین خودرو ،نسخه دیزلی خودروهای یاریس،
آئوری��س و راو ۴پیشتر در بازار ایتالیا بس��یار محبوب بودند
اما در س��ال گذش��ته میالدی تنها  ۶درصد فروش تویوتا در
ایتالی��ا به مدله��ای دیزلی اختصاص یافت .ش��رکت تویوتا
ایتالیا تسهیالت ۷هزار دالری برای معاوضه مدلهای دیزلی
با خودروهای هیبریدی در نظر گرفته است.
سخنگوی این شرکت اعالم کرد« :تویوتا با افزایش فروش
خودروهای هیبریدی ،بازار از دس��ت رفته مدلهای دیزلی را
احیا خواهد کرد ».باتوجه به استانداردهای آالیندگی اتحادیه
اروپ��ا تنها نس��خه دی��زل خودروهای لندک��روز و هایلوکس
همچنان در اروپا عرضه خواهند شد.
س��خنگوی تویوت��ا ایتالی��ا دراینب��اره گف��ت« :مدلهای
هیبریدی هس��ته راهبرد م��ا در اروپا هس��تند .هرچه پیش
میرویم نقش دیزلها کمرنگتر میشود».
در س��ال گذش��ته میالدی خودروهای هیبریدی نزدیک
نیم��ی از فروش تویوتا در کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا را
تش��کیل دادند و بنابر پیشبینی تویوتا س��هم این مدلها در
سالهای آینده افزایش خواهد یافت.

کسری تجاری کاالهای
امریکایی نسبت به
کرهجنوبی از سال
 ۲ ،۲۰۱۲برابر شده
است .بهطور تقریبی
 ۹۰درصد کسری
تجاری سال ۲۰۱۶
امریکا که معادل ۲۷/۶
میلیارد دالر است ،در
بخش خودرو بود

آرمان داخلیگرایی ترامپ تا شرق آسیا نفوذ کرد

شعارهای امریکایی دردسر تازه خودروسازان کره جنوبی
سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com

امریکا و کرهجنوبی  ۵ژانویه ( ۱۵دی) نخستین
دور از مذاکرات خود درباره قرارداد تجاری دوجانبه
را به پایان رس��اندند .از زم��ان ورود دونالد ترامپ،
رییسجمه��وری امری��کا به کاخ س��فید ،بحث بر
س��ر حضور امریکا در موافقته��ای چندجانبه داغ
اس��ت .رییسجمهوری امریکا ،کش��ور خ��ود را از
مذاکرات قرارداد تجاری  ۱۴کش��ور آسیا-اقیانوس
آرام بیرون کش��ید ،مذاکرات تازهای را برای تغییر
در موافقتنامه تجارت آزاد امریکای ش��مالی (نفتا)
میان امریکا ،مکزیک و کانادا آغاز کرد و تجدیدنظر
در موافقتنامه تجاری دوجانبه امریکا و کرهجنوبی
که س��ال  ۲۰۱۲میالدی (۱۳۹۰-۹۱خورشیدی)
اجرایی شده بود را کلید زد .این توافقنامه در سال
 )۱۳۸۵-۸۶( ۲۰۰۷نهایی شد اما تا  ۵سال پس از
نهایی شدن به مرحله اجرا نرسید.
واشنگتن در مذاکرات نفتا موضع سختگیرانهای
داشت ،بهطوریکه پس از ۲دور مذاکره این روند از
حرکت باز ایستاد .امریکا میگوید تنها راه کانادا و
مکزیک برای باقی ماندن نفتا ،دادن امتیاز از سوی
این  ۲کشور به امریکا است.
در مذاک��رات تجاری می��ان ک��ره و امریکا باید
ت��وازن میان آرم��ان داخلیگرایی ترامپ و موضوع
کرهش��مالی مجهز به س�لاحهای هستهای رعایت
میش��د .هر  ۲طرف در اظهارنظرهایی گفته بودند
توافق س��ریعتر میان  ۲کش��ور میتوان��د در رفع
موضوع کره شمالی به آنها کمک کند.
می��زان تج��ارت کاال و خدم��ات گوناگون میان
کرهجنوبی و امریکا در س��ال )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶
 ۱۵۰میلیارد دالر بود؛ این یعنی کرهجنوبی اکنون
شش��مین ش��ریک تجاری امریکا است .اما کسری
تجاری کاالهای امریکایی نس��بت ب��ه کرهجنوبی
از س��ال  )۱۳۹۰-۹۱( ۲۰۱۲یعنی همان س��الی

که «توافقنام��ه تج��ارت آزاد امریکا-کرهجنوبی»
( ،)Korusاجرایی ش��د ۲ ،برابر شده است .بهطور
تقریب��ی  ۹۰درصد کس��ری تجاری س��ال ۲۰۱۶
( )۱۳۹۴-۹۵امری��کا ک��ه مع��ادل  ۲۷/۶میلیارد
دالر اس��ت ،در بخش خودرو بود .به زبان س��ادهتر
در سال  )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶از کل کسری تجاری
امری��کا در براب��ر کرهجنوب��ی  ۹۰درصد به بخش
خودرو اختصاص داش��ت که این یعنی کرهایها تا
توانس��تهاند در این س��الها خودرو به امریکا صادر
کردند .این موضوع یک��ی از مهمترین معضالت از
نظ��ر امریکا بوده که این کش��ور امیدوار اس��ت در
ای��ن مذاکرات به نتیج��ه دلخواه خ��ود درباره آن
برسد.
اگر ترامپ بتواند این مذاکرات را به نتیجه برساند
و مطلوب خود را در آن بهدس��ت آورد ،نخس��تین
پیروزی خود را در این نوع مذاکرات کسب خواهد
کرد .این در ش��رایطی اس��ت که مذاکرات نفتا به
مانع برخورد کرده و فشارها روی چین برای تغییر
قوانین تجاریاش به کندی پیش میرود.
طرف کرهای این مذاکرات پس از پایان دور تازه
گفتوگوها ب��ه خبرنگاران گفت ط��رف امریکایی
بی��ش از همه درب��اره معضالت پیشآم��ده میان
 ۲کش��ور در بخش خودرو صحب��ت کرد؛ هرچند
جزئیاتی دراینباره ارائه نداد .با این حال براس��اس
آنچ��ه مقامهای  ۲طرف تاکن��ون گفتهاند ،اولویت
نخس��ت امریکا حفظ تعرف��ه  ۲۵درصدی واردات
پیکاپهای کرهای به امریکا است که این قرارداد از
سال  )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹به مرحله اجرا میرسد.
صنعت خودرو کرهجنوبی اکنون با  ۲خودروساز
بزرگ یعنی هیوندای موتور و کیا موتورز ش��ناخته
میشود .این  ۲خودروساز نامآشنا برای ادامه حیات
خود بیش از هر چیز به صادرات وابس��ته هس��تند
زیرا در بازار داخلی س��هم چندانی ندارند .منتقدان
میگوین��د کرهجنوبی با سیاس��ت اعمال طیفی از
تعرفهها برای واردات به این کش��ور میان کشورها
تبعیض قائل میشود.

خرید بامو با پول خرد

یک خریدار چینی پس از خرید خودرو از
نمایندگی بامو ،تمامی پیش پرداخت خود
به میزان  ۱۱هزار دالر را بهش��کل پول خرد
و س��که پرداخت کرد .ی��ک خریدار چینی
پس از خرید خودرو بامو به ارزش  ۶۰هزار
دالر ،پیشپرداخت  ۱1ه��زار دالری آن که
مع��ادل  ۴۰۰هزار یوآن اس��ت را به ش��کل
وجه نقد و پ��ول خرد به نمایندگی پرداخت
کرد تا س��بکی خ��اص در پرداخت وجه نقد
هنگفت در سطح دنیا رقم بخورد .به گزارش
خودروکار ،خبر پرداخ��ت وجه نقد هنگفت
به ش��کل پول خ��رد ،بهنوع��ی تداعیکننده
اختالفه��ا و دع��وا بین ش��رکتهای اپل و

سامسونگ اس��ت .حال باز هم چنین اتفاقی
در کش��ور چی��ن رخ داده و ی��ک مش��تری
پیشپرداخت خود برای خرید خودرو بامو
را در قالب پول خرد پرداخت کرده تا دوباره
به این سبک عجیب از پرداخت ،در رسانهها
پرداخته شود .با این حال این بار قضیه کمی
متفاوت اس��ت و برخالف شرکت سامسونگ
ک��ه از قصد مبل��غ غرامت به اپ��ل را با پول
خ��رد پرداخ��ت کرد ،هیچ قص��د و نیتی در
اتفاق پیش آمده دیده نمیشود اما تنها یک
دشواری به چشم میخورد و آن هم شمردن
می��زان پول پرداخت��ی از س��وی کارمندان
نمایندگی فروش خودرو است.

شرکتهای خودروسازی کرهجنوبی بر این باورند
که واش��نگتن نیز بهدنبال افزای��ش انتقال ۲۵هزار
خودرو به ازای هر خودروس��از به کرهجنوبی بدون
در نظر گرفتن قوانین داخلی صنعتی سئول است.
یک مقام خودرویی کره جنوبی که نخواست نامش
فاش شود گفت امریکا عالقهمند به تسهیل قوانین
کرهجنوبی بهمنظور صادرات خودرو به این کش��ور
است.
کریس��تال تان ،اقتصاددان موسس��ه پژوهش��ی
«کپتال اکونومیک��ز» ()Capital Economics
پیش از مذاکرات پیشبینی کرده بود امریکا تالش
میکند در این مذاکرات کرهجنوبی را متقاعد کند
کمی از مواضع خود درباره انتش��ار گازهای سمی
کوتاه بیاید و این کش��ور را وادار به استفاده بیشتر
از قطعات امریکایی در س��اخت خودروهای کرهای
صادراتی به امریکا کند.
ام��ا در همین ح��ال کرهجنوبی پیش��نهاد داده
در فرآین��د رفع اخت�لاف س��رمایهگذاران دولتی
تجدیدنظر ش��ود ،بهگونهای که سرمایهگذاران حق
داش��ته باشند کش��ورهایی که قوانین تبعیضآمیز
دارند را متهم به تبعیض کنند.
ام��ا برخی کارشناس��ان دیگر بر ای��ن باورند که
ترامپ موضوع خودرو را برای قرارداد دوجانبه میان
این کشور و کرهجنوبی بهانه کرده تا به امتیازهای
بزرگتری برسد .بازار خودرو در کرهجنوبی یکدهم
بازار خودرو امریکا گنجایش دارد و این یعنی بازار
کرهایه��ا به اندازهای کوچکتر از امریکا اس��ت که
نمیتوانن��د آنچنان ک��ه امریکاییه��ا میخواهند
خودرو از این کش��ور وارد و تفاوت قابلتوجهی در
کسری تجاری این کشور ایجاد کنند.
رابرت الیتی��زر ،نماینده تج��اری امریکا در این
مذاکرات پس از تمام ش��دن این دور از گفتوگوها
در واش��نگتن اعالم کرد برای رسیدن به توافق در
یک قرارداد تجاری اصالحشده کارهای زیادی باید
انجام شود.
او اظه��ار کرد« :م��ا کارهای زی��ادی داریم تا به

توافقی برس��یم که منافع اقتصادی مردم امریکا را
تامین کند .اهداف ما روش��ن است .ما باید به یک
تجارت منصفانه و متقابل بین دو ملت دس��ت پیدا
کنیم .ما برای رس��یدن به این هدف به سمت جلو
حرکت خواهیم کرد».
تمام تالش امریکا اکنون این اس��ت که کس��ری
تج��اری خود ب��ا کرهجنوب��ی را کاه��ش دهد که
بخش بزرگ آن به حوزه خودروس��ازی برمیگردد.
ترام��پ مانن��د برخ��ورد ب��ا س��ایر قرارداده��ای
اینچنین��ی ،توافقنامه دوجانبه تجاری با کره را هم
«وحش��تناک» خوانده بود .برای ترامپ که با شعار
«نخس��ت امریکا» طرفداران زی��ادی جذب کرد و
وعده داد بس��یاری از مشاغل امریکایی را به خاک
این کش��ور برگرداند به نتیجه رس��یدن در چنین
مذاکراتی بسیار مهم است.
او از همان زمان ورود به کاخ س��فید بارها درباره
خ��روج از قرارداده��ای چندجانب��ه هش��دار داده
بود.
ب��ه هر حال ترامپ رییسجمهوری اس��ت که از
قراردادهای چندجانبه اس��تقبال نمیکند و حتی
ب��ه قرارداده��ای دوجانبهای که ب��ه نظرش منافع
امریکا در آن تامین نش��ده باشد نیز اعتراض دارد.
او همچنان به این روند ادامه میدهد و کشورهای
گوناگ��ون نیز برای از دس��ت نرفتن منافع خود در
این مسیر تالش میکنند.
برخی کارشناس��ان معتقدن��د تالشهای ترامپ
برای امریکاییس��ازی خودروهای رفتوآمدکننده
در این کش��ور ب��ه روند جهانیس��ازی این صنعت
آسیب میزند .بس��یاری از شرکتهای خودروساز
نیز مخالفت خود را با این روند اعالم کردند.
بههرحال باید منتظر ماند و دید ترامپ تاجرپیشه
تا چه اندازه میتواند به اهداف خود در مسیر جامه
عمل پوشاندن به شعار «نخست امریکا» برسد.
منبعReuters :
CNNMoney
Nikkei.com

همکار جدید اوبر و فولکس واگن برای توسعه خودرو خودران
ش��رکت نرمافزاری انویدیا با دست پر به سیایاس امسال
آمده و یکی از بخشهایی که این غول صنعت تراشه روی آن
مانور زیادی داده ،بخش فناوریهای خودرو خودران اس��ت.
السوگاس این روزها میزبان نمایش��گاه س��یایاس است؛
نمایش��گاهی که تمام بزرگان دنیای فناوری را برای معرفی
دس��تاوردها گرد هم آورده است .انویدیا یکی از شرکتهای
بزرگی است که با دست پر به این نمایشگاه آمده و با رونمایی
از س��امانه «روی چیپ  »Xavierخودروس��ازان را شادمان
ک��رده اس��ت .انویدیا تصمی��م دارد با اوب��ر و فولکس واگن
برای توس��عه فناوریهای خودرو خودران همکاری کند .این
شرکت اکنون پلتفرم هوش مصنوعی توسعهیافتهای دارد که
اوبر و فولکسواگن از استفادهکنندگان آن در آینده خواهند
بود .انویدیا اکنون با شرکتهایی مانند تسال و بایدوی چین
برای س��اخت تراشه گرافیکی و توس��عه فناوریهای جدید
برای خ��ودرو خودران هم��کاری میکند .جنس��ن هانگ،
مدیرعام��ل انویدیا ،در همایش این ش��رکت در السوگاس
اع�لام کرد ن��اوگان خ��ودرو خ��ودران اوب��ر از فناوریهای
انویدیا اس��تفاده میکند و این مس��ئله در آین��ده نیز ادامه
خواهد داش��ت .اوبر از س��ال  )1394-95( ۲۰۱۶از فناوری
پردازشی تراشههای گرافیکی انویدیا در ناوگان خودرانهای

خود اس��تفاده کرده اس��ت .شاس��ی بلندهای اسس��ی۹۰
ولوو ،نخس��تین ناوگان آزمایش خودروهای خودران اوبر در
پیتس��بورگ و فونیکس بودند که فعالیت آزمایش��ی خود را
از س��ال  ۲۰۱۶آغاز کردند .اکنون برنامه توسعه خودروهای
خودران اوبر بهدلیل مش��کالت قضای��ی پیشآمده ،روزهای
خوبی را سپری نمیکند؛ البته انویدیا میگوید این برنامه با
س��رعت در حال پیشرفت است و یک میلیون مایل بهوسیله
خودروهای خودران اوبر در  ۱۰۰روز گذش��ته پیموده شده
اس��ت .به گزارش زومیت به نقل از رویترز ،انویدیا همچنین
بهدنبال استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی «درایو آیایکس»
جدید خود در خودروهای فولکس واگن اس��ت .این فناوری
نوعی راننده کمکی هوشمند است که با اطالعات حسگرهای
داخل��ی و خارجی خودرو کار میکند .تا امروز بیش از ۳۲۰
ش��رکت بهنوعی درگیر استفاده از فناوریهای درایو و درایو
پیایکس ۲انویدیا ش��دهاند؛ این تعداد ش��امل خودروسازها،
توس��عهدهندگان نرماف��زار ،تامینکنن��دگان س��ختافزار و
ش��رکتهای فعال در بخش حس��گرها و مپینگ میش��ود.
انویدی��ا امیدوار اس��ت س��امانه روی چیپ جدید و بس��یار
قدرتمند  Xavierنیز به گسترش بیشتر فناوریهای مرتبط
با خودرو خودران کمک کند.

کوشهرکهای صنعتی
صنایع کوچ 
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نقدی بر خصوصیسازی
صندوقهای دولتی

صادق نجفی

عکس :مهدیکاوهای

محمدحسین مقیسه

بررسی «گسترش صنعت» از درخواست حذف  ۳صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از فهرست واگذاریهای سال ۹۶

صدور ضمانتنامه صنایع کوچک در ابهام خصوصیسازی
زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com

بعد از تصویب و اجرای قانون کلی سیاس��تهای
اصل  ۴۴از سال  ،۸۷دولت موظف شد تا فهرستی
از شرکتهای قابل واگذاری تهیه کند و با پیوست
قانون به مجلس ش��ورای اس�لامی تحویل دهد تا
ب��ه هم��راه این قانون ب��رای اجرا ابالغ ش��ود .این
اقدام انجام ش��د و اکنون نیز این فهرس��ت موجود
است .بر این اساس صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک نیز از همین موارد اس��ت که اکنون
مع��اون وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت با س��ازمان
خصوصیس��ازی رایزن��ی کرده تا ای��ن صندوق به
دلی��ل ماهیت خدمات��ی و حمایتی از اش��تغال و
کارآفرینی از فهرست واگذاریهای اصل  ۴۴قانون
اساسی خارج شود.
بع��د از اب�لاغ ای��ن پیوس��ت و اج��رای قانون،
مش��کالتی به وجود آمد زیرا ش��رکتهای دولتی
ب��رای انجام یکس��ری از ام��ور تصدیگری دولت
ایجاد ش��ده اس��ت که این امور تجاری بوده و نیاز
اس��ت مدیران آزادی عمل بیش��تری داشته باشند
و جدا از تش��ریفات اداری ،امور را به سادگی انجام
دهند .این ش��رکتها ماهیت تجاری و تصدیگری
نداشته بلکه ماهیت حمایتی و توسعهای داشتهاند.
بنابراین برای آسانس��ازی ام��ور در بخش صنعت
و معدن نیز این ش��رکتها ایجاد ش��ده بودند که
درآمدزایی نیز نداشتند.
در روزهای گذش��ته ،ص��ادق نجفی ،معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در جلس��های با مسئوالن
سازمان خصوصیسازی خواستار حذف  ۳صندوق
زیرمجموع��ه وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت از
فهرس��ت واگذاریهای اصل  ۴۴قانون اساسی در
سال  ۹۶شد.
ای��ن صندوقه��ا ش��امل صن��دوق ضمان��ت
س��رمایهگذاری صنایع کوچک ،صن��دوق ضمانت
صادرات و صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه
صنای��ع الکترونیک اس��ت .نجفی گفته اس��ت که

در ای��ن جلس��ه تصمیمهایی ب��رای تعیینتکلیف
وضع این صندوقها گرفته و مقرر ش��د مدیرعامل
س��ازمان خصوصیس��ازی برای تس��ریع در روند
تحوی��ل ضمانتنام��ه ب��ه متقاضیان ،برای ارس��ال
اس��ناد و مدارک مورد نیاز سازمان خصوصیسازی
اقدام کند تا در جلس��ه آینده هیاتعامل س��ازمان
خصوصیسازی تصمیمهای مناسبی در این زمینه
گرفته ش��ود .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در گفتوگو با «گسترش صنعت» به اهمیت نقش
حمایتی این  ۳صندوق اشاره و اظهار کرد :ابهام در
ادامه فعالیتهای صندوق ضمانت س��رمایهگذاری
صنایع کوچک نگرانکننده اس��ت .این صندوق در
ایجاد اشتغال و ترغیب سرمایهگذاران به حضور در
حوزه صنایع کوچک ،نقش حمایتی و اثرگذار دارد.
نجفی ادام��ه داد :صندوق ضمان��ت صادرات به
حمایت از صادرات کش��ور و تقبل ریس��ک باالی
پوش��ش بیم��ه در این ح��وزه و همچنین صندوق
ضمانت س��رمایهگذاری صنایع کوچک به تس��ریع
و تس��هیل ش��کلگیری بنگاهه��ای زودب��ازده و
نقشآفری��ن در ام��ر رونق تولید و اش��تغال مانند
ص��دور ضمانتنامهه��ای مختلف کاهش ریس��ک
سرمایهگذاری مشغولند.

 بسته شدن راه اصالحات

ای��ن در حالی اس��ت که صندوقه��ای حمایتی
در دنیا در تمام بخشه��ا بهویژه صنایع کوچک و
متوسط به شکلهای مختلف از طرف دولت حمایت
میش��وند .در برخی کشورهای پیشرفته ،ابتدا این
صندوقها در س��الهای آغاز عمر خود دولتی و از
ی��ک جایی به بعد برخی از خدمات آنها که قابلیت
س��وددهی بیشتری داشتهاند را به بخش خصوصی
واگ��ذار کردهان��د ولی به طور عم��ده حمایتهای
دولت در بیشتر کشورها برای صندوقهای حمایت
از صنایع کوچک بوده اس��ت تا جایی که در برخی
کش��ورها به دلیل اهمیت جای��گاه این صندوقها
آنها را مس��تقیم در زیرمجموعه ریاس��تجمهوری
یا نخس��توزیری خود قرار دادهاند.محمدحس��ین
مقیسه ،مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک در گفتوگو با «گس��ترش صنعت»

واگذاری مدرسه کفش به انجمن تولیدکنندگان کفش مشهد
مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی استان
خراس��ان رضوی از واگذاری مدرسه کفش مشهد
به انجمن تولید کفش مشهد خبر داد.
به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط
عمومی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی خراس��ان
رضوی ،مس��عود مهدیزادهمقدم در این مراس��م
گفت :در راستای تحقق تکالیف برنامههای اقتصاد
مقاومتی در حوزه آموزش و برگزاری آموزشهای
تقاضامحور و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای
موج��ود در صنع��ت کیف و کف��ش ،راهبری این
مدرسه به انجمن تولیدکنندگان کفش مشهد به
عنوان شبکه فراگیر خوش��ه کفش مشهد واگذار
ش��د .وی افزود :بر این اس��اس ،مقرر شد شرکت
ش��هرکهای صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی با
هماهنگ��ی اداره کل آم��وزش فن��ی و حرف��های
استان برای اجرای برنامههای آموزشی بازارمحور
و متناس��ب با نیاز صنعت چرم و کفش اقدام کند
و انجمن تولیدکنندگان کفش نیز متعهد است که

برای برگزاری آموزشها اس��تمرار داش��ته باشد و
هماهنگی و همکاری الزم به منظور اشتغال جامعه
هدف را به عمل آورد .مهدیزادهمقدم عنوان کرد:
پس از عقد قرارداد واگذاری مدرسه ،توسعه منابع
انسانی در صنعت کفش مشهد گسترش و بیش از
گذشته بهرهوری نیروی انسانی ارتقا خواهد یافت.
وی تاکید کرد :این فرصت مناسبی است هم برای
جوانان عالقهمند استان و هم واحدهای صنعتی و
تولیدی تا بتوانند وارد این حوزه شوند و از فرصت
ایجادشده اس��تفاده کنند؛ ضمن اینکه آموزشها
ب��رای هر دو گروه افراد ت��ازهوارد عالقهمند و هم
ب��رای ب��اال رفتن س��طح نیروهای فعل��ی صنعت
کفش طراحی ش��ده اس��ت .رییس هیاتمدیره و
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی استان
خراس��ان رضوی گفت :فعالیتهای توس��عهای و
کم��ک به آموزش ذینفعان خوش��ههای صنعتی
در اس��تان با برنامهریزی پیوس��تهای که شده در
حال اجراست.

اظه��ار کرد :م��ا از ابت��دا در فهرس��ت واگذاریها
بودیم اما در سالهای گذشته ما را از این فهرست
خ��ارج ک��رده و دوب��اره در پای��ان س��ال  ،۹۵نام
صندوق وارد آن ش��ده است که این اتفاق برای ما
محدودیتهایی ایجاد میکن��د .از جمله اینکه در
یکی دو س��ال گذش��ته با توجه به مباحث مربوط
ب��ه اقتصاد مقاومت��ی و طرح رون��ق تولید متوجه
شدیم که اگر بخواهیم خود را با شرایط روز صنعت
تطبیق داده و نقشآفرینی جدیتری داشته باشیم
عالوهب��ر افزایش س��رمایه اصالحات��ی در قوانین و
مقررات ،تفاهمنامه و ساختار ایجاد کنیم تا بتوانیم
خدمترسانی خود را س��رعت بخشیده و خدمات
باکیفیتتر به مش��تریانمان ک��ه همان واحدهای
صنعتی است داشته باشیم .وی تاکید کرد :اکنون
ب��رای خدماتده��ی و جلوگیری از ادامه ش��رایط
فعلی که بانک ملی برخالف س��ایر بانکهای طرف
قرارداد ضمانتنامهه��ای صندوق را نمیپذیرد باید
هرچه س��ریعتر صندوق را از فهرس��ت واگذاریها
خارج کنند که البته وزارت امور اقتصادی و دارایی
نیز در طول مکاتبات و مذاکرات انجامش��ده به این
نتیجه رسیده است که این صندوق باید از فهرست
واگذاریها خارج شود و قابلیت واگذاری به بخش
خصوصی را ندارد.
مقیسه معتقد اس��ت که قرار گرفتن صندوق در
فهرس��ت واگذاریهای س��ازمان خصوصیسازی،
موجب بسته شدن راه برای اصالحات میشود و در
این صورت نمیتوان به توسعه صنعت کمک کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع
کوچک با اش��اره به اهمی��ت بخش صنایع کوچک
در اقتصاد و اش��تغال کش��ور ،تصریح کرد :بیش از
 ۹0درص��د واحد صنعتی کش��ور به صورت صنایع
کوچ��ک در ح��ال فعالیت هس��تند ک��ه از لحاظ
تعدادی(با احتس��اب اصناف در زمره صنایع خرد و
کوچک) ،بیش از  ۸۳هزار واحد هستند .همچنین
 ۳میلی��ون واحد صنفی در کش��ور وجود دارد که
از ای��ن تع��داد ۲ ،میلیون مج��وز قانونی و بیش از
 ۲۲درصد آن واحدهای صنفی تولیدی دارند و در
مجموع بی��ش از  ۵00هزار واحد اعم از واحدهای

صنعت��ی دارای پروانه بهرهب��رداری وزارت صنعت،
معدن و تجارت یا سازمانهای وابسته در استانها
هستند.

 سخن آخر

به گزارش «گس��ترش صنع��ت» صنایع کوچک
در تمام دنیا به س��رعت خل��ق درآمد کرده و تاثیر
کوتاهم��دت ،بلندمدت و میانمدت آن بر اش��تغال
معروف اس��ت اما این صنایع در بحث تامین مالی
متکی ب��ه منابع بانکی هس��تند و در اس��تفاده از
خدمات بانکی با مش��کل تامین وثیقه مورد قبول
بانکه��ا روب��هرو میش��وند .اینجاس��ت که نقش
حمایتی صن��دوق ضمانت س��رمایهگذاری صنایع
کوچ��ک آش��کار میش��ود .این صندوق ب��ه دلیل
ماهیت ایجادی آن و براساس اساسنامه ایجادی آن
حمایتی بوده و و سودآوری ندارد بنابراین حتی در
صورت قرار گرفتن در فهرس��ت واگذاریهای اصل
 ۴۴نمیتواند با موفقیت به بخش خصوصی واگذار
ش��ود زیرا متقاضی س��هام این صندوق در سودای
رسیدن به سودآوری و بازدهی سرمایهای است که
صندوق ضمانتی و حمایتی نمیتواند برای خریدار
سهامش سودآور باش��د .هدف از پیدایش صندوق
ضمانت س��رمایهگذاری صنایع کوچک برای تامین
مالی و تسهیل کار قراردادها نیازمند به ضمانتنامه
است.
بنابراین در بخش نخس��ت که مربوط به تامین
مالی میش��ود با صدور ضمانتنامهه��ای اعتباری
بانک��ی که حکم وثیقه را ب��رای واحدهای صنعتی
در نزد بانکهای عامل دارن��د ،به تامین مالی آنها
کمک شده و ضمانتنامه دیگر نیز برای اعتبار خرید
کاال است که خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی را
تسهیل کرده است.
بخ��ش دوم ضمانتنامهه��ا نی��ز مرب��وط ب��ه
ضمانتنامهه��ای پیمان��کاری اس��ت ک��ه از جمله
آن میتوان ب��ه ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه یا
مزایده ،ضمانتنامه حس��ن انجام کار و ضمانتنامه
پیشپرداخت اشاره کرد که در تسهیل قراردادهای
واحدهای صنعتی با ش��رایط مناسبتر و به شکل
روانتر کمک میکند.

ایجاد فرصتهای شغلی جدید با توسعه صنایع کوچک
نماینده مردم ماهنشان ،ایجرود و انگوران در مجلس
ش��ورای اس�لامی با حضور در ش��رکت ش��هرکهای
صنعتی اس��تان زنجان با مدیرعامل این شرکت دیدار
و گفتوگو کرد .به گزارش «گسترش صنعت» به نقل
از روابط عمومی شرکت ش��هرکهای صنعتی استان
زنجان ،سید مرتضی خاتمی در این دیدار ضمن تاکید
بر حمایت از صنایع کوچک اظهار کرد :ش��هرکهای
صنعت��ی فرصته��ای مناس��بی را برای تس��هیل در
اس��تقرار سرمایهگذاران فراهم میکند .وی با اشاره به
وجود ظرفیت مناسب در شهرستان ایجرود اظهار کرد:
شرکت پتروشیمی در این منطقه که قرار بود شهرک
صنعتی خصوصی ایجاد کند ،متاسفانه اقدامات الزم را
انجام نداده است .نماینده ماهنشان ،ایجرود و انگوران
در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه تخصیص
و تحوی��ل زمی��ن ملی ب��رای ایجاد ش��هرک صنعتی
خصوصی به شرکت پتروشیمی گفت :برای ایجاد این
شهرک  ۲۸9هکتار زمین دراختیار شرکت پتروشیمی
قرار گرفته بود که با توجه به شروع نکردن این شرکت

به عملیات اجرایی ،در ص��دد بازپسگیری زمینها و
تحویل آن به شرکت شهرکهای صنعتی استان برای
آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی ایجرود هستیم.
خاتمی توجه و س��رمایهگذاری روی صنایع کوچک
را عاملی مهم برای توس��عه اس��تان زنج��ان عنوان و
تصریح کرد :با توس��عه این صنایع در اس��تان میتوان
فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی ماهر و غیرماهر
و انباش��ت س��رمایه از طریق افزایش بازدهی به وجود
آورد و به��رهوری صنایع کوچک در بخش روس��تایی
را بهبود بخش��ید و مانع از گس��ترش شهرنش��ینی و
مهاجرتهای بیرویه روس��تایی به شهر شد .به نوعی،
میتوان به رفع فق��ر و افزایش درآمد و توزیع عادالنه
توس��عه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در استان کمک
کرد و رشد اقتصادی استان را شتاب بخشید.
امی��ر حمیدنی��ا ،مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای
صنعتی اس��تان زنجان در ادامه این دیدار اظهار کرد:
درحالحاضر در اس��تان زنجان  ۱۴ش��هرک و ناحیه
صنعتی در حال واگذاری وجود دارد.

واگ��ذاری صندوقه��ای
دولت��ی یک��ی از ایراده��ای
خصوصیس��ازی در اجرای
اصل  ۴۴قانون است .صندوق
ضمان��ت س��رمایهگذاری
صنای��ع کوچ��ک ب��ا وجود
ماهی��ت ش��رکتی در گروه
محمدصادق محمدیاری
دوم این فهرست واگذاریها
مدیر مالی و اقتصادی
ق��رار گرفته اس��ت .س��ایر
صندوق ضمانت
صندوقه��ای دولت��ی مانند
سرمایهگذاری صنایع
صندوق ضمان��ت صادرات،
کوچک
صن��دوق توس��عه تع��اون،
صندوق حمای��ت از صنایع
الکترونیک و ...نیز در این فهرس��ت واگذاریها قرار دارد.
تمام فعالیتهای اقتصادی در سیاس��تهای اصل  ۴۴به
 ۳گروه تقس��یم میشود .گروه یک ،فعالیتهایی است که
مشمول گروه  ۲و  ۳نیست .گروه  ۲فعالیتهایی است که
دولت مجاز شناخته ش��ده تا پایان قانون برنامه پنجم به
مرور برای واگذاری آنها اقدام کند.
بس��یاری از این شرکتها سال به سال در این فهرست
ق��رار گرفتهاند ام��ا به دلیل ماهیت آنه��ا امکان واگذاری
وجود نداش��ته و به فهرست س��ال بعد منتقل شدهاند .در
قوانین بودجه س��نواتی نیز پیگیری میش��د تا در تعیین
بوجه س��االنه با مشکل روبهرو نشود .گروه  ۳فعالیتهایی
اس��ت که قرار ش��د پیوس��ته دراختی��ار دولت باش��د و
سرفصلهای انحصاری آن در قانون نامبرده شده است.
برخی از این ش��رکتها در واگذاری به بخش خصوصی
با مش��کالتی روب��هرو ش��دهاند .برای خروج از فهرس��ت
واگذاریه��ا به صورت مس��تقل ی��ا از طری��ق وزارتخانه
مربوط و مجلس شورای اسالمی اقدام به پیگیری کردند.
استداللهایی مطرح شد که ماهیت این شرکتها تجاری
و س��ودآور نیس��ت و توانس��تند مجلس و دولت را برای
خ��روج از اجرای این قانون قانع کنند .س��ازمانهایی که
بزرگتر بودند و وس��عت بیشتری داشتند این ارتباطات را
بهت��ر برقرار کردند و زودتر این اقدامات را انجام داده و با
سرعت بیشتری کار خود را پیش بردند .این شرکتهایی
که در حال واگذاری هس��تند یا در فهرست واگذاری قرار
دارند ،دولتی بوده یا برخی به عنوان س��هامی عام بودهاند
برخی نیز سهامی خاص بوده و به تمامی دراختیار دولت
بوده است.
دولت نیز در اجرای این قانون منس��جم و کارشناس��انه
عمل نکرد .الزم بود تا کارگروهی ایجاد شود و با شناسایی
و خروج ش��رکتهای دارای ماهیت حمایتی ،توسعهای و
خدماتی موافقت ش��ود و دولت به عنوان متصدی امر در
رفع مش��کالت آنها به صورت واحد عمل میکرد نه اینکه
هر نهاد به صورت مجزا به خروج از فهرس��ت واگذاریها
اقدام کند.
براس��اس قان��ون بنگاهی که قرار اس��ت واگذار ش��ود
باید دارای صورتهای مالی و حسابرس��ی ش��فاف بوده و
سودآوری مشخصی داشته باشد که بخش خصوصی برای
تحویل این اداره دولتی با س��ودآوری بیشتر ،برای تحویل
و خرید آن ترغیب شود.
در واقع هدف قانونگذار از واگذاری شرکتهای دولتی
نیز مدیریت بهتر همراه با کاهش هزینهها بوده اس��ت که
در نهایت سودآوری بیشتری را به همراه داشته باشد.
دارایی صندوق ضمانت س��رمایهگذاری صنایع کوچک
نزد بانک مش��خص و اموال آن نیز یک س��اختمان است.
فعالیتهای این صندوق نیز مشخص است که توسعهای،
حمایتی و خدماتی است.
ایج��اد ای��ن صن��دوق برمبن��ای پذی��رش ریس��ک
س��رمایهگذاری بنگاههای کوچک و پوش��ش کاستیهای
آنها است که با ایجاد امنیت برای بانکها ،تسهیالتدهی
را آسان میکند.
بنابرای��ن ک��دام بخ��ش خصوصی حاضر ب��ه پذیرش
چنین صندوقی اس��ت که س��ودآوری به دنب��ال ندارد؟
عم��ده فعالیتهای صندوق حمایتی بوده و با اندوختهای
که ن��زد بانک دارد و کارمزد حداقلی ک��ه در برابر صدور
ضمانتنامهها دریافت میکند تنها منابع درآمدی صندوق
است که هزینههای صندوق را نیز پوشش نمیدهد.
در حال��ی که مزیت ایج��اد این صندوق نی��ز در برابر
بانکها همین موارد اس��ت .کمکهای دولتی نیز مقطعی
اس��ت و در ص��ورت واگذاری به بخ��ش خصوصی از بین
خواهد رفت.
اکنون خ��روج صندوق ضمانت س��رمایهگذاری صنایع
کوچک از فهرس��ت خصوصیس��ازی در دول��ت پذیرفته
ش��ده و وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در حال بررس��ی
دوباره آن اس��ت تا در مجلس شورای اسالمی نیز مطرح
شود.
مجموعه دولت و س��ازمان خصوصیسازی نیز موافق به
خروج صندوق از فهرس��ت واگذاری است این موضوع نیز
در حال گذراندن مراحل نهایی است.
ترجی��ح بر آن بود تا دولت به عن��وان متصدی موضوع
قانع شود و برای رفع این مشکل همراه با سایر صندوقها
اق��دام کن��د زیرا هی��چ نفعی ب��رای واگ��ذاری اداره این
صندوقها به بخش خصوصی حاصل نمیشود.
برای این موضوع بازه زمانی مش��خصی تعریف نشده اما
ای��ن امر در اولویت و اختیار وزیر صنعت ،معدن و تجارت
است تا سریعتر جمعبندی شود.
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کارتون روز

کارگران صنایع آلمان در اعتراض
به دستمزد اعتصاب کردند

ه��زاران نفر از کارگ��ران آلمانی در ش��رکتهای تولی��د فلزات و
ش��رکتهای مهندسی در پش��تیبانی از درخواس��تهای مربوط به
دستمزد اتحادیه آیجی متال ،اعتصاب کردند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،دوش��نبه هزاران نفر از کارگران
آلمان��ی در ش��رکتهای تولید فلزات و ش��رکتهای مهندس��ی در
پشتیبانی از درخواستهای مربوط به دستمزد اتحادیه آیجی متال،
اعتصاب کردند.
در حالی که اقتصاد آلمان قدرتمند و سالم است و نرخ بیکاری در
پایینترین رکورد خود ق��رار دارد ،بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان
درخواست دارد امسال برای حدود  ۹/۳میلیون کارگر ،افزایش حقوق
 ۶درصدی فراتر از نرخ تورم داشته باشند.
قبل از اینکه دور جدید مذاکرات منطقهای ،پنجشنبه شروع شود،
کارفرمایان تا به حال افزایش  ۲درصدی دستمزد ،به عالوه پرداخت
پاداش  ۲۰۰یورویی را پیش��نهاد دادهاند .دوش��نبه بیش از  ۳هزار
نفر از کارکنان کارخانه پورش��ه که تولیدکننده خودروهای اس��پرت
است ،دست از کار کش��یدند و ابزارهای خود را زمین گذاشتند و به
ای��ن ترتیب طبق اعالم اتحادیه آیجی متال ،از آغاز این هفته تعداد
اعتصابکنندگان به بیش از  ۱۵هزار نفر رسیده است.
نات گیس��لر ،ریی��س اتحادی��ه آیجیمت��ال در ایالت ش��مالی
راینهوس��تفالیا ،که پرجمعیتتری��ن ایالت آلمان اس��ت ،میگوید:
ط در س��ر میز مذاکره باعث برانگیخته ش��دن
کارفرمایان با رفتار غل 
این اعتصابهای هشداردهنده شدند.

بیا دیگه چه مرگته وام ازدواج شد  15میلیون
بیا پایین برو ازدواج کن

طرح :هادی اشرفی

وام ازدواج 15میلیون تومان شد!

در گزارش «گسترش صنعت» از نشست خبری نهمین جشنواره ملی بهرهوری مطرح شد

توان اجرایی بخش دولتی ایران نصف میانگین جهانی
حامد شایگان
industry@sanatnewspaper.com

اینفوگرافی

عکس :گسترش صنعت

اقتصاد ایران درحالحاضر برای بازگش��ت به رقابت بیش
از هر چیزی به بهرهوری و بازتوانی نیاز دارد .از این رو ،باید
توان شرکتهای داخلی براساس شاخصهای بینالمللی به
محک گذاش��ته شود تا امکان تدوین نقشه راه برای توسعه
بنگاهها برای مدیران فراهم شود .فرشید شکرخدایی ،دبیر
نهمین جش��نواره ملی بهرهوری با بیان اینکه درحالحاضر
مش��کل اقتصاد کش��ور این اس��ت که برنامههای تدوین و
تصویبش��ده به اجرا درنمیآید ،برمبن��ای ارزیابی که در
ش��اخص توان اجرا در این جش��نواره ش��ده بهترین توان
اجرا در ش��رکتهای ایرانی  ۵۵درصد و بدترین مربوط به
شرکتهای دولتی است که زیر  ۲۰درصد توان اجرا دارند
در حال��ی ک��ه بهترین امتیاز در توان اج��را بین  ۷۰تا ۸۰
است.
به گزارش «گس��ترش صنعت» درحالحاضر با توجه به
مشکالت موجود در تامین سرمایه و نیز ایجاد فرصتهای
ش��غلی ،رویکردهای دیگر توسعه مدنظر برنامهریزان کالن
اقتصادی ق��رار گرفته که یک��ی از این رویکردها توس��عه
اقتصادی از طریق بهبود ساختارها یعنی افزایش بهرهوری
کل عوامل ( )TFPاس��ت .محاس��به رش��د بهرهوری کل
عوام��ل در کش��ور و همچنین تعیین س��هم آن در رش��د
اقتص��ادی ب��رای برنامهریزیهای آین��ده از اهمیت زیادی
برخوردار بوده و عالوهبر این ،تعیین س��هم دو عامل نیروی
انس��انی و موجودی س��رمایه در رش��د اقتصادی کشور و
مقایس��ه آن با سهم رش��د بهرهوری کل ،ضروری است .در
دوران پس��ابرجام امکان تبادل س��رمایه فراهم شده اما بر
کاهش هزینههای مبادالتی تاثیر چندانی نداش��ته اس��ت.
در صورت��ی که تغییرات کل کش��ور در قالب بهبود فضای
کس�� 
بوکار و سرمایهگذاری خارجی رخ دهد امکان تحقق
سهم  ۳۵درصدی بهرهوری مطابق با برنامه ششم توسعه به
وجود خواهد آمد .دولت یازدهم از طریق کاهش نرخ تورم

ب��ر بهبود وضعیت اقتصادی تاثیر گذاش��ت و عالوهبر این،
از آنجا که رش��د اقتصادی  ۷درصدی مورد پیشبینی بود
این شاخص نیز بر ارزش افزوده کشور تاثیر گذاشته است.
دبیر جش��نواره ملی بهرهوری درباره چگونگی بررس��ی
ش��رکتهای متقاضی گفت :جش��نواره مل��ی بهرهوری در
راس��تای کمک به تحقق مفاد برنامههای توسعه در حوزه
بهرهوری و لزوم بهرهگیری از س��ا زوکار اجرایی برای تحقق
چش��مانداز  ۲۰س��اله نظ��ام و با هدف گس��ترش فرهنگ
مدیری��ت بهرهوری و کمک به افزای��ش توان رقابتپذیری
بنگاهه��ای اقتص��ادی و قدردان��ی از بهرهورتری��ن مدیران
ارش��د ش��رکتهای ایران��ی ،ه��ر س��ال برگزار میش��ود.
همچنی��ن تمرکز ویژهای بر فع��االن بنگاههای اقتصادی و
میزان بهرهوری آن داش��ته اس��ت .از نخستین روز برپایی
این جش��نواره اهدافی مانند توس��عه نظام جامع سنجش
و اندازهگی��ری به��رهوری مدنظر قرار داش��ته و در  ۸دوره
گذشته اندازهگیری شاخصهای بهرهوری به صورت رایگان
انجام شده و شرکتها توانستهاند میزان بهرهوری خود را با
دیگر رقیبان خود و میانگین صنعت بررسی کنند.
فرش��ید ش��کرخدایی با بیان اینکه این جشنواره تمرکز
وی��ژهای بر عملکرد ش��رکتهای بخش خصوصی داش��ته
اس��ت ،افزود :جش��نواره به هیچ عنوان به حوزه بهرهوری
ش��رکتهای دولتی ورود نمیکند چراکه وظیفه ما نیست
اما اگر ش��رکتهای دولتی متقاضی این بررس��ی باش��ند،
جش��نواره این امکان را به صورت رایگان برای شرکتهای
دولتی فراهم میکند .همچنین نهادهایی که در ش��فافیت
آمار و اطالعرس��انی فعالیت میکنند مانند بانک مرکزی و
مرکز ملی آمار ،آمارهای شفاف و بهروز را منتشر نمیکنند
اما کمیته علمی جش��نواره ملی بهرهوری آمارهای بهروز و
تصویبشده هر سند را در دستور کار خود قرار داده و آنها
را منتش��ر میکند .البته باید توجه داشت که اغلب صنایع
داخل��ی ما از لحاظ وضعیت بهبود و بنچمارکینگ وضعیت
مناس��بی ندارند و حرکت به این سمت با تمرکز به ترغیب
بنگاههای اقتصادی میتواند باعث فعالیت بیشتر شرکتها
در زمینه بهبود فضای کاری ش��ود؛ با وجود اینکه  ۴س��ال

از این مس��ابقه گذش��ته ،تاکنون عملکرد قابل قبولی را در
این بخش از مس��ابقه ش��اهد نبودهایم که در دوره نخست
آن  ۱۴پ��روژه ،دومین دوره  ۲۰پروژه و در س��ومین دوره
فقط  ۷پروژه در مس��ابقه ملی بهین��هکاوی مورد پذیرش
قرار گرفتهاند.

 مسابقه ملی برترین توان اجرا

درحالحاض��ر  ۶اصل ب��رای اندازهگیری ت��وان اجرا در
دنی��ا درنظر گرفته میش��ود که ش��امل ش��فافیت کاری،
توانمندس��ازی ،همافزای��ی ،تعه��دکاری ،تفس��یرکاری و
پاسخگویی است .در بخش شفافیت کاری  ۳مقوله اهداف
فردی ،جهتگیری سازمانی و تمرکز تیمی ارزیابی میشود
که هر کدام از اینها از مجموعهای از عوامل تشکیل شدهاند
که در رتبهبندی ش��اخص مورد سنجش قرار میگیرند .در
بخش توانمندس��ازی  ۳مولفه توانمندسازی تیمی ،بهبود
عملکرد س��ازمانی و پش��تیبانی س��ازمانی مورد بررس��ی
ق��رار میگیرد ک��ه در این بخش نیز هر ک��دام از مولفهها
از مجموعه عواملی تش��کیل ش��دهاند که امتیاز آنها لحاظ
میش��ود .در بخش همافزایی فاکتورهای ارتباطات تیمی،
اطمین��ان تیمی ،همکاری س��ازمانی و قابلی��ت اطمینان

سازمانی مورد سنجش قرار میگیرد .در بخش تعهد کاری
مولفههایی همچون اهداف تیم ،کیفیت ،درگیر بودن فردی
و تعهد فردی در ارزیابی لحاظ میش��ود .در بخش تفسیر
کاری مولفهه��ای اف��ق دید س��ازمانی ،برنامهریزی تیمی،
برنامهریزی فردی و وقت گذاشت فردی لحاظ میشود .در
بخش پاس��خگویی مولفههایی همچون پاسخگویی تیمی،
ش��اخصهای کیفی تیم و بهرهوری فردی مورد س��نجش
ق��رار میگیرد .بنابراین موفقیت در اج��رای یک برنامه در
سازمان دولتی یا خصوصی تحت تاثیر مجموعهای از عوامل
در درون سازمان یا فرد است.
ش��کرخدایی درباره این مسابقه نیز اینگونه گفت؛ یکی
از مهمتری��ن ش��اخصهای اقتص��ادی و عملیاتی کش��ور
باید براس��اس بهرهوری در اجرا بوده و تنها بخش��ی است
که ش��رکتهای دولتی میتوانند در این مس��ابقه شرکت
کنن��د .امروزه  ۷۰کش��ور در سراس��ر دنیا این مس��ابقه را
برگزار میکنند که متوس��ط جهانی این ش��اخص حداقل
روی  ۵۵درصد بوده اما متاس��فانه این شاخص در ایران در
بین شرکتهای خصوصی زیر  ۳۵درصد و در شرکتهای
دولتی به زیر  ۲۰درصد میرسد .بهترین شرکتها در دنیا

امتیاز باالی  ۷۰تا  ۸۰را کسب میکنند و بهترین شرکتها
در ای��ران کمتر از امتیاز  ۵۰را دارند بنابراین بهترینها در
ایران کمتر از میانگین توان اجرا دارند.
وی در ای��ن باره گفت :مجموع امتیازهای مس��ابقههای
این جش��نواره ۱۰۰۰ ،است و به سازمانهایی که بیشترین
امتیاز را بگیرند و همچنین حداقل  ۷۰۰امتیاز کسب کرده
باشند ،تندیس جشنواره ملی بهرهوری اعطا میشود .الزم
به یادآوری اس��ت ،در طول  ۳س��ال گذشته هیچ شرکتی
نتوانسته این تندیس را کسب کند.
شکرخدایی درباره چگونگی بررسی و نظارت بر عملکرد
ش��رکتها گفت :در نخستین دوره برگزاری این جشنواره
ابتدا  ۷۰۰داور از مدیران عامل ،مدیران ارشد ،خبرنگاران
و کارشناسان اقتصاد به صورت داوطلبانه همکاری کردند و
هر س��ال نیز تعداد آنها افزایش پیدا میکند .اما در آخرین
س��ال نی��ز تعداد داوران ب��ه  ۶هزار و  ۵۰۰نفر رس��ید که
طبق برنامهریزیها امس��ال نیز  ۷هزار و  ۵۰۰داور بررسی
عملکرد ش��رکتهای متقاضی را در دس��تور کار خود قرار
میدهند.

 فرصت ارزیابی واقعی بنگاهها

حس��ن فروزانفر ،رییس کمیته علمی جشنواره با بیان
اینکه این جشنواره دستاوردهایی همچون تولید آمار ساالنه
بهرهوری داشته است ،گفت :جمعآوری و ارزیابی طرحهای
موفق در ارتقای بهرهوری ،ایجاد فرصتهای بهینهکاوی در
زمینه ش��اخصهای بهرهوری ،فراهم کردن امکان مقایسه
بنگاههای اقتصادی ،آمارس��ازی فض��ای رتبهبندی بنگاهها
براس��اس منطق ارزش افزوده و به��رهوری از جمله مزایای
ارزیابی بهرهوری بنگاههای اقتصادی است.
او با تاکید بر اینکه اطالعات مورد نظر از بیش از  ۵هزار
س��ازمان تولیدی و خدماتی در  ۵۲بخش جمعآوری شده
اس��ت ،تصریح کرد :سنجش این اطالعات به تحلیل علمی
و اقتصادی بنگاهها برای افزایش توان رقابتی آنهاس��ت .به
عبارت دیگر ،مقایس��ه دادهها بین شرکتها کمک میکند
تا آنها ارزیابی کاراتری داشته باشند و رقیبان خود را برپایه
اطالعات واقعی بسنجند.

نشست
رییس هیاتعامل ایدرو در سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی:

مجلس مجموع سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را در حوزه انرژی لحاظ کند

منبع :پایگاه اطالعرسانی دولت

منص��ور معظم��ی گفت :ما برای اصالح در مس��یر
مصرف بهینه انرژی راهی جز پیگیری سیاس��تهای
قیمت��ی و غیرقیمت��ی نداری��م و باید در این مس��یر
حرکت کنیم.
رییس هیاتعامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی
صنایع ای��ران در همای��ش قدردان��ی از برگزیدگان
س��ومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی با اشاره به
ساختار ذهنی ش��کلگرفته همگان مبنیبر اینکه ما
که در کش��ور ثروتمندی هس��تیم ،تصریح کرد :این
نقطه ش��روع ،اشتباه است که ما را به لحاظ بهرهوری
به پایینترین سطح رسانده است.
ما برای اصالح در مسیر مصرف بهینه انرژی راهی
جز پیگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نداریم
و باید این مسیر را بدون تعارف جلو ببریم.
معاون وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به
قضایای اخیر در کش��ور ،اظهار کرد :مجلس شورای
اسالمی به هنگام بررسی بودجه مجموع سیاستهای
قیمت��ی و غیرقیمت��ی را در ح��وزه ان��رژی لح��اظ
کند.
رییس هیاتعامل ایدرو با تاکید بر اینکه راه دیگری
که بای��د در موضوع مصرف ان��رژی مدنظر قرار داد،

استفاده از فناوریهای جدید است ،گفت :بهرهگیری
از فناوریهای جدید س��هم مصرف انرژی فسیلی را
کمتر میکند و برآورد مراکز پژوهش��ی جهان نشان
میدهد که مصرف انرژی فس��یلی تا سال حدود 30
س��ال آینده کاهش خواهد یافت اما همچنان س��هم
نف��ت و گاز باال خواهد بود و این موضوع به ما دیکته
میکن��د که به نقش فناوری جدی��د در حوزه انرژی
بیشتر توجه کنیم.

 لکوموتیو مصرف بهینه در حوزه انرژی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ابراز امیدواری
ک��رد که جایزه ملی مدیریت ان��رژی بتواند به عنوان
لکوموتی��و حرکت مصرف درس��ت و بهینه در حوزه
ان��رژی عمل کند و ش��رکتهای برت��ر در این حوزه
الگویی برای دیگران باشند.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی در س��ومین
دوره جای��زه ملی مدیریت ان��رژی با اعالم حمایت از
این جای��زه ابراز امیدواری کرد ک��ه در زمینه جایزه
ملی مدیریت انرژی در دورههای آینده ،پیش��رفت و
رشد بیشتری را شاهد باشیم.
محمدعل��ی محمدی با بیان اینک��ه روند بهرهوری
در حوزه انرژی در کش��ور خوب نیست ،تصریح کرد:

 ۶۲کش��ور صادرکننده مواد خام در جهان فقط ۵/۴
درصد ث��روت جهان را دراختی��ار دارند در حالی که
 ۲۰کش��ور برتر اقتصادی جهان  ۸۰درصد س��رمایه
جهان را دارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ابراز امیدواری
ک��رد که جایزه ملی مدیریت ان��رژی بتواند به عنوان
لکوموتی��و حرکت مصرف درس��ت و بهینه در حوزه
ان��رژی عمل کند و ش��رکتهای برت��ر در این حوزه
الگویی برای دیگران باشند.

 جایزه ملی مدیریت انرژی

بیش از  ۶۰نفر از متخصصان در رشتههای مرتبط
در قال��ب گروههای ارزیابی و با صرف بیش از ۱۶۰۰
نفرس��اعت کار ،در کنار اعضای کمیتههای راهبری و
علمی س��ومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی را به
انجام رساندهاند.
این جایزه براساس تفاهمنامه بین سازمان مدیریت
صنعتی ،س��ازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی برق ،شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ،ستاد
توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری
ریاس��تجمهوری و س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران
طراحی و اجرا میشود.

