
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه بسیاری 
از واحده��ای تولیدی و صنعتی در کش��ور با نیمی از ظرفیت 
خود کار می کنند گفت: قانون حداکثر استفاده از تولید داخل 
به خوبی اجرا نش��ده اس��ت. ب��ه گزارش تس��نیم، حمیدرضا 
فوالدگر، رییس کمیس��یون حمای��ت از تولید ملی مجلس در 
مصاحب��ه با رادیو اظهار کرد: قانون حداکثر اس��تفاده از تولید 
داخل به خوبی اجرا نش��ده و با وجود امکان س��اخت داخلی 
برای بسیاری از کاالها، ماشین آالت و قطعات، واردات به کشور 

انجام شده است. 
وی افزود: در حالی که باید از سرمایه گذاری خارجی استقبال 
کرد و تولید نیز رقابت پذیر شود اما واردات در کاالهایی انجام 
می ش��ود که امکان تولید آنها در داخ��ل وجود دارد و این امر 

ازسوی شرکت ها و وزارتخانه های مختلف انجام می شود. 
رییس کمیس��یون حمای��ت از تولید ملی مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: بس��یاری از واحدهای تولی��دی و صنعتی در 
کش��ور با نیم��ی از ظرفیت خود کار می کنن��د و دچار رکود 
هس��تند. فوالدگر ادامه داد: براساس قانون حداکثر استفاده از 
تولید داخل ابتدا باید از اس��تعام های وزارت صنایع مشخص 
کنیم که امکان انجام پروژه یا ساخت کاال در کشور وجود دارد 
یا خیر، که اگر این ظرفیت و امکان فراهم نبود در مرحله بعد 
ب��ه خرید خارجی یا واردات رو بیاوریم. نماینده مردم اصفهان 

تصریح کرد: ما ناکامی ه��ای تولید داخل در صحنه رقابت که 
ناش��ی از کیفیت و خدمات پس از فروش باشد را می پذیریم و 
نبای��د از کاالی بی کیفیت حمایت کنیم اما بحث ما مربوط به 
کاالهای استاندارد و باکیفیتی است که به دلیل واردات دچار 

مشکل شده اند. 
وی بیان کرد: در قانون برنامه پنجم و شش��م توس��عه قرار 
بود موانع غیرتعرفه ای برای واردات گذاش��ته نشود زیرا ساح 
تعرفه را نمی توان در درازمدت استفاده کرد و باید نظام تعرفه 
براس��اس تنظیم بازار باشد. فوالدگر افزود: باید تصمیم گیری 
بهینه در خصوص کارها انجام ش��ود و تولید کاالی با کیفیت 
و رقابت پذیر در دس��تورکار واحده��ای تولید و صنعتی برای 

حمایت از تولید داخل قرار بگیرد.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسامی از تداوم 
افزایش نرخ دالر در ماه های گذشته و گرانی کاالهای اساسی 
در ب��ازار انتقاد کرد.  س��یدکاظم دلخوش اباتری در گفت وگو 
ب��ا خانه ملت با انتقاد از روند صع��ودی نرخ دالر در چند ماه 
گذش��ته گفت: عوام��ل مختلفی بازار ارز را تح��ت تاثیر قرار 
می دهد که می ت��وان به نقش نوس��انات بین المللی نرخ دالر 
اش��اره کرد ک��ه روی نرخ دالر در بازار ای��ران تاثیرگذار بوده 

است. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی با بیان 
اینکه بخش��ی از نوس��انات بازار ارز متاثر از تحوالت سیاسی 
است، افزود: کارشکنی های امریکایی ها در اجرای مفاد برجام 
تاثیراتی بر نرخ دالر داشته همچنین اغتشاشات اخیر مقداری 
ب��ر افزایش نرخ دالر تاثیرگذار بوده ام��ا این تاثیرات مقطعی 
است.  نماینده مردم صومعه س��را در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دالر باعث می شود بازار ارز 
تح��ت تاثیر قرار گیرد، افزود: درحال حاضر رش��د تقاضا برای 
دالر در ب��ازار خیلی باال نبوده بنابرای��ن دلیلی ندارد که نرخ 
دالر در ط��ول چند ماه با این میزان رش��د قابل توجه روبه رو 

شود که نرخ دالر به حدود ۴هزار و۴۴۰ تومان برسد.  
دلخوش اباتری افزود: افزایش نرخ دالر در ماه های گذش��ته 

باعث رش��د نرخ کاالهای اساسی و به طور طبیعی به افزایش 
ت��ورم و گرانی منجر ش��د. این در حالی اس��ت ک��ه یکی از 
دغدغه های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید 

به جامعه تحمیل می شد. 
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسامی افزود: ارز در 
کش��ور در اختیار بانک مرکزی است بنابراین باید این بانک، 
بازار را مدیریت کند که البته منظور از مدیریت بازار، کاهش 
دس��توری نرخ دالر نیست.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی افزود: روند تداوم دار افزایش نرخ ارز به بخش 
تولید آس��یب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را 

با چالش روبه رو می کند. 

نایب رییس س��ندیکای صنعت ب��رق ایران مجموع 
بدهی ه��ای وزارت نی��رو را ۳۰ هزار میلی��ارد تومان 
عن��وان ک��رد و گفت: ۱۴ هزار میلی��ارد تومان از این 
بدهی مربوط به مطالبات بخش خصوصی است که در 
الیحه بودجه سال آینده ساز و کارهایی برای پرداخت 

آن پیش بینی شده است.
پی��ام باق��ری در گفت وگ��و ب��ا ایرنا با بی��ان اینکه 
مطالبات فعاالن بخش خصوصی صنعت برق ش��امل 
پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان 
برق می شود، گفت: بیش��ترین حجم مطالبات بخش 
خصوصی از وزارت نیرو مربوط به تولیدکنندگان برق 

)نیروگاه ها( است.
وی با اش��اره به در نظر گرفتن اوراق مالی اسامی 
در الیح��ه بودجه ۹۷ ب��رای پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی اف��زود: در تبصره ۵ الیح��ه بودجه ۱۳۹۷ 
اس��تفاده از اس��ناد خزانه اسامی تا س��قف ۹ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیش بینی 

شده است.
نایب رییس س��ندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: 
البته این عدد تنها مربوط به مطالبات تولیدکنندگان 

برق نیست و سایر حوزه ها از جمله طرح های عمرانی، 
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی و بیمه سامت 
را نیز شامل می شود. در بند )ه( تبصره ۵ ماده واحده 
الیح��ه بودجه ۹۷ آمده اس��ت: دولت اس��ناد خزانه 
اس��امی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا ۳ سال 
را صادر و ب��ه طلبکاران )طرح های تملک دارایی های 
س��رمایه ای، خرید تضمینی محصوالت اس��تراتژیک 
کش��اورزی، مابه التفاوت ن��رخ تضمینی محصوالت با 
نرخ فروش، تادیه بدهی های س��ازمان های بیمه پایه 
س��امت و مطالبات تولیدکنندگان برق( تا سقف ۹۵ 

هزار میلیارد ریال واگذار کند.
بر اس��اس این تبصره، بازپرداخت اصل این اس��ناد 
در قوانین بودجه های س��نواتی کل کشور پیش بینی 
می ش��ود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت 

ب�ه تسویه آن اقدام کند.
نایب ریی��س س��ندیکای صنعت برق ای��ران با بیان 
اینکه در بخش دیگری از الیحه بودجه، ۲ هزار و ۶۰۰ 
میلی��ارد تومان اوراق مالی اس��امی به صورت ریالی 
و ارزی ب��رای تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام و پرداخت 
مطالبات پیمانکاران، تامین کنندگان و مش��اوران در 

نظر گرفته ش��ده، گفت: ب��رای پرداخت بدهی ها این 
دو ظرفیت وجود دارد ک��ه بخش خصوصی می تواند 
با در اختیار گرفتن اس��ناد خزان��ه، مطالبات خود را 
دریاف��ت کند. رضا اردکانی��ان، وزیر نیرو پیش از این 
در گفت وگ��و با ایرن��ا گفته بود: مجم��وع بدهی های 
وزارت نی��رو به تولیدکنندگان غیردولتی برق ش��امل 
پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان 
برق به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ عاوه 
بر این، مطالبات تایید ش��ده شرکت های زیرمجموعه 
ارائه دهن��ده خدم��ات آب و ب��رق از دول��ت باب��ت 
مابه التفاوت هزینه های تمام شده با قیمت های تکلیفی 

فروش بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: این ارقام بسیار درشت است و باید به آنها 
نی��از به اعتبار ۴۵ هزار میلی��ارد تومانی برای احداث 
نیروگاه ه��ای جدید و ۳ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

طرح های شبکه انتقال را نیز اضافه کرد.
وزیر نیرو اضافه کرد: راهکارهایی برای این شرایط و 
تامین منابع مالی مورد نیاز وجود دارد ولی باید برای 
اس��تفاده از ای��ن راهکارها، هم از ناحی��ه دولت و هم 

مجلس و هم افکار عمومی حمایت شویم.

معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه بازار مس��کن هم اکنون خالی از سفته بازان 
اس��ت، گفت: مصرف کنندگان واقع��ی به افزایش ۵۰ 
درصدی معامات مس��کن کمک کرده اند اما جهش 

نرخ در سال آینده نخواهیم داشت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حام��د مظاهری��ان در جمع 
خبرن��گاران اظهار ک��رد: افزایش مایم��ی را در نرخ 
مس��کن و تعداد مبایعه نامه ها داریم که جای نگرانی 
نیس��ت. می توانم ای��ن اطمینان را بدهم که تا س��ال 
آینده هم این فرآیند به س��ود خریداران مصرفی بازار 
اس��ت و جایی برای سفته بازان نیست.  وی افزود: در 
آذر افزایش ۵۰ درصدی را در تعداد معامات نس��بت 
به آذر سال گذشته ش��اهد بودیم. اگر آمار دی بیاید 
می توان دقیق تر اظهارنظر ک��رد اما فکر می کنم آمار 

دی مقداری تعدیل شده است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه وقتی 
آمار س��االنه بازار مسکن را نگاه می کنیم افزایش نرخ 
نگران کننده نیست و تا حدود نرخ تورم است، تصریح 
کرد: خوش��بختانه دولت توانس��ته هنوز ای��ن بازار را 

خالی از بازار سودآوری های کاذب نگه دارد. 
مظاهریان در پاس��خ به گمانه زنی ها مبنی بر رش��د 

نرخ مس��کن در س��ال آینده گفت: ۵۰ درصد تعداد 
مبایعه نامه ها افزایش یافته و اینکه اعام می کنند نرخ 
جهش می کند جوسازی کسانی است که می خواهند 
آپارتمان های خود را گران بفروش��ند.  وی ادامه داد: 
در ته��ران ۴۹۰ هزار خانه خالی داریم که به س��ختی 
می ت��وان برای آنها مش��تری پیدا ک��رد. بازار عمومی 
در ش��رایط فعلی برای قش��ر متوسط اس��ت و هنوز 
س��ودآوری این بازار کمتر از سپرده گذاری بانک است 
ولی خوش��بختانه همه نش��انه ها مثبت است که بازار 
مسکن به سمت رونق در حال حرکت است بنابراین، 
ای��ن اطمین��ان را می دهم که در ماه ه��ای پیش رو و 

سال آینده جهش های قیمتی شدید نخواهیم داشت.  
معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی 
درباره این صحبت که برخی می گویند بازار مس��کن 
دچ��ار رک��ود تورمی ش��ده گفت: م��ن متوجه رکود 
تورمی نمی شوم. اساسا بازارها، بازارهای رکود و رونق 
هس��تند. اگر دید کلی به بخش مسکن داشته باشیم 
و ب��ا توجه به موجودی کافی می بینیم فقط خانه های 
گران نیس��تند که خال��ی مانده اند به ط��ور نمونه در 
ش��هر پرند حدود ۷۰۰۰ مس��کن مهر بدون متقاضی 
داریم بنابراین در س��طوح مختلف، قیمت های فعلی 

نگران کننده یا نشان دهنده جهش نرخ نیست. 

تورهای صنعتی  مقدمه همکاری مشترک صنعتگران
بیستمین مرحله از تورهای صنعتی استان تهران با بازدید از یک واحد صنعتی تولید مبلمان 
در ش��هرک صنعتی پرند برگزار ش��د. این تور صنعتی با حضور س��عید ناظمی کارشناس توسعه 
بازار و امور بین الملل شرکت شهرک های صنعتی تهران، نازیا سپهرکیا مشاور طراحی صنعتی و 
عده ای از صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی با هدف آشنا سازی مدیران و فعاالن تولیدی 
و صنعتی با امور اقتصادی انجام ش��د تا با جدیدترین فناوری های بخش صنعت از طریق انتقال 
تجربه ها آشنا شوند. همچنین برای آشنایی صنعتگران با فعالیت ها و خدمات قابل ارائه به یکدیگر 

نشست B2B در حاشیه این بازدید برپا شد. در برگزاری این تورهای صنعتی تاش بر آن است تا 
به هم رسانی صاحبان صنایع کوچک و متوسط انجام شود و صنعتگران با ایده ها و خاقیت های به 
کار رفته در تولید آشنا شوند. برای حمایت از حضور صنعتگران در این تورهای صنعتی نیز ۵۰ 
درصد از هزینه ها برعهده ش��رکت ش��هرک های صنعتی بوده زیرا با حمایت از واحدهای صنعتی 
و تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی و برگزاری این تورها به منظور بازدید از صنایع مختلف 

انجام شده و گامی موثر برای توسعه صنعتی در زمینه های مختلف برداشته خواهد شد. 

گزارش روز

رونق تولید مناسب 
دیپلماسی اقتصادی ضعیف

 »گسترش صنعت« شاخص های ارزیابی وضعیت تولید 
در ۸ ماه امسال را بررسی کرد

گزارش »گسترش صنعت« از راهبردهای دولت برای اشتغالزایی در سال 9۷

 هشدار درباره تکرار 
سناریوهای ناموفق اشتغال
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گزارش عملکرد ۸ ماه نخس��ت امس��ال وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گویای رونق نسبی در بخش تولید است اما رونق به وجودآمده نتوانسته به 

رشد صادرات غیر نفتی منجر شود. 
به عبارت دیگر، بررسی ش��اخص های صنعتی نشان می دهد که تولید 
توانس��ته تا حد قابل قبولی در بخش داخل تقویت ش��ود اما دیپلماس��ی 
اقتصادی کش��ور در بخش گس��ترش ص��ادرات و جذب س��رمایه گذاری 
خارجی نتوانس��ته چندان موفق عمل کند. در همین راس��تا، »گسترش 

صنعت« شاخص های صنعتی در ۸ ماه امسال را بررسی کرده است. 
برای س��نجش وضعیت تولید باید ش��اخص های مختل��ف موثر بر این 

بخش را مورد بررسی قرار داد. 
عاوه بر ش��اخص های رش��د تولی��د ناخالص در بخش صنعت و رش��د 
محصوالت صنعتی با ارزیابی شاخص های انرژی، حمل ونقل جاده ای، آمار 
واردات و صادرات، سرمایه گذاری خارجی، تسهیات دریافتی و مجوزهای 
صادر ش��ده برای تاسیس و بهره برداری طرح های صنعتی می توان ترسیم 

روشنی از وضعیت تولید در کشور داشت.
براس��اس گزارش مرکز ملی آمار در ۶ ماه نخس��ت امس��ال رشد تولید 
ناخال��ص داخلی در بخش صنعت ۴ درصد، معدن ۲/۷ درصد و بازرگانی 
۴/۹ درصد بوده در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته صنعت 

۶/۹ درصد، معدن ۲/۱ درصد و بازرگانی ۳/۶ درصد رشد داشته اند. 
ب��ه گفته کارشناس��ان، کاهش ۰/۹ درصدی رش��د صنعت��ی در نیمه 
نخس��ت سال نسبت به سال گذش��ته بیشتر به واسطه شرایط سیاسی ۶ 
 ماه نخس��ت س��ال و تاثیر تب انتخابات بر فضای سرمایه گذاری رخ داده

 است.
بر اس��اس گزارش عملک��رد تولید در ۴۴ محص��ول منتخب صنعتی و 
معدنی در ۸ ماه امسال ۳۱ محصول رشد داشته و ۱۳محصول با کاهش 
تولید روبه رو ش��ده است. به عبارت دیگر ، ۷۰ درصد محصوالت تولیدی 

2کشور رشد تولید داشته اند. 
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گ��زارش عملک��رد ۸ ماه نخس��ت امس��ال وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت گویای رونق نس��بی در 
بخش تولید اس��ت اما رونق به وجودآمده نتوانس��ته 
به رش��د ص��ادرات غیر نفتی منجر ش��ود. به عبارت 
دیگر، بررسی شاخص های صنعتی نشان می دهد که 
تولید توانس��ته تا حد قابل قبول��ی در بخش داخل 
تقویت شود اما دیپلماسی اقتصادی کشور در بخش 
گس��ترش صادرات و جذب س��رمایه گذاری خارجی 
نتوانس��ته چندان موفق عمل کند. در همین راستا، 
»گسترش صنعت« ش��اخص های صنعتی در ۸ ماه 

امسال را بررسی کرده است. 
برای س��نجش وضعیت تولید باید ش��اخص های 
مختل��ف موث��ر بر این بخ��ش را مورد بررس��ی قرار 
داد. عالوه بر ش��اخص های رش��د تولی��د ناخالص در 
بخش صنعت و رش��د محصوالت صنعتی با ارزیابی 
شاخص های انرژی، حمل ونقل جاده ای، آمار واردات 
و ص��ادرات، س��رمایه گذاری خارج��ی، تس��هیالت 
دریافت��ی و مجوزهای صادر ش��ده برای تاس��یس و 
بهره ب��رداری طرح ه��ای صنعت��ی می توان ترس��یم 

روشنی از وضعیت تولید در کشور داشت.
رش�د�تولی�د�در��۷0درص�د�محصوالت���

منتخب�تولیدی
براس��اس گزارش مرکز ملی آمار در ۶ ماه نخست 
امسال رشد تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت ۴ 
درصد، معدن ۲/۷ درصد و بازرگانی ۴/۹ درصد بوده 
در حالی که در همین بازه زمانی در س��ال گذش��ته 
صنعت ۶/۹ درص��د، معدن ۲/۱ درص��د و بازرگانی 
۳/۶ درصد رش��د داش��ته اند. به گفته کارشناس��ان، 
کاهش 0/۹ درصدی رش��د صنعتی در نیمه نخست 
سال نسبت به سال گذشته بیشتر به واسطه شرایط 
سیاسی ۶ ماه نخست س��ال و تاثیر تب انتخابات بر 
فضای سرمایه گذاری رخ داده است. بر اساس گزارش 
عملک��رد تولید در ۴۴ محص��ول منتخب صنعتی و 
معدنی در ۸ ماه امس��ال ۳۱ محصول رش��د داشته 
و ۱۳محصول با کاهش تولید روبه رو ش��ده است. به 
عبارت دیگر ، ۷0 درصد محصوالت تولیدی کش��ور 
رشد تولید داشته اند. به عنوان مثال، انواع خودروی 
س��واری ب��ا ۸۹۷/۱ ه��زار دس��تگاه ۱۸/۲درص��د، 
محصوالت پتروشیمی با ۳۵/۵ میلیون تن ۷/۱ درصد 
و لوازم خانگی با یک میلیون و۹۷۱ هزار دستگاه، ۵/۶ 
درصد رشد داشته و سیمان با ۳۷/۷ میلیون تن ۴/۸ 
درصد، داروی انسانی با ۲۴/۵ میلیارد عدد و نئوپان 
با ۴۶۱/۹ هزار مترمکعب ۱۶/۲درصد کاهش داشته 
اس��ت. نکته جالب توجه توقف تولید الیاف اکریلیک 

در کشور بود که نسبت به تولید ۶/۹ هزار تنی سال 
گذش��ته ۱00 درصد کاهش داش��ته است. اما به هر 
ترتیب در مجموع وضعیت تولید کشور رو به مثبت 
ارزیابی شده و می توان رونق نسبی تولید را در بیشتر 

بخش های صنعتی مشاهده کرد. 
حمل�ونق�ل��� و� ب�رق� مص�رف� افزای�ش�

جاده�ای
یکی دیگر از شاخص هایی که می توان از آن طریق 
به رونق تولید و توزیع محصوالت در کش��ور پی برد، 
مص��رف ان��رژی و حمل ونقل جاده ای کاالها اس��ت. 
برپایه آمار های اعالم ش��ده در هر دو بخش با رش��د 
مناس��بی رو به رو بوده ایم. در بخش انرژی مشترکین 
صنای��ع بزرگ، متوس��ط و کوچک در ط��ول ۸ ماه 
گذش��ته ۵۵/۲ میلیون مگاوات س��اعت برق مصرف 
کرده اند که عملکرد این بخش نش��ان از رش��د ۷/۱ 
درصدی دارد. از س��وی دیگر در ۶ ماه آغاز سال نیز 
۲0۴/۶ میلیون تن کاالی داخلی در جاده های کشور 
جابه جا شده اس��ت و ترانزیت کاالهای جاده ای نیز 
۴/۸ میلیون تن بوده که عملکرد این بخش به ترتیب 
رشد ۸/۴ درصدی و ۲۷/۴ درصدی را نشان می دهد. 

رشد��۱۴/۷درصدی�تسهیالت�اعطایی��
تامی��ن نقدینگی و تس��هیالت پرداختی به تولید 
ش��اخص دیگری اس��ت که می توان بهبود وضعیت 
تولی��د در ماه ها و س��ال آین��ده را  پیش بینی کرد. 
نظام بانکی کش��ور در ۸ ماه امس��ال ۲۹/۸ درصد از 
تسهیالت خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص 
داده که نسبت به سال گذشته ۱/۳ سهم این بخش 
افزایش داش��ته است. البته با توجه به اهمیت بخش 
صنعت و معدن در رش��د پایدار اقتصادی کشور این 
س��هم به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به 
۴0 درصد افزی��ش پیدا کند. با وجود این، در ۸ ماه 
امس��ال ۱0۶هزار میلیارد تومان به صنعت و معدن 
پرداخت ش��ده که نس��بت به عملکرد سال گذشته 
۱۴/۷ درص��د رش��د را نش��ان می ده��د. در بخش 
بازرگان��ی نیز ۵0/۸ هزار میلیارد تومان تس��هیالت 

پرداخت شده گویای رشد ۹/۸ درصدی است. 
 برای تامین مالی طرح های نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیک��ی بی��ش از ۶0 درص��د نیز از ابتدای س��ال 
تاکنون در راس��تای تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتی 
به ۵ ه��زار و ۴۳۱ طرح با پیش��رفت فیزیکی باالی 
۶0 درص��د در مجموع ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده اس��ت. بیشترین طرح های 
دریافت کننده تس��هیالت در اس��تان اصفهان ۳۴0 
عدد بوده که به این طرح ها در مجموع ۱۹۹میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت ش��ده اس��ت. همچنین 
بیش��ترین می��زان پرداختی با ح��دود ۴00میلیارد 
تومان مربوط به اس��تان البرز بوده که به ۲۴۷ طرح 

این استان پرداخت شده است.

و��� تاس�یس� مجوز�ه�ای� ص�دور� رش�د�
بهره�برداری�

بررسی ش��اخص مجوزهای صادرش��ده شاخصی 
است که تصویر مناس��بی از وضعیت سرمایه گذاری 
در کش��ور و ایج��اد اش��تغال در ح��ال و آین��ده در 
بخ��ش صنعت را ترس��یم می کند. در ط��ول ۸ ماه 
نخست امس��ال در بخش مجوزهای صادرشده، این 
وزارتخانه ۳ هزار و ۷0۸ پروانه بهره برداری به میزان 
سرمایه گذاری ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان صادر کرده 
و ب��رای ۶۲۲ هزار و ۲0۶ نفر اش��تغال ایجاد کرده 
است. ارزیابی عملکرد این وزارتخانه در ۸ ماه گذشته 
از نظر تعداد رشد ۷/۳ درصدی، از نظر سرمایه گذاری 
رشد ۳۳/۶ درصدی و از نظر اشتغالزایی رشد ۲۴/۱ 
درصدی را نش��ان می دهد. عالوه ب��ر این، ۱۲ هزار و 
۱۸۱ جواز تاس��یس با سرمایه پیش بینی شده ۱۲۸ 
هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ۲۷۹ هزار و 
۸۹۸ نفر صادر ش��ده است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته به ترتیب ۱۳/۸، ۴۵/۸ و ۲0/۳ درصد 
رش��د را نشان می دهد. در طول این مدت ۲۴۲ هزار 
مجوز صنفی صادر شده که گویای رشد ۱/۵درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
کاهش��۵۶/۶درصدی�س�رمایه�گذاری���

خارجی�
 دیپلماس��ی اقتصادی و توس��عه روابط بین المللی 
با کش��ورهای خارجی در بخش صنعت تولید باید به 
رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه های خارجی 
منجر شود. پس از برجام و رفع تحریم ها روابط ایران 
با کشور های مختلف دنیا به ویژه اروپا رشد و توسعه 
یافت. بر همین اساس، دیپلماسی اقتصادی در کشور 
اهمیت ویژه ای پیدا ک��رد اما با وجود رفع تحریم ها 
برخی مش��کالت بانکی و فشار امریکا سایه سنگینی 
بر دیپلماسی اقتصادی کشور انداخته است. از سوی 
دیگر، وج��ود ظرفیت ه��ای خالی در ط��ول دوران 
تحریم باعث شد تا در سال های نخست پس از برجام 
شاهد رشد قابل توجه سرمایه گذاری خارجی باشیم. 
به طور طبیعی با گذشت زمان در سال های بعد روند 
جذب س��رمایه خارجی به حالت عادی بازگش��ته و 

رشد نسبی در این بخش می تواند قابل توجه باشد.
 براس��اس آمارهای اعالم شده در ۸ ماه امسال ۴۷ 
طرح سرمایه گذاری به تصویب هیات سرمایه گذاری 
رس��یده که مجم��وع ارزش س��رمایه گذاری آنها به 
۲/۱ میلی��ارد دالر می رس��د. ارزیابی وضعیت جذب 
س��رمایه گذاری خارجی نش��ان می دهد ک��ه از نظر 
تع��داد طرح های س��رمایه گذاری عملک��ردی مثبت 

وجود دارد.
 تع��داد طرح های مصوب در مقایس��ه با ۴۲ طرح 
مصوب در ۸ ماه س��ال گذشته نش��انگر رشد ۱۱/۹ 
درصدی است اما از نظر ارزش سرمایه گذاری این رقم 

در مقایسه با جذب ۴/۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی در ۸ماه سال گذش��ته نشان دهنده کاهش 
۵۶/۶ درصدی است که عملکردی ضعیف در جذب 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت. به عبارت دیگر، در 
س��ال جاری س��رمایه گذاری خارجی ح��ول محور 

طرح های کوچکتر بوده است.
 افغانس��تان و ترکیه بیشترین سرمایه گذاری را در 
سال جاری انجام داده اند در حالی که آمار بیشترین 
س��رمایه گذاری در سال گذش��ته مربوط به آلمان و 

ایتالیا بوده است.
�۳/۹میلیارد�دالر�تراز�منفی�تجاری��

عالوه بر ای��ن، تراز تجاری ش��اخص دیگری برای 
ارزیابی دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری های 
تجاری اس��ت و متاسفانه در سال جاری تراز تجاری 

کشور منفی ۳/۹ میلیارد دالر است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در ۸ ماه امس��ال ۷۸/۸ 
میلیون تن ب��ه ارزش ۲۸/۵ میلی��ارد دالر صادرات 
غیر نفتی انجام ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته از لحاظ وزنی ۷/۶ درص��د و از نظر ارزش 
دالری نیز ۱/۲درصد کاهش داش��ته اس��ت. عالوه بر 
این، ۲۳/۶ میلیون ت��ن کاال به ارزش ۳۲/۴ میلیارد 
دالر واردات شده که از نظر وزنی ۸/۲ درصد و از نظر 

دالری ۱۷/۵درصد رشد داشته است. 
مسئوالن تجاری کش��ور در توضیح افت صادرات 
ب��ه دالیل کلی از جمله نب��ود حمایت های صادراتی 
و نداش��تن آمادگی صادرکنن��دگان در صدور اقالم 
مهم اشاره کرده و اسامی کاالهایی که با افت ارزش 
ص��ادرات روبه رو ش��ده اند را در ۳ بخ��ش کاالهای 
پتروش��یمی، میعان��ات گازی و س��ایر کاالها اعالم 
کرده اند. اما در حوزه واردات ارزیابی ها نشان می دهد 
مصوبات س��ال گذش��ته س��تاد تنظیم بازار مبنی بر 
کاه��ش حق��وق ورودی برخی از کاالهای اساس��ی 
ب��ا هدف جلوگیری از افزایش قیمت ه��ا در بازار، به 
رشد واردات این گروه از کاالها در سال جاری منجر 
شده اس��ت که به تازگی با اصالح تعرفه ها این امید 
وجود دارد تا انتهای سال تراز تجاری کشور وضعیت 

مناسب تری پیدا کند.
 بن��ا بر این گ��زارش، ب��ا توجه به ش��اخص های 
ارزیابی ش��ده وضعیت تولیدات داخل مناسب بوده و 
با وجود کم رمق ب��ودن در برخی از بخش ها به طور 
کلی ش��اهد رشد صنعتی در کش��ور هستیم اما در 
بخش دیپلماس��ی اقتصادی که باید به رش��د جذب 
سرمایه گذاری خارجی و تراز مثبت تجاری در کشور 
منجر شود ش��اهد ضعف های جدی هس��تیم که با 
اصالح سیاس��ت های تعرفه ای، مشوق های صادراتی 
و توس��عه رواب��ط بین المل��ل به ویژه با کش��ورهای 
اروپایی امید هس��ت که وضعی��ت صادرات غیر نفتی 

و همکاری های خارجی بهبود پیدا کند. 

با توجه به شاخص های 
ارزیابی شده وضعیت 

تولیدات داخل 
مناسب بوده و با 

وجود کم رمق بودن 
در برخی از بخش ها 
به طور کلی شاهد 

رشد صنعتی در کشور 
هستیم اما در بخش 
دیپلماسی اقتصادی 
که باید به رشد جذب 
سرمایه گذاری خارجی 
و تراز مثبت تجاری در 
کشور منجر شود شاهد 
ضعف های جدی هستیم

اقتصاد و توسعه

رونق تولید مناسب، دیپلماسی اقتصادی ضعیف

تعاونی�ها�در�اولویت�دریافت�تسهیالت�اشتغال�روستایی
مع��اون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی بهترین 
راه��کار توس��عه و اش��تغال پایدار روس��تایی را جلب 
مش��ارکت مردم دانس��ت و گفت: تعاونی ها در اولویت 

دریافت وام و تسهیالت اشتغال روستایی قرار دارند.
سیدحمید کالنتری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در راستای توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، 
عش��ایری و مرزی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
از ابتدای امس��ال طرح روس��تا-تعاون را با هدف فعال 

کردن تعاونی های کشور برای ارائه طرح های 
توسعه و اشتغال آفرینی و تاسیس تعاونی در 
روس��تاهایی که دارای مزیت نسبی هستند 
در دس��تور کار خود ق��رار داد. وی افزود: به 
موجب این طرح در مرحله نخست یک هزار 
تعاونی در یک هزار روس��تا ایجاد خواهد شد 
و با ش��یوه نامه مش��ترکی که با مش��ارکت 

س��ازمان برنامه و بودجه و معاونت توس��عه روستایی 

تهی��ه و از س��وی وزیر تعاون ب��رای اجرا به 
استانداران ابالغ ش��ده، بر اولویت تعاونی ها 
در پرداخت تس��هیالت تاکید ش��ده اس��ت. 
معاون ام��ور تعاونی های وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه با اجرای 
طرح روس��تا-تعاون ظرفیت های گس��ترده 
تعاونی ها به کار گرفته می شود، خاطرنشان 
کرد: درحال حاض��ر تعاونی ها در گرایش های زیادی از 

قبی��ل دامداری و کش��اورزی، مرغ��داری، زنبورداری،  
 IT ،پرورش ماهی و میگو، صنایع دس��تی، گردشگری
و مشاغل خانگی فعالیت دارند و می توانند متناسب با 
هر روستا تاس��یس تعاونی ها در این رسته ها را توسعه 
دهند.  به گفته کالنتری، جلب مشارکت مردم یکی از 
راهکارهای توس��عه اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عش��ایری اس��ت و موجب رونق و آبادانی روستاها و 

کاهش مهاجرت ها می شود.

حرکت نقدینگی به سمت تولید 
با مالیات سپرده

نقدینگ��ی  کنت��رل  در 
سیاس��ت های بانک��ی مهم ترین 
نق��ش را ایفا می کنن��د. در این 
میان تعیین نرخ دستوری برای 
اشتباهی  ش��یوه  بانکی  ش��بکه 
اس��ت که در دولت ه��ای نهم و 
دهم نیز این اتفاق افتاد و موجب 
افزای��ش مطالبات مع��وق بانکی 
ش��د. انتظارات تورمی مهم ترین 
و  س��پرده گذاری  در  را  نق��ش 

جذب منابع ب��ه بانک ها دارد، هیچ بنگاهی توان ارائه س��ود 
۱۸ ت��ا ۲0 درصدی را ندارد. از س��وی دیگ��ر، مردم همواره 
انتظ��ار یک اتفاق و افزای��ش تورم را دارند ب��ه همین دلیل 
بیش��تر تمایل دارند در بانک ها س��پرده گذاری کنند و از آن  
س��و، تس��هیالت دریافت کنند. بی ثباتی در سیاست، نگرانی 
از ب��ه هم خوردن برجام و... این انتظارات تورمی را در جامعه 
تشدید می کند. کنترل نقدینگی با ثبات در وضعیت اقتصادی 
و اطمین��ان در جامعه امکان پذیر اس��ت؛ این فرهنگ تورمی 
در بی��ن تولیدکنن��دگان نیز ب��ه وجود آمده و آنه��ا با وجود 
سپرده در بانک ها اقدام به دریافت تسهیالت می کنند. همین 
موضوع باعث ش��ده ک��ه معوقات بانکی افزای��ش پیدا کند و 
تسهیالت گیرندگان تمایلی به پرداخت به  موقع بدهی نداشته 
باش��ند. دولت با جذب نقدینگی جامعه توانس��ته تا حدودی 
بهتر از گذش��ته ب��رای تامین مالی تولید اق��دام کند. در این 
زمین��ه بانک مرکزی نیز نظارت ه��ای کافی را بر روند تزریق 
منابع اعمال کرده تا منابع از هدف خارج نشوند با وجود این، 
کاهش سود تسهیالت می تواند کمک بیشتری به تولید کند. 
نیاز اقتصاد کش��ور به نقدینگی مشخص نیست، تقاضا برای 
پول س��وداگرانه است. در چنین شرایطی که سود سپرده ها و 
تسهیالت باالست و س��ودهای سپرده معاف از مالیات است،  
تولیدکنندگان نیز رغبتی به سرمایه گذاری مستقیم در تولید 
ندارند و ترجیح می دهند با س��پرده گذاری در بانک ها س��ود 
بدون مالیات بگیرند. در مقابل، هزینه های دریافت تسهیالت 
نیز شامل هزینه های قابل قبول است بنابراین از نظر پرداخت 
مالیات تولیدکنندگان سود می کنند. سود سپرده باید شامل 
مالیات شود، با وجود آنکه دولت توانسته بخشی از نقدینگی 
را کنترل کند، این چرخه معیوب است و باید با افزایش سود 
تولید نقدینگی را مس��تقیم وارد چرخه تولید کنیم و منافع 
موجود در س��پرده گذاری بانکی را کاه��ش دهیم. اگر نحوه 
س��رویس دهی بانک ها به همین روال ادامه پیدا کند، اقتصاد 
کشور دچار مش��کل می ش��ود. این کنترل نقدینگی نیز اگر 
ادام��ه یابد، بخش تولید را دچار مش��کل می کند زیرا تزریق 

منابع از طریق بانک برای تولید هزینه بسیاری دارد.

رونق مصالح ساختمانی 
در گرو تحریک تقاضای مسکن

عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
واحده��ای تولی��د فرآورده های س��اختمانی بی��ش از نیاز به 
س��رمایه در گردش به تحریک بازار مس��کن و تقاضا نیازمند 

هستند.
فرج اهلل رجبی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مشکالت 
پیش روی واحده��ای تولید فرآورده های س��اختمانی گفت: 
بس��یاری از واحدهای تولیدی در این زمینه نیازمند س��رمایه 
در گردش نیس��تند و به طور عم��ده به قدری تولید دارند که 
انبارهای شان را پر کرده، از این رو نیاز به تحریک بازار و تقاضا 

در آنها الزم است.
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
ضرورت تقویت بازار فروش تولیدات فرآورده های ساختمانی، 
افزود: الزمه خروج بازار فرآورده های ساختمانی از رکود، ایجاد 
تحریک در بخش ساخت وساز و مسکن است که در این زمینه 

باید تقاضا تحریک شود.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اس��المی با اشاره 
به س��اخت واحدهای ساختمانی و بدون متقاضی بودن برخی 
از آنه��ا، تصریح ک��رد:  باید تحریک تقاضا ش��ود تا متقاضی 
برای این واحدها پیدا ش��ود و تولیدکنندگان دوباره بتوانند با 
آزادس��ازی سرمایه های خود اقدام به ساخت وساز و در نتیجه 

خرید فرآورده های ساختمانی کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در برخی از صنایع س��رمایه در گردش 
م��الک تح��رک آن بخش اس��ت، گف��ت: در بخ��ش مصالح 
ساختمانی مشکل س��رمایه در گردش کمرنگ تر است با این 
ش��رط که تقاضا برای تولید، ساخت وس��از و خرید واحدهای 

مسکونی تولید شده ایجاد شود. 
رجبی با تاکید بر ضرورت ارائه برنامه و سیاس��ت مشخص 
در حوزه مس��کن از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی، تصریح 
ک��رد: برنامه م��داری در ای��ن بخش می تواند ب��ه تحرک بازار 
مس��کن کمک کند. رجبی با بیان اینکه صادرات فرآورده های 
س��اختمانی نیز گزینه خوبی برای خروج تولیدات این بخش 
از رکود است، افزود: برای توفیق در امر صادرات فرآورده های 
ساختمانی باید اتاق بازرگانی و تاجران بتوانند ارتباط مناسبی 
با کش��ورهای ه��دف برقرار کنند تا فرآورده ها بدون مش��کل 
صادر ش��ود. این نماین��ده مردم در مجلس ده��م، ادامه داد: 
تقویت دیپلماس��ی اقتص��ادی از ضرورت های رش��د صادرات 
است که در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین 

فرآورده های ساختمانی باید محقق شود.
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در حکمی از سوی محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل گروه خودروسازی 
س��ایپا، اردش��یر امینی به عنوان عض��و هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
بازرگانی س��ایپا یدک منصوب شد.  به گزارش سایپا نیوز، مدیرعامل جدید 
شرکت سایپا یدک دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت MBA بوده و 
سوابقی چون مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر )زیرمجموعه بنیاد شهید(، 
مدیرعامل در شرکت های تابعه شستا، مشاور اقتصادی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، مشاور اس��تاندار کرمانشاه، معاون فرماندار در فرمانداری های ری، 

شمیرانات و دماوند را در کارنامه خود دارد. 
گفتنی است پیش از این رضا تقی زاده سرپرستی این شرکت را بر عهده 
داش��ت. در همین حال در حکمی از س��وی مدیرعامل گروه خودروسازی 
س��ایپا، مجید باقری به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت رایان 
سایپا منصوب شد.  مدیرعامل جدید رایان سایپا دانش آموخته مقطع دکترا 
در رش��ته مدیریت استراتژیک اس��ت که پیش از این به مدت ۶ سال عضو 
موظف هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بوده است. 
وی مدرس دانش��گاه و مولف ۳ عنوان کتاب بوده و سوابق دیگری چون 
رییس هیات مدیره ش��رکت کارگزاری بیمه وابسته به ایران خودرو، رییس 
هیات مدیره ش��رکت نوین آرا، نایب رییس هی��ات مدیره و رییس کمیته 
حسابرسی ش��رکت رینگ سازی مش��هد، نایب رییس هیات مدیره شرکت 
خدمات فنی ایران خودرو )ایس��یکو( و معاون منابع انس��انی گروه صنعتی 

ایران خودرو را در کارنامه خود دارد. 
شرکت رایان سایپا با سرمایه ای بیش از ۹۰۰۰ میلیارد ریال درحال حاضر 
بزرگترین ش��رکت لیزینگ کشور به ش��مار رفته و جایگاه ویژه ای در بازار 

سرمایه دارد و در زمره ۳۰ شرکت برتر بورسی است. 

برنامه وزارت نیرو برای برقی شدن خودروهاطرح جدید ترافیک تصویب شد

آیا نوسازی مسیر توسعه قطعه سازان می شود؟

ش��ورای حمل ونقل و ترافیک ش��هر تهران، طرح جدید 
ترافیک را برای س��ال ۱۳۹۷ تصویب ک��رد؛ این در حالی 
است که شورای اسالمی شهر تهران نسبت به نحوه اجرا و 

نرخ عوارض تصمیم خواهد گرفت. 
به دنبال برخی سوال ها و ابهام های به وجود آمده درباره 
ط��رح ترافیک س��ال ۱۳۹۷ ب��ه اطالع عموم ش��هروندان 
می رس��اند که ش��ورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با 
بررسی همه جوانب طرح به اتفاق آرا، طرح جدید ترافیک 
را ب��رای س��ال ۱۳۹۷ تصویب ک��رده و بدین ترتیب گامی 
مهم در مسیر تصویب این طرح در مراجع قانونی برداشته 

شده است. 
همزمان ش��ورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش نیز 
با بررس��ی الیحه پیشنهادی – که یک فوریت آن یکشنبه 
۲۴ دی  ۱۳۹۶ در صحن ش��ورای ش��هر به تصویب رسید 
درباره چگونگی اجرا و نرخ عوارض تصمیم خواهد گرفت. 
بر اس��اس طرح تصویب شده، با هدف کاهش ترافیک در 
مح��دوده ط��رح ترافیک، تغییرات مهم��ی در نحوه صدور 

مجوزها و جنبه های اجرایی طرح ایجاد شده است. 
در س��ال ۱۳۹۷ صدور مجوز برای خودرو تنها به معنای 
اج��ازه ورود ب��وده و ع��وارض قاب��ل پرداخت ب��رای همه 
خودروها بر اس��اس زمان ت��ردد و میزان آالیندگی خواهد 
بود که جزئیات آن در الیحه پیش��نهادی به ش��ورای شهر 
مش��خص ش��ده و هم اکنون در حال ط��ی فرآیند تصویب 

است. 

در س��ال ۱۳۹۷ با ه��دف کاهش ترافی��ک در محدوده 
طرح، س��قف تعداد مجوزهای قابل ص��دور از ۱۲۹ هزار و 
۳۵۰ فقره تعیین شده برای سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۶ هزار 
و ۳۵۰ ع��دد کاه��ش خواهد یاف��ت و بدین ترتیب هر روز 
حداکثر ۱۰۳ هزار خودرو اجازه خواهند یافت در محدوده 

طرح ترافیک وارد شوند. 
از ای��ن رقم، س��قف تعداد مجوز قابل اعطا به اش��خاص 
حقیقی و حقوقی که شغل آنان به گونه ای است که باید در 
تمام روزهای سال اجازه تردد در محدوده را داشته باشند 
ب��ا کاهش حدود ۴۰ درصدی ب��ه ۶۳ هزار خودرو کاهش 
یافت��ه و تعداد مجوزه��ای روزانه قابل ص��دور برای عموم 
م��ردم با افزایش ص��د درصدی به ۴۰ ه��زار عدد افزایش 

خواهد یافت. 
در س��ال ۱۳۹۷ عالوه بر روزهای جمع��ه و تعطیل، در 
روزهای پنجش��نبه هم طرح ترافیک اجرا نخواهد ش��د و 
زمان اجرای طرح در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۶:۳۰ تا ۱۹ خواهد بود همچنین برای رفاه حال س��اکنان 
داخل محدوده طرح، این ش��هروندان مج��از خواهند بود 
صبح ها تا پیش از س��اعت۳۰: ۸ از محدوده خارج ش��وند 

و بعدازظهرها پس از ساعت ۱۷ به خانه خود بازگردند. 
موافقت مشروط استانداری �

در همین حال اس��تاندار تهران گفت: اگر طرح ترافیک 
جدی��د باع��ث کاهش آلودگ��ی هوا و همین ط��ور کاهش 
ترافیک ش��ود موافق اجرای طرح ترافیک جدید در تهران 

هس��تم.  محمدحسین مقیمی در حاش��یه جلسه شورای 
ترافیک اس��تان ته��ران در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: 
حمل ونقل و ترافیک موضوع مهمی در ش��هر تهران است 
چراکه ترافیک باعث شده وقت زیادی از مردم گرفته شود 
و در عین حال یکی از دغدغه های اصلی مسئوالن است. 

وی ادام��ه داد: از رییس جمه��وری گرفت��ه ت��ا وزیران، 
مدیران و معاونان همه به نوعی بحث حمل ونقل و ترافیک 
را ب��ه عن��وان یک معضل ج��دی مطرح می کنن��د و باید 
اقدامات زیرس��اختی و برنامه ریزی های الزم در این زمینه 

انجام شود. 
مقیم��ی گفت: کارشناس��ان درصد باالیی از مش��کالت 
ترافیک��ی را ب��ه دلیل نحوه رانندگ��ی و تخلفات می دانند؛ 
بنابرای��ن باید فرهنگ ترافیکی در اس��تان تهران اصالح و 
کارهای متعددی انجام ش��ود تا ترافی��ک موجود برطرف 

شود. 
وی اف��زود: نح��وه رانندگ��ی بعضی از همش��هری ها در 
خیابان ه��ا و بزرگراه ها نیز باعث افزایش ترافیک می ش��ود 

که این مشکل با اصالح فرهنگ ترافیکی حل می شود.
مقیم��ی به اس��تفاده بیش��تر ش��هروندان از حمل ونقل 
عمومی اش��اره کرد و گفت: بسیاری از مسیرها را می توان 
پی��اده ی��ا حتی با دوچرخه ط��ی کرد اما از وس��یله نقلیه 
شخصی استفاده می ش��ود که اگر اصالح فرهنگ ترافیکی 
در کنار اقدامات زیرس��اختی دیگر انجام شود به طور قطع 

۲۰ تا ۳۰ درصد ترافیک تهران کاهش خواهد یافت. 

براساس برنامه ریزی وزارت نیرو باید تا سال ۲۰۵۰ 
میالدی حدود ۷۰ درصد خودروها و موتورسیکلت ها 
ب��ه س��مت برق��ی ش��دن ب��رود ک��ه برقی ک��ردن 

موتورسیکلت ها در اولویت است. 
به گزارش ایس��نا، درحال حاضر ۶۰ درصد آلودگی 
هوا مربوط به س��امانه حمل ونقل می ش��ود به همین 
دلیل از ۲۶ طرح پژوهش��ی و توسعه فناوری مهم که 
در وزارت نیرو پیگیری می شود یکی از آنها مربوط به 
خودروهای برقی اس��ت.  به عب��ارت دیگر توزیع برق 
خودروه��ای برقی برعه��ده وزارت نیرو خواهد بود به 
همین دلیل باید زیرساخت های آن به گونه ای فراهم 
ش��ود که امکان ش��ارژ خودروهای برقی در خانه های 
مس��کونی و دیگ��ر مکان های تج��اری و اداری وجود 
داش��ته باش��د.  هم اکنون ۷۶ هزار م��گاوات ظرفیت 
منصوب برق کشور است که از این میان برای نمونه در 
زمس��تان حدود ۳۰ تا ۳۴ هزار مگاوات مورد استفاده 
قرار می گیرد. این در حالی اس��ت ک��ه قدرت عملی 
نیروگاه های کش��ور بیش از ۵۴ هزار مگاوات تخمین 
زده شده است.  این امر نشان می دهد بخش زیادی از 
تولید به ویژه در طول زمستان بدون استفاده می ماند 
و به راحتی می توان در صورت گس��ترش خودروهای 
برقی کشور، آنها را در زمان های غیر اوج مصرف شارژ 
کرد بدون اینکه فشاری به شبکه وارد شود.  از سوی 
دیگر درحال حاضر کل خودروهای مصرفی کش��ور در 

داخل حدود یک میلیون خودرو اس��ت که اگر ساالنه 
۱۰ درص��د خودروها برقی ش��ود با احتس��اب هزینه 
۱۰ میلیون تومانی ب��رای تولید هر خودرو، هزینه ای 
نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که این 
عدد در مقایس��ه با اقتصاد کشور ناچیز است.  به طور 
کل��ی باید گفت اگر برنامه این اس��ت که خودروهای 
برقی در کش��ور توس��عه پیدا کند بای��د پیش از آن 
الزام��ات قانونی محکمی برایش در نظر گرفت چراکه 
درحال حاضر برای توسعه خودروهای برقی در کشور 
قان��ون محکمی وجود ندارد، در برخی از کش��ورهای 
خارجی کارخانه ها ملزم ش��ده اند حدود ۲۰ درصد از 
تولید س��االنه خود را به خودروه��ای برقی اختصاص 
دهند. این مس��ئله باعث می شود در چند سال آینده 

همه خودروهای جدید آنها برقی شود. 
هم اکنون در ایران ۱۷ میلیون خودرو و ۱۳ میلیون 
موتورس��یکلت وجود دارد که موتورسیکلت ها ۴ برابر 
خودروه��ای معمولی آلودگی ایجاد می کنند. با توجه 
به ش��رایط فعلی، در آینده ب��رق جایگزین بنزین در 
ایران خواهد ش��د بنابراین وزارت نیرو در حال فراهم 
کردن ش��رایطی است تا در زمان های غیر اوج مصرف 
با نصب تجهیزات مورد نی��از، خودروهای برقی را در 
مکان های مورد نظر ش��ارژ کند همچنی��ن به دنبال 
ایجاد ش��رایط ارتباط مناس��ب تولید باتری و خودرو 

برقی در ایران است. 

درس��ت زمانی که نی��از به تولید 
انب��وه قطعه س��ازی و خودکفای��ی 
تولی��دات داخل��ی اس��ت، گفت��ه 
می شود پایه های قطعه سازی ایران 
قدیم��ی اس��ت و نیاز به نوس��ازی 
دارد؛ نوس��ازی که شاید بتواند سد 
راه واردات قطعات و قاچاق آنها به 

کش��ور شود اما چشم انتظار حمایت دولت و قطعه سازان 
است. صنعت قطعه سازی که از پایه های توسعه و تسهیل 
در خودروس��ازی کش��ور اس��ت این روزها با مش��کالت 
متعددی دست و پنجه نرم می کند. از قاچاق و تولیدات 
زیرزمینی گرفته تا ح��ذف ارز مبادله ای و قدیمی بودن 
دس��تگای های تولیدی، همه و همه ازجمله س��نگ های 

پیش پای این صنعت هستند. 
در این میان برخی قطعه س��ازان توس��عه این صنعت 
را منوط ب��ه حمایت های دولتی و برخی دیگر وابس��ته 

به حمایت های خودروس��ازان داخلی عنوان می کنند اما 
حاال پرسش این اس��ت که موانع پیش پای قطعه سازان 
داخل��ی ب��ا حجمی از دس��تگاه های قدیمی چیس��ت و 
دولت و خودروس��ازان چه نقش��ی در نوسازی و احیای 
این صنعت مهم دارند تا از مش��کالت پیاپی این صنعت 

جلوگیری شود؟ 
البته صنعت قطعه س��ازی کشور به واسطه قراردادهای 
جدید خودرویی با ش��رکای خارجی با چالش جدیدتری 
نیز همراه ش��ده چراکه باید بتواند از حضور ۴۰ درصدی 
خود در تولید خودروهای مش��ترک دفاع و بهترین خود 
را عرضه کند اما چگونه می توان با دس��تگاه های قدیمی 
از ای��ن امتحان س��ربلند بیرون آم��د؟ در همین زمینه 
رض��ا رضایی، عضو انجمن صنای��ع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان کش��ور به خودروکار می گوید: اگر صنعت 
قطعه سازی در کنار صنعت خودروسازی دانش و مهارت 
الزم برای تولید و مونتاژ قطعات را نداش��ته باش��د توان 

حض��ور در بازاره��ای جهانی را ن��دارد از این رو نیازمند 
حمایت بیشتر دولت و خودروسازان است.

ب��ه گفته او، امروز رقابت و تغییرات صنعتی در دنیا به 
گونه ای پرش��تاب ش��ده که آثار آن در مسائل اقتصادی، 
سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی نم��ود یافته زیرا جانمایه 

پیشرفت و افزایش کیفیت، دانش و فناوری است. 
رضایی می افزاید: صنعت قطعه س��ازی نه تنها به دلیل 
ارتباط با صنعت خودروس��ازی بلکه به لحاظ هماهنگی 
با س��ایر صنایع و به عنوان یک صنعت راهبردی نیازمند 

فناوری است. 
او تاکید می کند: ایران کشوری است که پس از برجام 
نیازمند ارائه و عرضه محصوالت در بازارهای جهانی است 
از این رو باید همه صنایع به ویژه صنعت خودروس��ازی و 
قطعه س��ازی خود را تقویت کند تا توان حضور و رقابت 

در بازارهای جهانی را داشته باشد. 
به گفت��ه عضو انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 

قطعه س��ازان کش��ور، همچنین باید از الگوهای همتایان 
خ��ود که در عرصه بازار جهانی موفق بوده اند، بهره گیرد 
تا بتواند عالوه بر هم مسیری با آنها به رقابت نیز بپردازد. 
چراکه اگر به فناوری روز دنیا دست نیابد، توان رسیدن 

به اهداف خود را در بازار جهانی هم نخواهد داشت. 
او اظهار می کند: با وجود رقیب و دش��منان زیادی که 
ای��ران در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاس��ی دارد 
نباید فرصت عقب ماندن از س��ایر صنایع فراهم شود از 
این رو باید همه فناوری های نرم افزاری و س��خت افزاری 
 در کن��ار نیروی انس��انی دارای مه��ارت و دانش فراهم 
ش��ود. رضای��ی می افزای��د: ب��ه دلی��ل ارتب��اط صنعت 
قطعه س��ازی ب��ا حداق��ل ۷۰ صنعت دیگر الزم اس��ت 
این صنع��ت به خوبی فعالی��ت کند و هم��واره به روز و 
تکنولوژی��ک باش��د بنابراین اگر می خواهی��م رقابت در 
صنع��ت خودروس��ازی را در بازاره��ای جهان��ی تجربه 
کنی��م باید بتوانی��م صنایع مرتبط با خودروس��ازی را با 

دان��ش و مه��ارت فنی همراه کنیم که ای��ن امر نیازمند 
حمایت های ویژه  است. او در پاسخ به اینکه نقش دولت 
و خودروسازان در توسعه و نوسازی صنایع خودروسازی 
و قطعه س��ازی چیست، اظهار می کند: اگر به تاریخ رشد 
و توس��عه ترکیه، ک��ره، چین و امریکا در س��ال ۲۰۰۸ 
می��الدی نگاه کنی��م، می بینیم زمانی این کش��ورها در 
توس��عه صنایع خودروسازی و قطعه سازی موفق بوده اند 
ک��ه با حمایت های دولتی همراه ش��ده اند. به گفته عضو 
انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور، 
هم��واره این حمایت ها با اهداف مش��خص و توس��عه ای 

مسیر را برای صنعت قطعه سازی روشن کرده اند. 
رضای��ی تاکی��د می کند: ام��ا در ایران بخش��ی از این 
روندها و مقررات به اصالح و تس��هیل قوانین برمی گردد 
اما جای امیدواری اس��ت که ایران نیز بتواند با توس��عه 
و نوس��ازی صنعت قطعه س��ازی خود به کیفیت نس��بی 

جهانی و رقابت جهانی دست یابد. 

با امضای تفاهمنامه سعودی ها با ژاپن محقق می شود

ساختخودروبرقیدرقلبچاههاینفت
رویکرد جدید 

ایران خودرو در 
همکاری های بین المللی
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 آمادگی پارک های فناوری
 برای بومی سازی صنعت خودرو
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ب��ا توج��ه ب��ه تاکی��دات رهب��ر معظ��م انق��الب درب��اره تحق��ق تولی��د عل��م و تجل��ی ای��ن تاکیدات 
م��رز  ت��ا  کش��ور  علم��ی  پیش��رفت  و  تعال��ی  ب��رای  اس��المی  جمه��وری  س��اله   ۲۰ چش��م انداز  در 

 دس��تیابی ب��ه جای��گاه نخس��ت عل��م و فن��اوری در س��طح منطق��ه حرکت ه��ای زی��ادی آغاز ش��ده 
است. به منظور تقویت و زمینه سازی پژوهش مداری و لزوم شکل گیری تشکلی برای پرداختن به این 

موضوع مرکزهایی همچون پارک های علم و فناوری کار خود را در کشور آغاز کردند.
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نخس��تین قرارداد پس��ابرجامی که در سایه تدبیر 
دولت و حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
سوی  مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مهندسی 
ش��د ۳ شرط اصلی و اساسی سرمایه گذاری مستقیم 
مالی شریک اروپایی، انتقال دانش و فناوری و استفاده 
از بازار صادراتی شرکت پژو در منطقه را در متن خود 
داش��ت. براس��اس این قرارداد برای نخستین بار یک 
شرکت خارجی ملزم به سرمایه گذاری مستقیم نقدی 
در ایران و متعهد به عرض��ه ۳٠درصد از محصوالت 
تولیدی ایران در بازاره��ای صادراتی خود به منطقه 
شد.  امروز نخستین قرارداد پسابرجامی به بار نشسته 
و ثمره آن تولید انبوه پژو۲٠٠۸ به عنوان نخس��تین 
محصول شرکت مشترک گروه صنعتی ایران خودرو و 
پژو، ایکاپ است. براساس قرارداد منعقدشده در ادامه 
۲ محصول دیگر اروپایی نیز در این شرکت تولید و به 

بازارهای منطقه عرضه خواهد شد. 
این درحالی اس��ت که صنعت خودرو ایران به دلیل 
عضو نبودن کشور در پیمان های منطقه ای نتوانسته 
آنطور که باید و شاید بازارهای جهانی را تحت شعاع 

قرار داده و سهم مناسبی از این بازار کسب کند. 
یک��ی از دالیل��ی ک��ه ب��رای پایی��ن بودن س��هم 
خودروه��ای تولید ایران در بازاره��ای جهانی عنوان 
می ش��ود، تغییر قوانین و مق��ررات صادراتی با توجه 
ب��ه افزایش نرخ نفت و حمایت نکردن ش��رکت های 
مادر از صادرات خودروه��ای تولیدی در خاک ایران 
است که در تمام قراردادهای قبلی صنعت خودرو نیز 

دیده نشده بود. 
به همین دلیل در قراردادهای جدید خودرویی که 
پس از توافق های اخیر بس��ته ش��د یکی از مهم ترین 
بندهای توافق تعهد ش��رکت های مادر برای صادرات 
۳٠ درص��د محصوالت تولید ش��ده در ایران بود که 
در صورت اجرا می تواند باعث افزایش سهم ایران در 

بازارهای جهانی شود. 
بی ش��ک تعهد ش��رکت مادر برای ص��ادرات چند 
نکته مثبت دارد ک��ه از آن جمله می توان به نظارت 
بیشتر پژو بر روند تولید، افزایش کیفی سازی از سوی 
هر دو ش��رکت برای باال ب��ردن امکان صادرات، ورود 
فناوری جدید ب��رای تولید خودرو و قطعات به دلیل 
ارزان تر تمام شدن محصول نهایی و رقابت پذیر شدن 
و امکان استفاده از پشتیبانی پژو برای حضور مستمر 

ایران خودرو در بازارهای بین المللی اشاره کرد. 
پ��ژو فرانس��ه در بس��یاری از نقاط جه��ان دارای 
بازار مناس��ب خودرویی اس��ت و ایران نی��ز با تولید 
محصوالت باکیفیت با اس��تفاده از ت��وان بازاریابی و 

بازارس��ازی این شرکت خودروساز می تواند نخستین 
قدم را برای کس��ب بازارهای جهانی محکم تر از قبل 
برداشته و از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار شود. 
ایران خ��ودرو به عنوان بزرگتری��ن گروه صنعتی در 
خاورمیانه که در حوزه خودروهای س��بک و سنگین 
قدم های خوبی برداش��ته به کمک شرکت های مادر 
که از پش��توانه و نام نیکویی در بازارهای جهانی بهره 
می برن��د می تواند حض��وری پرق��درت را در جوامع 
اقتص��ادی و صنعت��ی برای خود دس��ت و پ��ا کند؛ 
حال اینکه این ش��رکت بزرگ صنعتی در فکر تولید 
خودروهای ملی با پلتفرم های اختصاصی اس��ت که 
ای��ن دو در کن��ار یکدیگر می تواند منج��ر به اتفاقی 
ب��زرگ برای صنعت خودرو ایران ش��ود.  پژو ۲٠٠۸ 
نخس��تین خودرو برجامی ایران خودرو– پژو بود که 
مورد استقبال کارشناس��ان خودرو قرار گرفت و بعد 
از آن ب��ه ترتیب خودروهای جدید با س��گمنت های 
متفاوت در چرخه تولی��د ایکاپ قرار خواهند گرفت 
ک��ه این تعدد مدل این امی��د که بازار صادراتی روی 

خوش به ما نشان دهد را افزایش می دهد. 
نظارت ه��ای مس��تمر مهندس��ان پ��ژو و حض��ور 
همیش��گی در خطوط تولید بروز هرگونه خطا را در 
تولیدات جدید کاهش داده و دیگر بهانه ای برای نبود 
ص��ادرات باق��ی نمی ماند.  یک��ی از اتفاق های خوبی 
که ایران خودرویی ها در حاش��یه امضای قراردادهای 
جدید خود به وجود آوردند لینک کردن قطعه سازان 
ایرانی با شرکای فرانس��وی بود تا همزمان با توسعه 
صنعت خودرو و به دس��ت آوردن بازارهای صادراتی 
جدید، قطعه س��ازان نیز بتوانند به روز ش��ده و از این 

فضای صادراتی به نفع خود استفاده کنند. 
ب��ه ه��ر ح��ال ایران خودرویی ها آغازگ��ر حرکتی 
هس��تند که در ص��ورت تعمیم پیدا ک��ردن به تمام 
صنعت خودرو ایران و ادامه دار شدن می تواند جهشی 
خوب را برای خودروسازان و البته اقتصاد راکد ایران 

رقم بزند. 
برنامه�ریزی�برای�تنوع�محصول��

 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��امی ب��ا توج��ه ب��ه رویک��رد جدی��د و متفاوت 
ایران خودرو در س��ال های گذشته گفت: ایران خودرو 
پس از برج��ام همکاری های بین الملل��ی خوبی را با 
ش��رکت های خارجی آغاز ک��رد و همچنان مذاکرات 
برای همکاری گسترده با خودروسازان معتبر خارجی 

در این شرکت ادامه دارد. 
س��یدمهدی مقدس��ی اظه��ار ک��رد: در جری��ان 
همکاری های بین المللی، مشارکت دوباره ایران خودرو 
با پژو آغاز و در این راس��تا ش��رکت مشترک ایکاپ 
ایجاد شد که با توجه به توافق های انجام شده به زودی 
محصوالت جدید این ش��رکت مش��ترک ازجمله پژو 

۲٠٠۸ به بازار عرضه می شود. 

وی گفت: در قرارداده��ای جدید خودرویی موارد 
خوبی همچون سرمایه گذاری ۵٠ درصد شرکت های 
خارجی، دس��تیابی ب��ه ۳٠ درصد داخلی س��ازی در 
ش��روع همکاری و همچنین ص��ادرات ۳٠ درصد از 
محص��والت به امضا رس��یده که به ط��ور قطع عمل 
ب��ه آنها نتایج خوبی را ب��رای صنعت خودرو ایران به 
همراه خواهد داش��ت.  مقدسی همچنین به قرارداد 
ده جانبه بین المللی ایران خ��ودرو برای تولید پلتفرم 
خودروهای جدید اش��اره و اظه��ار کرد: به طور قطع 
اجرای کامل این ق��رارداد به طراحی و تولید پلتفرم 
اختصاصی گروه صنعتی ایران خودرو منجر می شود و 
این شرکت می تواند محصوالت متعددی در رده های 

مختلف بنزینی، برقی و هیبریدی تولید کند. 
وی در ادام��ه به فعالیت های مناس��ب ایران خودرو 
در ح��وزه تحقیق و توس��عه اش��اره ک��رد و گفت: با 
حرکت های خ��وب و قابل تقدیری که ش��رکت های 
خودروس��از به ویژه مرکز تحقیق��ات ایران خودرو در 
زمینه طراحی و توس��عه محصول داشته و همکاری 
مشترکی که در این راستا با شرکت های خارجی آغاز 
کرده در آینده نزدیک ش��اهد رش��د و جهش خوبی 
در توس��عه و تنوع محصول در خودروس��ازی کشور 

خواهیم بود. 
 وی اف��زود: انتظار می رود با تداوم مش��ارکت های 
بین المللی و همچنین گام هایی که در حوزه پژوهشی 
در ش��رکت ایران خودرو برداشته شده تا سال ۱۴٠۴ 
ش��اهد تحول خوب��ی در این ش��رکت و کل صنعت 

خودرو کشور باشیم.
  ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��امی همچنین به تنوع تولید و افزایش 
قابل توجهی از محصوالت جدید به سبد محصوالت 
ایران خ��ودرو پرداخ��ت و گفت: در س��ال های اخیر 
محصوالت جدیدی به س��بد محصوالت ایران خودرو 
اضافه ش��ده که پیش بینی می ش��ود با ادامه حرکت 
خوبی که در این شرکت آغاز شده در سال های آینده 
ش��اهد توسعه بیش��تر س��بد محصوالت این شرکت 

باشیم. 
 مقدس��ی تصریح کرد: البته انتظار می رود جریان 
تنوع محصول در ش��رکت های خودروس��از با توسعه 

کیفی و ارتقای استاندارد تولیدات نیز همراه باشد. 
کسب�موفقیت��در�سایه�تدبیر�هوشمندانه��

دیگ��ر عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شورای اسامی نیز معتقد است از جمله خودروسازانی 
که پس از برجام توانست گام های موثری را در توسعه 
همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری مشترک با 
خارجی ه��ا بردارد، ش��رکت ایران  خودرو اس��ت. ولی 
ملک��ی با اش��اره به عملک��رد خوب ایران خ��ودرو در 
ح��وزه همکاری های بین المللی اظه��ار کرد: با وجود 
اینکه پی��ش از پذیرش برجام م��راودات بین المللی 

در ش��رکت های خودروس��از ب��ه پایین ترین س��طح 
رس��یده بود ام��ا در همین ش��رایط، ایران خودرو در 
راستای حفظ جریان تولید و گسترش همکاری های 

بین المللی فعالیت های خوبی داشت. 
 وی تصری��ح ک��رد: پ��س از برج��ام بس��یاری از 
ش��رکت های معتب��ر بین المللی مانند بن��ز آلمان و 
پژو فرانس��ه که تا پی��ش از آن همکاری های خوبی 
با ایران خودرو داشتند اما به دلیل فشارهای سیاسی 
رها کرده بودند با پذیرش برجام نس��بت به همکاری 
دوباره با ایران تاش کردند و امروز بس��یار محکم به 

تعهدات خود پایبند هستند. 
ملکی بخش مهم��ی از عملکرد موفق ایران خودرو 
در حوزه تولید و توس��عه همکاری ه��ای بین المللی 
را ناش��ی از ثبات مدیریت در این ش��رکت دانست و 
گف��ت: بی تردید تدبیر هوش��مندانه و ثبات مدیریت 
در ایران خ��ودرو منجرب��ه انعق��اد قرارداد های خوب 
بین المللی ش��ده اس��ت چنانچه در دو، س��ه س��ال 
گذش��ته جریان همکاری ها روند منطقی تری یافته و 
به درس��تی منافع شرکت ها لحاظ می شود.  این عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
در ادامه ب��ه نقش همایش های بین المللی در جریان 
توس��عه همکاری ه��ا در صنعت خ��ودرو پرداخت و 
اظهار ک��رد: برگزاری همایش های بین المللی فضایی 
را فراه��م می کند تا خودروس��ازان ضم��ن معرفی و 
آش��نایی با توان فنی و مهندس��ی یکدیگر نسبت به 

توسعه همکاری ها برنامه ریزی کنند. 
 وی با توجه به جریان تنوع محصول و افزایش سبد 
تولیدات ایران خودرو گفت: بی شک گسترش تحقیق 
و توس��عه و اس��تفاده از ت��وان طراحی ش��رکت های 
بین الملل��ی منجر به تنوع و توس��عه طراحی در این 
ش��رکت ش��ده و به طور قطع تداوم این مسیر باعث 
افزایش محصوالت مش��ترک با خودروسازان جهانی 

خواهد شد.  
ملک��ی همچنین با تاکید ب��ر اینکه امروز باید نگاه 
خودروس��ازان به بازاره��ای جهانی باش��د، افزود: با 
توس��عه و تنوع محصول ضمن اینکه توجه بیشتری 
به س��لیقه مش��تریان داخلی می ش��ود شرکت های 
خودروس��از نیز بازاره��ای جدی��دی را در دنیا پیدا 

خواهند کرد. 
وی یک��ی از نق��اط ضعف صنعت خ��ودرو ایران را 
فعالیت نزدیک به ۴۲ ش��رکت  خودروساز عنوان کرد 
و گفت: باید سیاس��ت های خودرویی کش��ور ازسوی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به درس��تی ترس��یم 

شود.  
وی افزود: امروز الزم اس��ت ۲ تا ۳ نشان خودرویی 
در قالب سرمایه گذاری و همکاری مشترک در کشور 
فعالیت کنند تا ضمن تقویت این شرکت ها بتوان در 

مقیاس جهانی نیز تولید کرد.

صنعت خودرو

رویکردجدیدایرانخودرودرهمکاریهایبینالمللی

جلوگیری از خروج ارز دلیل 
توقف ثبت سفارش خودرو

تی��ر امس��ال و در آخری��ن 
روزهای دولت یازدهم بود که 
ثبت س��فارش خ��ودرو به طور 
موقت متوقف شد و این توقف 
ازس��وی مس��ئوالن صنعت��ی 
دول��ت دوازدهم ادام��ه یافت 
و بازگش��ایی دوباره آن ۶ ماه 
ط��ول کش��ید و در این مدت 
و به دلیل جو روانی ناش��ی از 
وارد نش��دن خودرو به کشور، 

قیمت های خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود 
۶٠ میلیون تومان را تجربه کرد. ناگفته پیداست چه سودهای 
کان و ب��ادآورده ای از این رهگذر نصیب عده ای ش��د و چه 
فش��اری نیز بر مصرف کننده نهایی وارد ش��د.  خودروسازان 
داخلی نیز از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده 
و نرخ ف��روش خودروهای داخلی ه��م افزایش یافت.  بعدها 
و از قول مس��ئوالن دولت دوازده��م و در توجیه علت تداوم 
قطع س��امانه ثبت س��فارش خودرو به مدت طوالنی، اینطور 
گفته ش��د که یک��ی از دالیل توقف ثبت س��فارش خودرو و 
اس��تمرار آن، تاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور 
و همچنی��ن تاش برای کند کردن رون��د منفی تراز تجاری 
کش��ور است.  کاهش مصرف بنزین که درحال حاضر با یارانه 
دولتی به  دس��ت مصرف کنن��ده داخلی می رس��د از مزایای 
اقتصادی واردات خودرو های نسل جدید و به ویژه خودروهای 
هیبریدی اس��ت، همچنین کمک به کاهش آلودگی هوا و در 
نهایت کاهش مخارج مربوط به تامین س��امت افراد و کمک 
به بودجه خانوارهای ایرانی از دیگر مزایای آن است اما بحث 
دیگر، تاش برای جلوگیری از روند منفی تراز تجاری کشور 
و مثبت کردن آن خواهد بود.  تراز تجاری کش��ور در ابتدای 
این تصمیم و در پایان ۴ ماه نخس��ت امسال منفی ۲ میلیارد 
و ۳۶٠ میلی��ون دالر بوده و در پایان نیمه نخس��ت س��ال به 
منف��ی ۳ میلیارد دالر رس��یده و در پایان ۹ م��اه منتهی به 
پایان آذر نیز به منفی ۶ میلیارد دالر رس��یده است.  درواقع 
و درس��ال های اخیر همواره تراز تجاری کش��ور منفی بوده و 
تنه��ا در س��ال ۹۵ و آن  هم تاحدودی متاث��ر از نتایج و جو 
روانی دوران پس��ابرجام، تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی 
مثبت بوده است.  البته این نکته را نباید از ذهن دور کرد که 
تراز تجاری کش��ور برمبنای آمار واردات و صادرات از مبادی 
رس��می کشور محاسبه و اعام می ش��ود و چنانچه بخواهیم 
تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم  باید واردات کاال از 
طریق قاچاق را نیز که ارزش آن بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دالر 
در س��ال تخمین زده می شود به محاسبات خود بیفزاییم که 
در ای��ن صورت به تراز منف��ی ۲٠ میلیارد دالری نیز نزدیک 
خواهیم ش��د ک��ه جبران آن ب��ه این س��ادگی ها امکان پذیر 
نخواهد بود. با این اس��تدالل متوجه می شویم حتی سال ۹۵ 
که ادعای مثبت بودن تراز تجاری کش��ور را داشتیم تاحدود 
۱۵ میلیارد دالر در این ش��اخص اقتص��ادی و تجاری منفی 
بوده ایم.  حال این پرسش مطرح می شود که آیا مثبت کردن 
تراز تجاری رسمی کشور در حد ۲٠٠ یا ۳٠٠ میلیون دالر در 
س��ال یا کاهش روند منفی آن ) صرف نظر از محاسبه واردات 
به صورت قاچاق ( به اندازه ای ارزش و اهمیت دارد که به دلیل 
دس��تیابی به آن حاضر هستیم تورم ۲٠ تا ۳٠ درصدی را به 
بازار خودرو کشور تحمیل کنیم و از مزایای ورود خودروهای 
پاک به کشور صرف نظر کرده و از این رهگذر سودهای کان 
و بادآورده ای را به جیب عده ای کم س��رازیر و فشار مضاعفی 
را به بودجه مردم تحمیل کنیم؟ راه حل اساس��ی برای مثبت 
کردن تراز تجاری کش��ور، ت��اش هماهنگ تمامی نهادهای 
مرتبط درجه��ت افزایش صادرات ازطریق ایجاد تس��هیات 
ارزان و ارائ��ه مش��وق های موردنیاز صادر کنن��دگان و تاش 
ب��رای ارتقای کیفیت کاالهای صادرات��ی و همچنین کاهش 
هزینه ه��ای تولید به ویژه هزینه های حمل ونقل و تثبیت نرخ 
ارز است وگرنه مثبت کردن تراز تجاری از طریق جلوگیری از 
واردات کاالهای مورد نیاز کشور راهکار عقانی برای رسیدن 
به نتیجه مطلوب نیس��ت و نتایجی همچون اتفاقی که برای 
ب��ازار خودرو در کش��ور افتاد را در پی خواهد داش��ت ضمن 
اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را نیز به دنبال 

خواهد داشت. 

افزایش مدت ماندگاری 
خودروها در کیش

به گزارش خبرخودرو، در جلس��ه ش��ورای ترافیک جزیره 
کیش م��دت تردد خودروهای ش��خصی مدل س��ال ۲٠٠۶ 

میادی به بعد تا ۱۵ سال افزایش یافت. 
در این جلسه همچنین مدت ماندگاری خودروهای ناوگان 
حمل ونق��ل عمومی کیش یک س��ال افزایش یاف��ت. براین 
اس��اس مدت تردد تاکس��ی های تویوتا کروال از ۷ به ۸ سال 

و تاکسی های تویوتا کمری نیز از ۸ به ۹ سال تغییر کرد. 
از دیگ��ر مصوب��ات ش��ورای ترافی��ک درب��اره خودروهای 
ارزشمندی است که در سال های ۸۵ تا ۸۷ وارد جزیره کیش 
شدند و در آن سال ها به دلیل تغییر در تصمیمات مدیریتی، 
مش��مول مدت ماندگاری بیش��تر نش��دند. با مصوبه شورای 
ترافیک مدت ماندگاری ای��ن خودروها چنانچه دارای ارزش 
باالی ۲٠ هزار دالر باش��ند به ۱۵ س��ال و اگ��ر دارای ارزش 

باالی ۵٠ هزار دالر باشند به ۱۷ سال افزایش یافت. 

تولید�بنز�در�ایران�از�اوایل�سال�۹۷
بر اس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت آمده، از اوایل س��ال آینده تولید 
خودروه��ای س��واری مرس��دس بنز ب��ه عن��وان جدیدترین دس��تاورد 

پسابرجامی دولت تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، در ابت��دای دهه جاری صنعت خ��ودرو حال  و روز 
مناس��بی نداشت. بیشتر شرکای مطرح اروپایی و آسیایی صنعت خودرو 
ای��ران را ترک کرده بودند و خودروس��ازان داخلی نیز به ناچار دس��ت به 
دامن چینی ها ش��ده بودند.با این  حال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
و نمایان شدن نشانه های رفع تحریم ها آغازی دوباره برای صنعت خودرو 

ایران بود به گونه ای که در حدود دو سالی که از اجرای برجام سپری شده 
چند خودروساز مطرح بین المللی شامل پژو، سیتروئن، رنو و هیوندایی به 

ایران آمده و همکاری با خودروسازان داخلی را آغاز کرده اند.
 ام��ا در ای��ن ش��رایط خبرهای به دس��ت آمده حکای��ت از جدیدترین 
دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد به گونه ای که به زودی 

تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران آغاز خواهد شد. 
 براس��اس اطاعات به دس��ت آمده توافق نهایی ایران خودرو و ش��رکت 
دایملر برای تولید خودروهای س��واری مرسدس بنز در ایران انجام شده و 

از اوایل سال آینده )۱۳۹۷( تولید این محصوالت در ایران آغاز می شود.
گزارش های رسیده حاکی اس��ت برای سال  آینده تولید حدود ۲۵٠٠ 
خودرو پیش بینی شده و مدل های اقتصادی تر این خودرو در ایران تولید 

خواهد شد. 
تولی��د خودروهای مرس��دس بنز در ایران با س��اخت داخل باالی ۲٠ 
درص��د آغاز خواهد ش��د و ب��ا توجه به  آنکه در ح��دود ۲ دهه پیش نیز 
خودروهای س��واری بنز در ایران تولید می ش��د هم اکنون خط تولید این 

محصول در ایران در حال بروزرسانی و آماده سازی است.

ولی ملکی

سیدمهدی مقدسی
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گروه خودرو
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ب��ا توجه ب��ه تاکی��دات رهب��ر معظ��م انقالب 
درب��اره تحقق تولی��د علم و تجلی ای��ن تاکیدات 
در چش��م انداز ۲۰ س��اله جمهوری اسالمی برای 
تعالی و پیش��رفت علمی کش��ور تا مرز دستیابی 
به جایگاه نخس��ت علم و فناوری در سطح منطقه 
حرکت ه��ای زیادی آغاز ش��ده اس��ت. به منظور 
تقوی��ت و زمینه س��ازی پژوهش م��داری و ل��زوم 
شکل گیری تشکلی برای پرداختن به این موضوع 
مرکزهایی همچ��ون پارک های علم و فناوری کار 

خود را در کشور آغاز کردند.
ام��روز ش��هرهای زی��ادی از کش��ور دارای این 
پارک ها ب��وده که در حوزه های مختلف صنعتی و 
پزشکی در حال مطالعه، پژوهش و تولید هستند.
ش��اید از ورود مفاهیم فن آفرینی به ایران کمتر 
از ۱۰ سال می گذرد اما زیرساخت های علمی این 
ح��وزه که همان پارک های علم و فناوری و مراکز 
مطالعاتی اس��ت در حال توسعه فعالیت های خود 

هستند.
گفتنی اس��ت در قانون برنامه چه��ارم و پنجم 
)برنامه پیشنهادی( توسعه، ساختارها و زیربناهای 
دانایی مح��ور  فعالیت ه��ای  رش��د  ب��رای  الزم 
)پارک ه��ای علم و فناوری و مراکز رش��د( به ویژه 
گس��ترش علم و فناوری ج��زو وظایف مهم دولت 

شمرده شده است. 
پای��ه و اس��اس قان��ون برنامه چه��ارم، اقتصاد 
مبتنی ب��ر دانایی، تولید ثروت براس��اس دانش و 
تاکی��د بر توجه جدی به توس��عه علم و فناوری و 
زیرس��اخت های مربوط به آن در توسعه اقتصادی 
اس��ت که به ط��ور قطع خروجی آنه��ا محصوالت 
روزآم��دی اس��ت که بای��د در بازار داخ��ل و نیز 

بین الملل مشتریان خود را داشته باشد. 
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که این اقدام 
)راه اندازی پارک های فناور و مراکز رشد( می تواند 
بس��تری برای کمک به ش��ناخت سیاست گذاران 
ح��وزه فن��اوری در توس��عه بخش ه��ای مختلف 

علم��ی، فن��اوری و اقتص��ادی باش��د و مدیران و 
دست اندرکاران را در رسیدن به اهداف تعیین شده 

کمک کند. 
در تم��ام کش��ورهای دنیا ش��هرک های علمی 
قوی در زمینه های مختل��ف علم و فناوری وجود 
دارد و امکان��ات و تجهی��زات الزم را در اختی��ار 
نخبگان علمی و صاحبان ایده برای انجام طرح ها 
و مطالع��ات علمی قرار می دهن��د. ایران نیز جزو 
این کشورها بوده که به شکل محدود شهرک های 
تحقیقاتی را در برخی استان های کشور راه اندازی 

کرده است.
نق��ش پارک های علم و فناوری در کش��ورهای 
توس��عه یافته بس��یار تخصص��ی و وس��یع ب��وده 
به طوری ک��ه تنها در یک زمینه خاص مانند نانو، 
بیوفناوری و فناوری های زیستی و... فعالیت دارند. 
البت��ه این پارک های تخصص��ی در ادامه و پس از 
 مدت��ی تبدیل به ش��هرک های علم��ی تحقیقاتی

 می شوند.
با توجه ب��ه وضعیتی که صنایع کش��ور به ویژه 
صنع��ت خ��ودرو و قطع��ه دارد باید دی��د نقش 
ای��ن پارک ه��ا و مراکز رش��د چق��در می تواند به 
بومی سازی و تولید داخلی در سطح کالن بینجامد 
ازاین رو در این ش��ماره »گسترش صنعت« سراغ 
خس��رو پیری، مدیر کل دفتر سیاس��ت گذاری و 

ام��ور فناوری وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری )عتف( رفت و با وی گفت وگویی 
درباره چگونگی حض��ور پارک های علم 
 و فناوری در صنعت و تولید داش��ت که 

می خوانید.
نقش�پارک�های�علم�و�فناوری�در���

توسعه�صنعت�به�ویژه�در�حوزه�تولید�
خ�ودرو�و�قطع�ات�آن�ب�رای�تولید�
روزآم�د�با�توجه�به�رش�د�جهانی�تا�

چه�اندازه�موثر�است؟
ه��دف از تاس��یس پارک ه��ای علم و 
فناوری و راه اندازی شرکت های مختلف 
در آن رش��د و توس��عه در بخش ه��ای 
موردنظر بود. این مرکزها ظرفیت بسیار 
باالیی برای صنعت به ویژه صنعت خودرو 

دارد ک��ه می تواند ما را در رس��یدن به محصوالت 
بومی کم��ک کند. ای��ن پارک ها آم��اده ورود به 
بخش های تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه 
)R&D( هس��تند تا ب��ا جذب ایده ه��ا و اجرایی 
کردن آنها در قالب طرح ها همراه با صنعتگر بوده 

و باعث توسعه این بخش ها شوند. 
آیا�ام�روز�در�ای�ن�پارک�ه�ا�فعالیتی�در���

حوزه�صنعت�قطعه�در�حال�انجام�است؟�
بله، هم اکن��ون قطعات مختلفی در این پارک ها 
س��اخته ش��ده  که برای تولید انبوه و ورود به بازار 
ف��روش نیاز به آزمون دارند. انتظار این اس��ت که 
ش��رکت های خودروس��از و نی��ز زیرمجموعه های 
تامین کنن��ده قطع��ات آنه��ا ب��رای ارتباط گیری 
گام هایی بردارند تا با آزمون این محصوالت آنها را 

نهایی و وارد چرخه تولید کنند. 
در ای��ن م��دت که پارک ه��ای عل��م و فناوری 
فعالی��ت خ��ود را آغاز کرده ان��د نیروهای جوان و 
تحصیلک��رده فعال در این مراک��ز کارهای زیادی 
در بخش فن��اوری صنایع مختلف ازجمله صنعت 

خودرو انجام داده اند.
یکی از بسترهای توس��عه صنعت خودرو کشور 
ارتباط فعاالن این بخش با ش��رکت های حاضر در 
پارک های فناور اس��ت که تمام این شرکت ها نیز 

مربوط به بخش خصوصی هستند.
اف��راد ب��ا حمایت س��ازمان ها و 
نهادهای ذی ربط، س��رمایه گذاری 
کرده و با در اختیار داشتن فضای 
الزم برای مطالعات، ش��رکت های 
خ��ود را راه ان��دازی می کنند و با 
ف��راغ بال ب��ه تحقی��ق و مطالعه 
می پردازن��د ازاین رو انتظار اس��ت 
پس از نمونه س��ازی ه��ر بخش از 
صنعت ب��رای آزمون و تولید انبوه 
دس��ت همکاری ب��ه مخترعان و 

پژوهشگران جوان بدهند.
��ام�روز�گالیه�های�بس�یاری�
صنع�ت� و� عل�م� فاصل�ه� از�
می�ش�ود؛� مط�رح� کش�ور� در�
مش�غول� بخ�ش� ه�ر� اینک�ه�

فعالی�ت�خ�ود�ب�وده�و�راه�خ�ود�را�می�رود.�
دانش�گاهیان�از�کم�مهری�صنعتگر�می�گویند�
که�محصوالت�ش�ان�را�بدون�دانش�روز�تولید�
می�کنند�و�گالی�ه�صنعتگران�نیز�این�اس�ت�
ک�ه�طرح�ه�ای�پیش�نهادی�مراک�ز�علمی�و�
دانش�گاهی�بازارمحور�نیس�ت.�حاکم�بودن�
این�نگاه�ها�فاصله�ها�را�بیش�تر�کرده�و�باعث�
می�ش�ود�این�ش�کاف�هرگز�پر�نشود.�از�نگاه�
شما�به�عنوان�مدیر�کل�دفتر�سیاست�گذاری�
و�امور�فناوری�وزارتخانه�دلیل�این�مسئله�در�

چه�امری�نهفته�است؟
یک��ی از دالیل این امر ناش��ی از خأل پارک های 
علم و فناوری در کشور بوده است درنتیجه امروز 
این فاصل��ه با پارک های فناور در حال پر ش��دن 
اس��ت. صنایع جدیدی با رویک��رد علمی- بازاری 
در ح��ال ش��کل گیری در پارک ها هس��تند که به 
نوعی خروجی دانش��گاه و ورودی صنعت به شمار 

می روند. 
امروز بخش��ی از اقتص��اد کش��ور در حال رقم 
خوردن در پارک های فناوری اس��ت بنابراین، این 
چال��ش از نگاه ما کهنه ش��ده و فاصله ها در حال 
از بی��ن رفتن اس��ت. پلی برای ارتب��اط صنعت و 
دانش��گاه به نام »پارک های فناوری« ایجاد ش��ده 
ک��ه در حال فعالیت گس��ترده و ج��دی در تمام 

حوزه ها هستند. 
بنابرای��ن در عمل پل ارتباط��ی به وجود آمده و 
این صنعتگران هس��تند که بای��د برای بهره گیری 
از آنها گام های بعدی را بردارند. همان طور که در 
ابتدای توضیح ها آمد اکنون این خودروس��ازان و 
زیرمجموعه های تامین کننده نیازهای آنها هستند 

که باید برای ارتباط گیری اقدام کنند.
ای�ن�پارک�ه�ا�ت�ا�چه�ان�دازه�در�کش�ور���

پیشرفت�داشته�اند؟
ای��ن پارک ها به تازگی در کش��ور جوانه زده اند. 
ش��اید در ظاهر رش��د آنها ملموس نباشد اما پس 
از نیم دهه به طور قطع شاهد اثرات باارزش آن در 
بخش ه��ای مختلف صنعتی به ویژه صنعت خودرو 
کش��ور خواهیم بود به شرطی که خود صنعتگران 

نیز تمایل به همکاری داشته باشند.

در قانون برنامه 
چهارم و پنجم 

)برنامه پیشنهادی( 
توسعه، ساختارها و 
زیربناهای الزم برای 

رشد فعالیت های 
دانایی محور )پارک های 
علم و فناوری و مراکز 

رشد( به ویژه گسترش 
علم و فناوری جزو 
وظایف مهم دولت 
شمرده شده است

صنعت قطعه

آمادگی پارک های فناوری برای بومی سازی صنعت خودرو

پارک های فناوری، پل ارتباطی 
صنعت و دانشگاه

وقتی درس انشانویسی در 
آغاز می ش��ود  ابتدایی  دوره 
بدون شک »علم بهتر است 
یا ثروت« یکی از موضوع های 
مطرح شده از سوی آموزگار 
برای آن خواهد بود )حداقل 
در دوره م��ا این گون��ه بود( 
البته پاس��خ ها  نیز یکی بود 
که در قالب جمله بندی های 
به  بزرگتر  ازس��وی  متفاوت 

نگارش در می آمد. به طور قطع علم بهتر از ثروت است.
 ام��ا همان ط��ور که علوم زیس��تی و تجربی پیش��رفت 
می کند و ممکن اس��ت پاس��خی درس��ت در دوره ای به 
جوابی نادرس��ت در دوره ای دیگر تبدیل شود حوزه علوم 
انسانی نیز جدا از این مسئله نبوده و مصداق آن، این است 
که امروز بارها از س��وی مدیران کشوری عنوان می شود: 

»علمی بهتر است که منجر به تولید ثروت شود«. 
البت��ه ای��ن رویکرد تنها برای کش��ور ما نبوده و س��ایر 
کش��ورها نیز خیل��ی پیش تر از ایران به این س��و حرکت 

کرده اند.
 در این راس��تا پل ارتباطی دانشگاه با صنعت تعریف و 

پارک های علم و فناوری راه اندازی شد. 
پیدایش ش��هرک ها و پارک ه��ای علم و فناوری به دهه 
۴۰ شمس��ی )۱۹۶۱م( در امریکا برمی گردد که در ادامه 

به سایر کشورها نیز راه می یابد. 
این مراکز علمی جایگاه مهمی برای توسعه نوآوری های 
دانش مح��ور از طری��ق مس��اعدت در تش��کیل و تقویت 

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط دارند. 
گفته می ش��ود پارک های علم��ی، تحقیقاتی و فناوری 
نقش بس��یار عم��ده ای در پیش��برد اقتصاد جه��ان ایفا 

می کنند. 
ای��ن پارک ه��ا عالوه ب��ر ام��کان فعالیت ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط دانش بنیان و کارآفرین در یک محیط 
اقتص��ادی، بس��تر الزم را برای انتقال و توس��عه فناوری، 
تولید با ارزش افزوده باال، جذب س��رمایه گذاری خارجی و 
ورود کارآفرین��ان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی 
فراه��م می کند؛ بحثی ک��ه در اقتص��اد مقاومتی و تولید 

بومی بسیار کمک کننده است. 
در ارتباط گی��ری صنعت با این مراکز و نیز اس��تفاده از 
محصوالت آن در بطن جامعه نمی توان فرهنگ س��ازی را 

نادیده گرفت. 
ش��اید این سخن کمی نس��نجیده تلقی شود که به هر 
حال تمام صنعتگران یا افراد جامعه مش��تاق اس��تفاده از 
محص��والت فناوری هس��تند اما تجربه در ب��ازار مصرف، 

حقیقتی دیگر را بیان می کند.
بازدی��دی از یک��ی از پارک های علم و فناوری کش��ور 
داش��تم ک��ه کارش��ناس مرب��وط ب��ه توضی��ح هریک از 
محص��والت تولیدی در ش��رکت های حاضر در این پارک 
پرداخ��ت به ط��ور نمونه تولی��د داروی ترمی��م زخم های 

دیابتی یا داروی مورد نیاز بیماران ام اس. 
ام��ا جالب اس��ت در داروخانه ها هنوز م��ردم داروهای 
خارج��ی را در ای��ن بخ��ش بهت��ر از تولی��دات داخ��ل 
می دانس��تند و این محصوالت با اقبال مناس��بی در بازار 

داخل روبه رو نشده بود. 
این مسئول گفت: جعبه داروها تغییر کرد و به نام تولید 
کشور دیگری )فکر می کنم روسیه( به داروخانه ها عرضه و 

در ادامه با دوربین مخفی واکنش افراد ثبت شد.
 تع��داد خری��دار افزایش یافت و در مرحل��ه بعد وقتی 
درباره تاثیر دارو در روند درمان پرس��ش ش��د همگی از 
اث��رات فوق العاده آن می گفتند؛ در عین حال نس��بت به 
داروی ساخت داخل دیدگاه های منفی وجود داشت بدون 
اینکه بیم��اران بدانند هر دو دارو از یک ش��رکت داخلی 

تهیه شده است. 
ای��ن رفتاره��ای ضد و نقی��ض نقش فرهنگ س��ازی را 
ب��رای هر امری پررنگ می کند و به نظر می رس��د همین 
نگاه در بین صنعتگران داخلی نیز وجود داش��ته باشد اما 
اگر بخواهیم یک جانبه قضاوت نکرده باش��یم و براس��اس 
س��خنان صنعتگر، بسیاری از این طرح ها تنها علمی بوده 
و در مرحله اجرا دچار مش��کل می ش��وند باز هم ضرورت 
این ارتباط را بیش��تر می کند زیرا پژوهشگر با همفکری و 
رایزنی صنعتگر که بازار را می شناس��د و سلیقه مشتریان 
را می دان��د می تواند به اصالح طرح خود بپردازد و به طور 

قطع نظر او در تکمیل پروژه بسیار راهگشا خواهد بود.
حال باید دید قطعه س��ازان داخلی چ��ه برنامه ای برای 
اس��تفاده از مطالعات انجام ش��ده در شرکت های فعال در 
پارک های علم و فناوری دارندو آیا تالشی برای راه اندازی 
ش��رکت های دانش بنی��ان در خ��ود به  ش��کل گس��ترده 

می کنند؟
 زیرا همان طور که در گزارش های پیش��ین »گسترش 
صنعت« آمد برخی قطعه س��ازان در تولید فیلتر و س��ایر 
محصوالت صنعت خودرو به س��وی تولی��د با فناوری نانو 
حرکت کرده اند و به دنبال فتح بازارهای منطقه و در ادامه 

حتی بخشی از بازار چین هستند.
نیاز اس��ت با مدیریت این روند تس��ریع شود و پیش از 
آنکه فاصله فناوری صنع��ت داخل با دانش  فنی روز دنیا 
بیشتر ش��ود با برنامه ریزی ش��اهد خروجی های بیشتری 

باشیم.
این امر شدنی است به شرط آنکه همت شود.

 خسرو پیری

هم اکنون قطعات مختلفی 
در پارک های فناوری 

ساخته شده که برای تولید 
انبوه نیاز به همکاری و 

 همراهی خودروساز
 و زیر مجموعه های آن 
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قیمت�بازار�)تومان(قیمت�نمایندگی�)تومان(نام�خودرو

۲58/۰۰۰/۰۰۰۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰کامیون ایویکو-یورو کارگو
۴۶۱/۰۰۰/۰۰۰۴3۶/۰۰۰/۰۰۰کشنده ایویکو-استرالیس
۲7۹/۰۰۰/۰۰۰۲77/۰۰۰/۰۰۰کامیون ایسوزو ۱8 تن

۲53/۲۰۰/۰۰۰۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده فاو جی۶- تک محور
۲۶3/۲۰۰/۹۰۰۲53/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده فاو جی۶ - جفت محور

۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده اسکانیا - جی ۴۰۰
۲۶8/۰۰۰/۰۰۰۲5۶/۰۰۰/۰۰۰کشنده کاوه - تک محور کی تی ۴۲۰

۲۶5/5۰۰/۰۰۰۲۶۱/۰۰۰/۰۰۰کشنده کاوه - جفت محور کی تی ۴۲۰
۲53/۰۰۰/۰۰۰۲۴5/۰۰۰/۰۰۰کشنده دنیز

۲۶3/۰۰۰/۰۰۰۲۶5/۰۰۰/۰۰۰کشنده فوتون
۲۱3/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰آریا کمپرسی ۱۹۲۴ ال کی

۴۱8/۰۰۰/۰۰۰۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده ولوو اف اچ ۴۶۰
۴73/۰۰۰/۰۰۰۴8۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده ولوو اف اچ 5۰۰

۱8۶/۲۰۰/۰۰۰۱85/۰۰۰/۰۰۰کامیون دانگ فنگ آر۲7۰ تک محور باری ۲*۴
۴3۰/۰۰۰/۰۰۰۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰کشنده داف ۱۰5 ایکس اف

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

۱۱8/۱5۰/۰۰۰۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰کامیونت هیوندای ۶ تن
۱۲۶/35۰/۰۰۰۱۲۶/5۰۰/۰۰۰کامیونت هیوندای 8 تن

......۹8/3۰۰/۰۰۰کامیونت آرنا
......78/8۰۰/۰۰۰کامیونت جک 5.۶ تن

۱۰5/۰۰۰/۰۰۰۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ایسوز 5 تن بدون کاربری
۱۲7/5۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز )۶ تن اتاق جدید(

۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰۱۲8/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز کمپرسی )۶ تن اتاق جدید(
۱35/۰۰۰/۰۰۰۱37/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز )8.۴ تن اتاق جدید(

8۶/۰۰۰/۰۰۰8۶/۰۰۰/۰۰۰کامیونت الوند ۶ تن
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰......کامیونت الوند 8 تن

۶5/۰۰۰/۰۰۰......کامیونت 5.۲ آمیکو- ای ام ۶
K ۱۰5۲ 78/5۴۰/۰۰۰78/5۴۰/۰۰۰کامیونت کاویان

۱۰3/۰۰۰/۰۰۰۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۶.5 تن
۱۰۴/۶۰۰/۰۰۰۱۰3/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۶.5 تن . خوابدار

۱۰۶/۹۰۰/۰۰۰۱۰5/۰۰۰/۰۰۰فرتون 8.5 تن

قیمت انواع کامیون  و کامیونت

فاطمه�امیراحمدی
�رونامه�نگار



خرید یک اپلیکیشن پارک خودرو برای رفع ترافیک!»فراری« سوگند خود را شکست و برقی ساز شد
ش��رکت خودروس��ازی ف��راری ک��ه ب��ه س��اخت 
خودروهای لوکس مش��هور اس��ت، برنام��ه دارد یک 
سوپرخودرو برقی بسازد.  باوجود سلطه تسال در بازار 
خودروهای الکتریکی، خودروس��ازان بزرگ در س��ال 
۲۰۱۷ )۹۶-۱۳۹۵( تصدیق کردند که از خودروهای 
س��وخت فس��یلی به خودروهای برق��ی روی خواهند 
آورد.  جالب اینکه شرکت های دیگری که خودروهای 

خاص و لوکس می سازند نیز وارد این عرصه شدند.
 ،)NAIAS( ش��رکت فراری در نمایشگاه دیترویت
۷س��ال پس از آن که رییس پیش��ین آن قسم خورد 
که ای��ن ش��رکت هرگز یک خ��ودرو برق��ی نخواهد 
س��اخت، اذعان کرد خودرو الکتریکی خود را خواهد 
س��اخت. به گفته بلومبرگ، س��رجیو مارچیونه، مدیر 
اجرایی فراری به خبرنگاران گفت: اگر قرار باش��د یک 
س��وپرخودرو برقی ساخته شود، پس فراری نخستین 
خواه��د ب��ود. وی افزود: م��ردم با آنچه که تس��ال با 
ی��ک س��وپرخودرو انج��ام داد متعجب ش��ده اند، من 
نمی خواهم آنچه را که الون ماسک انجام داده کوچک 
بشمارم اما فکر می کنم این کار به دست ما هم شدنی 

اس��ت.  باوجود تمایل مارچیونه برای نخستین بودن، 
اس��تون مارتین و فولکس واگن نیز در س��ال ۲۰۱۷ 
)۹۶-۱۳۹۵( ادعا کردند درحال حاضر در حال توسعه 
س��وپرخودروهای برقی خود هستند.  فراری جزئیات 
بیش��تری درباره خودرو برقی آینده خود اعالم نکرده 
 ام��ا به طور قطع ب��ا خودروهای تس��ال رقابت خواهد 
کرد.  این نشانه ای از تحول متاثر از تصدی مارچیونه بر 
فراری است که شرکت، سرمایه گذاری در خودروهای 
برق��ی را باوج��ود اظهارات رییس پیش��ین خود، لوکا 
دی مونتزملو مبنی بر وارد نشدن به عرصه خودروهای 
برقی، آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، رییس پیشین 
فراری در س��ال ۲۰۱۱ )۹۰-۱۳۸۹( گفته بود: ش��ما 
هرگ��ز یک ف��راری برق��ی نخواهید دید زی��را من به 
خودروه��ای برقی اعتقاد ن��دارم چراکه فکر نمی کنم 
آنها یک گام مهم برای رفع آلودگی یا دی اکسیدکربن 
یا محیط زیست باش��ند.  اما ما درحال حاضر به شدت 
در ح��ال کار روی ف��راری هیبری��دی هس��تیم زیرا 
معتقدیم این آینده خودروسازی است و من امیدوارم 

چند سال دیگر بتوانید آن را ببینید.

شرکت خودروسازی ب ام و به امیدمقابله با ترافیک 
ش��هری یک اپلیکیش��ن پارک خ��ودرو خریداری 
کرده است. شرکت خودروسازی ب ام و در راستای 
بخشی از برنامه خود برای مقابله با ترافیک شهری، 
 یک اپلیکیش��ن پارک خ��ودرو را خریداری کرده 
است.  خودروس��ازان به طور جدی پارکینگ را به 
عنوان ه��دف بزرگ بعدی می بینند و ب ام و نیز از 
این قاعده مستثنا نیست. این خودروساز به تازگی 
اپلیکیش��ن »پارک موبایل« )Parkmobile( را 
خریده که گفته می ش��ود بزرگتری��ن ارائه دهنده 
خدم��ات پارکین��گ تلف��ن هم��راه در امری��کای 
ش��مالی است.  این نخستین اقدام ب ام و در زمینه 
پارکینگ نیس��ت ام��ا این خودروس��از وعده داده 
ت��الش کند تا بتواند در سراس��ر جه��ان خدمات 
پارکین��گ ارائه دهد و به طور مش��خص این اقدام 
فقط برای به دس��ت آوردن س��ود بیشتر از فروش 
خودرو نیست بلکه به نظر می رسد این خودروساز 
به واق��ع دغدغه ترافی��ک دارد. ب ام و ادعا می کند 
حدود ۳۰ درصد ترافیک ش��هر از س��وی افرادی 

ایجاد می شود که در حال گشتن برای پیدا کردن 
جایی برای پارک خودرو خود هس��تند. اگر بتوان 
ای��ن رق��م را کاهش داد و این مش��کل را برطرف 
کرد، می توان باعث کاهش ترافیک شد.  به گزارش 
پرش��ین خ��ودرو به نق��ل از انگج��ت، پیش بینی 
چنی��ن اتفاقی دور از نظر بود زیرا ب ام و از س��ال 
۲۰۱۴ میالدی )۹۳-۱۳۹۲خورش��یدی( تاکنون 
س��هماندکی از سهام این اپلیکیش��ن را در اختیار 
داش��ته و توس��عه آن به خدماتی مانند دس��تیار 
مجازی نش��ان می ده��د این خودروس��از به طور 
فزاینده ای به توس��عه همه جنبه  امکانات رانندگی 
عالقه مند اس��ت. پرسش این اس��ت که آیا ب ام و 
می تواند موجودی پارکینگ این اپلیکیش��ن را به 
طور قابل توجهی گسترش دهد؟ اپلیکیشن »پارک 
موبایل« درحال حاضر بی��ش از یک میلیون جای 
پارک در ش��مال امری��کا دارد و باید دید آیا ب ام و 
می تواند آن را به انتخاب شهروندان برای هنگامی 
که از جست وجو به منظور یافتن یک فضای پارک 

رایگان کالفه شده اند، تبدیل کند.

 )SEC( ش��رکت دولتی برق عربس��تان س��عودی
هفته گذشته قراردادی را با چند شرکت ژاپنی امضا 
کرد تا س��اخت خ��ودرو برقی در یک��ی از غنی ترین 
کش��ورهای جهان از نظر ذخای��ر نفتی کلید بخورد. 
شرکت دولتی برق عربستان در جریان برگزاری یک 
گردهمای��ی اقتصادی میان ژاپنی ها و عربس��تانی ها 
 در ری��اض این تفاهمنام��ه را با ط��رف ژاپنی امضا

 کرد. 
در این نشست اقتصادی که ۳۰۰ چهره اقتصادی 
از دو طرف حضور داش��تند، شرکت های نیروی برق 
توکیو )TEPCO( و خودروس��ازی نیس��ان و تاکاتا 
توکو با ش��رکت برق عربستان توافقی امضا کردند تا 
براساس آن پروژه آزمایشی ساخت نخستین وسیله 

نقلیه برقی عربستان را آغاز کنند.
این نشس��ت اقتصادی روز یکشنبه هفته گذشته 
در پایتخت عربس��تان تشکیل و قرار شد ژاپنی ها به 
بزرگتری��ن صادرکننده نفت جهان کمک کنند تا در 

مسیر برقی شدن گام بردارد.
عربستان مشتاق توس��عه صنعت خودرو به عنوان 
بخش��ی از تالش ها در راس��تای متنوع سازی اقتصاد 
و رهایی از وابس��تگی محض به نفت است، به همین 
دلیل دس��ت همکاری با ش��رکت تویوتای ژاپن داده 
تا این شرکت بزرگ خودروسازی کارهای مطالعاتی 
برای ساخت نخستین وس��یله نقلیه برقی عربستان 

را انجام دهد.
 در واقع عربستان در تالش است ساختار اقتصادی 
خود را تغییر دهد و لکه های پررنگ نفتی را از دامن 

اقتصاد خود کمرنگ تر کند.
براس��اس این تفاهمنامه، ایستگاه های شارژ سریع 
خودروهای برقی برای ش��ارژ ای��ن خودروها در ۳۰ 
دقیقه در عربستان ایجاد خواهند شد. شرکت دولتی 
برق عربستان ۳خودرو برقی از شرکت خودروسازی 
نیسان به امانت خواهد گرفت و همزمان شرکت های 

تپکو و تاکاتا ۳ ش��ارژر س��ریع برای شارژ کردن این 
خودروه��ا در اختیار س��عودی ها ق��رار خواهند داد. 
شرکت دولتی برق عربس��تان البته چارچوب زمانی 

برای این برنامه ارائه نداد.
چنین حرکتی بخش��ی از راهبرد ش��رکت دولتی 
برق عربس��تان برای کاهش وابستگی به نفت و قطع 
انتش��ار گازهای گلخانه ای است؛ این را شرکت برق 
س��عودی در بیانی��ه ای پس از امض��ای تفاهمنامه با 
ژاپنی ه��ا اعالم کرد. در مارس ۲۰۱۷ )اردیبهش��ت 
۱۳۹۶( ش��ینزو  آبه، نخس��ت وزیر ژاپ��ن و مقام های 
دولتی عربس��تان توافق کردن��د برنامه همکاری های 
دوجانب��ه و بلندمدت اقتصادی را با هم پیش ببرند؛ 
برنامه ای که به پش��تیبانی از ای��ن اصالحات کمک 

می کند.
 این برنامه ریزی از هر دو طرف می خواهد پایگاهی 
را برای اجرای طرح در کشور دیگر بنا کنند. ژاپنی ها 
روز یکشنبه گذشته این پایگاه را در ریاض، پایتخت 

عربستان، ایجاد کردند.
سختگیرانه تر ش��دن مقررات منع انتشار گازهای 
گلخانه ای در جهان خودروس��ازان را وادار کرده راه 
خود را به س��مت برقی شدن کج کنند و حاال برخی 
از آنه��ا درصددند ب��ا همکاری مش��ترک و پذیرش 
س��همی از هزینه های س��نگین توس��عه باتری های 
 برق��ی برای این نوع خودروها در این تالش س��هیم

 باشند.
در این میان ش��رکت بزرگ نفت دولتی عربستان 
یعنی آرامکو نیز در حال کار کردن روی فناوری هایی 
برای بهینه تر کردن مصرف سوخت در وسایل نقلیه 

است. 
امین ناص��ر، مدیرعامل آرامک��و در نوامبر ۲۰۱۷ 
)آب��ان ۱۳۹۶( اعالم کرد بهبود به��ره وری می تواند 
پای��داری محصوالت را در بلندمدت با کمک رش��د 
امیدوارکننده منابع تجدیدپذیر بیشتر کند. به گفته 
او در این ش��رایط همچنین می توان در آینده تقاضا 
ک��ه مناب��ع گوناگ��ون ان��رژی را دربرمی گی��رد نیز 

مشارکت بیشتری داشت.
ناصر همچنین در گفت وگویی دیگر در اکتبر سال 

گذشته )مهر س��ال جاری( گفت خودروها و وسایل 
نقلیه برقی س��هم خوبی از بازار را در اختیار خواهند 
گرف��ت اما این دهه ه��ا پی��ش از آن خواهد بود که 
آنه��ا درصد قابل توجهی از ترکیبات انرژی را به خود 

اختصاص دهند. 
بهبود مصرف بهینه موتور وس��ایل نقلیه س��نتی 
روش بهتری برای مقابله با مش��کل بزرگ تغییرات 
اقلیمی نس��بت به صبر کردن برای روزی اس��ت که 
خودروه��ای برق��ی به س��هم بزرگی از بازار دس��ت 
پی��دا کنند. این مفهوم س��خنی اس��ت ک��ه رییس 
بخش فناوری ش��رکت آرامکو عربس��تان به تازگی و 
در حاش��یه برگزاری نمایش��گاه خودرو دیترویت در 

امریکا گفته است.
احم��د الخویط��ر در حاش��یه این روی��داد گفت: 
»موتوره��ای احت��راق داخلی ب��رای مان��دن اینجا 
هس��تند.« به عبارت دیگر خی��ال او و همکارانش در 
آرامکو راحت اس��ت که موتورهای احتراق داخلی به 

این زودی ها به پایان کار خود نمی رسند.
درحالی که س��رمایه گذاران به شکلی فزاینده روی 
این تهدی��د بلندم��دت تمرکز کرده اند که وس��ایل 
نقلی��ه برقی می توانند ترمز صنعت نفت را بکش��ند، 
احمد الخویطر اعالم کرد آرامکو در زمینه بهبود کار 
موتوره��ای احتراق داخلی س��رمایه گذاری کرده که 

۹۹درصد وسایل نقلیه جهان را تشکیل می دهند.
او گفت به طور کلی پیش بینی می شود تا نیمه های 
قرن حاضر نزدیک ۹۰ درصد حمل ونقل همچنان با 
وسایل نقلیه دارای موتور احتراق داخلی انجام شود 
و ای��ن یعنی »بهترین فرصت« برای کاهش انتش��ار 
گازه��ای گلخانه ای با بهب��ود کار موتورهای احتراق 

داخلی که باعث آلودگی هوا می شوند.
او اظهار کرد: »این کار تاثیر قابل توجهی در انتشار 
گازهای گلخانه ای ناش��ی از عملکرد این بخش دارد؛ 
جایی که ما باید منتظر رش��د جایگزین ها باش��یم تا 

به واقع تاثیرشان دیده شود.«
عربس��تان سعودی معتقد اس��ت تقاضا برای نفت 
در آین��ده نیز وجود خواهد داش��ت زیرا اقتصادهای 
نوظهور در آسیا و افریقا درحال رشد هستند. با این 

حال س��عودی ها همزمان با تغیی��ر جهت جهانی به 
سمت س��وخت های س��بزتز به دنبال توسعه صنایع 
و فناوری ه��ای جدی��د هس��تند؛ فناوری هایی که از 
صنایع شیمیایی تا موتورهای سبزتر برای خودروها 
را دربرمی گیرند و هدف ش��ان نی��ز چیزی جز ادامه 

حیات نفتی عربستان نیست.
عربستان سعودی اگرچه با ولیعهد شدن شاهزاده 
محم��د بن س��لمان، ب��ه حرکت خود ب��رای رهایی 
از وابس��تگی مح��ض به نف��ت و تنوع بخش��یدن به 
اقتصاد س��رعت داد اما همچنان وابس��تگی جدی به 
درآمدهای طالی س��یاه دارد و به مرحله ای نرسیده 

که تجارتی را هم سنگ نفت کند.
اظهارات الخویطر از آن رو است که چندین دولت 
در سراس��ر جهان در ماه ها و س��ال های اخیر تهدید 
به ممنوعیت اس��تفاده از موتورهای قدیمی در یک 
دهه آینده کرده اند که این منجر به تالش سازندگان 
وس��ایل نقلیه جدید با فنون و کارکردهای تازه شده 

است.
 ش��رکت آرامک��و عربس��تان در کنار تالش��ی که 
به تازگی برای س��اخت خ��ودرو برقی ش��روع کرده 
در ی��ک مرک��ز پژوهش��ی در دیتروی��ت امریکا نیز 

سرمایه گذاری هایی انجام داده است. 
هدف عرب های ش��به جزیره از این سرمایه گذاری 
کار کردن روی فناوری هایی مانند سامانه بهسوز گاز 
 )GCI( است که سوختی مشابه دیزل از بنزین به دست 

می آورد.
 به هرحال عربستان این روزها به نظر چندان نگران 
کاهش مصرف نفت نیست اما در عین حال برای جا 
نماندن از پیش��روی های این روزهای جهان با ژاپن 

همکاری می کند. 
 در نشس��ت اقتصادی که یکش��نبه گذشته میان 
عربستان و ژاپن شکل گرفت، قراردادهایی با شرکت 
تبدیل آب س��الین و شرکت توسعه فناوری انرژی ها 

و صنایع نو نیز به امضا رسید.
Reuters :منبع
Japantimes
Financialtimes

عربستان مشتاق 
توسعه صنعت خودرو 

به عنوان بخشی از 
تالش ها در راستای 
متنوع سازی اقتصاد 
و رهایی از وابستگی 
محض به نفت است، 
به همین دلیل دست 

همکاری با شرکت 
تویوتای ژاپن داده 
تا این شرکت بزرگ 
خودروسازی کارهای 
مطالعاتی برای ساخت 
نخستین وسیله نقلیه 

برقی عربستان را انجام 
دهد

خودروبینالملل

ساخت خودرو برقی در قلب چاه های نفت
با امضای تفاهمنامه سعودی ها با ژاپن محقق می شود

 همه چیز زیر سر
 »پیش فرض« است! 

پشیمانی احساسی، تنبیهی 
است که افراد درباره خودشان 
می کنن��د.  اس��تفاده  آن  از 
ت��رس از پش��یمانی یک��ی از 
عوامل بس��یاری است که در 
تصمیم گیری افراد نقش دارد. 
این وضعیت احساس��ی را دو 
روانش��ناس هلن��دی به خوبی 
توصیف کرده ان��د. به باور این 
دو روانشناس، پشیمانی برای 

فرد با احس��اس اینکه باید بهتر می دانست، دلشوره، افکاری 
درباره اش��تباه هایی که مرتکب ش��ده و موقعیت هایی که از 
دست داده، تمایل به بد و بیراه گفتن به خود و آرزوی اینکه 
رویدادی به حالت گذش��ته بازگردد و فرصت دوباره ای پیش 

آید، همراه می شود.
 انس��ان ها پشیمانی ش��دید را وقتی احساس می کنند که 
به راحت��ی می توانند خود را در حال انجام کاری غیر از آنچه 

انجام داده اند، تصور کنند.
پش��یمانی یک��ی از احس��اس های غیرواقعی اس��ت که با 

دسترسی به جایگزین های واقعیت ایجاد می شود. 
پس از هر سقوط هواپیما داستان های بسیار زیادی درباره  
افرادی مطرح می ش��ود که قرار نبود در هواپیما باشند اما در 
لحظه آخر سوار شدند، از یک هواپیمای دیگر منتقل شدند، 

قرار بود یک روز زودتر پرواز کنند و... .
 ویژگ��ی مش��ترک این داس��تان های غم انگیز این اس��ت 
ک��ه ش��امل رویدادهای نامعم��ول می ش��وند و در تصورات، 
بازگرداندن رویدادهای نامعمول به حالت پیش��ین ساده تر از 

رویدادهای معمول است.
حافظ��ه تداعی گرا نمونه ای از جه��ان طبیعی و قوانین آن 
را دارد. روی��دادی غیرطبیعی توج��ه را جلب می کند و فکر 
رویدادی را فعال می کند که امکان داشت در چنین وضعیتی 
باش��د. برای نمونه پل در شرکتی سهام دارد و در طول یک 
سال گذشته در نظر داشت سهامش را با سهام شرکتی دیگر 
عوض کند ام��ا تصمیمی خالف آن گرف��ت. او حاال متوجه 
ش��ده که اگر سهامش را با سهام شرکت دیگر عوض می کرد 

۱۲۰۰ دالر سود کرده بود. 
یا برعکس، جرج در شرکتی که پل قرار بود سهامش را در 

آن بگذارد سهام داشت. 
در طول سال گذشته جرج سهامش را با سهام شرکتی که 
پل در آن س��هام داشت، عوض کرد اما پس از گذشت زمان 
کوتاهی متوجه شد اگر سهامش را نگه داشته بود تا به حال 

۱۲۰۰ دالر سود کرده بود.
کدام یک پش��یمانی بیش��تری حس می کند؟ نتایج بسیار 
آشکار اس��ت؛ ۸۰ درصد پاسخ دهندگان می گویند پل و ۹۲ 

درصد معتقدند جرج بیشتر ضرر کرده  است.
 ای��ن مس��ئله تعجب برانگیز اس��ت زیرا موقعی��ت هر دو 
سرمایه گذاری به طور عینی یکس��ان است. درحال حاضر هر 
دو نفر س��هام یک شرکت را دارند. اگر سهام شان را با سهام 
 ش��رکت دیگر ع��وض کرده بودند هر دو به یک اندازه س��ود 

می بردند. 
تنها تفاوت این اس��ت که ج��رج با یک حرکت به اینجایی 
که قرار دارد رس��یده و پل با انج��ام ندادن هیچ حرکتی، در 
این موقعیت قرار دارد. این نمونه در واقع مشتی نمونه خروار 
اس��ت. انتظار می رود افراد به نتایجی که از حرکتی به وجود 
آمده واکنش احساس��ی بیش��تری نش��ان دهند تا در مقابل 
نتیجه مش��ابه که هیچ حرکتی برای آن انجام نش��ده است. 
این نمونه در واقع دو موقعیت برای معامله باریسک را شرح 
می دهد. انتظار این است، افرادی که معامله باریسک را انجام 
داده اند و مبلغی را به دس��ت آورده اند نس��بت به افرادی که 
همان مبلغ را در نتیجه خودداری از معامله در درست دارند، 

خوشحال تر باشند. 
مانن��د در نظ��ر گرفتن این دو موقعیت در عمل یکس��ان، 
در این مورد باخت ها ش��دیدتر اس��ت و س��رزنش نیز مانند 
پش��یمانی کاربرد دارد. نکته اصلی تفاوت میان تعهد داشتن 
یا نداشتن نیست، بلکه تفاوت میان گزینه های پیش فرض و 
گزینه هایی است که نسبت به پیش فرض تغییراتی کرده اند. 
هنگام��ی که در پیش فرض ها تغییراتی به وجود می آورید، 
به س��ادگی می توانید هنجار مربوط ب��ه آن را تصور کنید و 
چنانچه نمونه پیش فرض با پیامدهای بدی در ارتباط باشد، 
مغایرت میان دو گزینه ممکن اس��ت منبع ایجاد احساسات 

دردناک باشد. 
وقتی س��هامی داشته باشید، گزینه پیش فرض این نیست 
که آن را بفروش��ید اما وقتی صبح هم��کار خود را می بینید 
 گزینه پیش فرض این اس��ت که با او س��الم و احوالپرس��ی 
کنید.  فروش سهام و احوالپرسی نکردن با همکارتان هر دو 
تغییرات در گزینه پیش فرض هستند و به طور طبیعی ایجاد 

پشیمانی و سرزنش می کنند.
یکس��ان ندیدن خطر پش��یمانی، تمایل ب��ه انتخاب های 
خطرگریز و عامه پسند را ایجاد می کند. در بسیاری از اوقات 

پیش داوری نیز دیده می شود. 
مصرف کنندگان��ی ک��ه فکر کنند ممکن اس��ت در نتیجه 
انتخاب هایشان احساس پشیمانی کنند، نسبت به گزینه های 
عامه پس��ند، یعن��ی تمایل به نش��ان های تجاری نس��بت به 

ویژگی های عمومی تمایل فزاینده ای پیدا می کنند.
رفت��ار مدیران مالی نی��ز هنگامی که پایان س��ال نزدیک 
می ش��ود، تاثیر ارزیاب��ی پیش فرض را نش��ان می دهد. آنان 
تمای��ل دارند پیش��ینه های پرس��ش برانگیز و نامتعارف را از 

بین ببرند.

حامد هدائی
اقتصاددان رفتاری

یادداشت

سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com
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بیس��تمین مرحله از تورهای صنعتی اس��تان تهران با بازدید از 
یک واح��د صنعتی تولید مبلمان در ش��هرک صنعتی پرند برگزار 
ش��د. این تور صنعتی با حضور س��عید ناظمی کارش��ناس توسعه 
بازار و امور بین الملل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران، نازیال 
س��پهرکیا مشاور طراحی صنعتی و عده ای از صنعتگران مستقر در 
ش��هرک های صنعتی با هدف آشنا سازی مدیران و فعاالن تولیدی 
و صنعت��ی با امور اقتصادی انجام ش��د تا با جدیدترین فناوری های 
بخش صنعت از طریق انتقال تجربه ها آش��نا شوند. همچنین برای 
آش��نایی صنعتگران ب��ا فعالیت ها و خدمات قاب��ل ارائه به یکدیگر 

نشست B2B در حاشیه این بازدید برپا شد.
در برگزاری این تورهای صنعتی تالش بر آن است تا به هم رسانی 
صاحبان صنایع کوچک و متوسط انجام شود و صنعتگران با ایده ها 
و خالقیت ه��ای ب��ه کار رفته در تولید آش��نا ش��وند. برای حمایت 
از حض��ور صنعتگ��ران در این توره��ای صنعتی نی��ز ۵0 درصد از 
هزینه ها برعهده شرکت ش��هرک های صنعتی بوده زیرا با حمایت 
از واحده��ای صنعت��ی و تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و 
برگ��زاری این تورها به منظور بازدید از صنایع مختلف انجام ش��ده 
و گامی موثر برای توس��عه صنعتی در زمینه های مختلف برداشته 

خواهد ش��د. ش��رکت کنندگان در این تور صنعتی، پیش از بازدید 
از مراحل تولید، در نشس��ت مش��ترک با حضور مدیران ارشد واحد 
صنعتی تولید مبلمان تبادل نظر کردند و با توانایی ها و ظرفیت های 
یکدیگر آش��نا ش��دند. طراحی محصول و بهره من��دی از طراحان 
صنعتی محور این بحث ها ب��ود. هدف از برگزاری تورهای صنعتی 
و نمایش��گاهی ایجاد تعامل، ش��ناخت، هم افزای��ی و بهره برداری 
بهتر از بازارهای هدف در صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت. در این 
بازدیده��ا ک��ه بنا بر ضرورت در داخل اس��تان ته��ران یا خارج آن 
انجام می ش��ود صنعتگران، صاحبان صنایع و تحلیلگران صنعتی 
می توانند با آخرین فناوری س��اخت ماشین آالت، آخرین محصول 
فناوری و حوزه های جنبی مانند صادرات یا واردات مواد اولیه آشنا 
ش��وند. بر اساس این شاخص ها، واحدهای صنعتی موفق شناسایی 
می ش��وند و پس از آن از طریق ش��بکه های اطالع رسانی، صاحبان 
صنایع از برگزاری تور صنعتی یا نمایش��گاهی آگاهی می یابند. در 
برخی از تورهای صنعتی نیز اس��تادان دانش��گاهی یا متخصصان 
ف��ن به منظور تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت یا عارضه یابی حضور 
دارند. برگزاری جلسه های تبادل نظر و کارگاه های فشرده آموزشی 

از دیگر برنامه های برگزاری یک تور صنعتی یا نمایشگاهی است. 
قراردادهای�همکاری�به�ارزش��۵میلیارد�تومان��

س��عید ناظمی، کارشناس توس��عه بازار و امور بین الملل شرکت 
ش��هرک های صنعتی تهران در این بازدید اظهار کرد: در س��ال ۹۶ 
حدود ۲0 تور صنعتی از س��وی شهرک های صنعتی تهران برگزار 

ش��ده اس��ت همچنین تا پایان س��ال ۱0 تور صنعت��ی دیگر برای 
عالقه مندان و صاحبان صنایع برگزار خواهد شد.

ناظمی تاکید کرد: تالش ش��ده تا برگزاری تورهای صنعتی فقط 
به بازدید منحصر نباش��د و به هم رس��انی این صنعتگران به منظور 
آش��نایی با توانمندی ها و فعالیت های تولیدی و خدماتی یکدیگر 
با برگزاری نشس��ت های B2B دنبال ش��ود. صنعتگران حاضر در 
این تورهای صنعتی و ش��رکت کنندگان نیز تاکنون راضی بوده اند. 
کارشناس توسعه بازار و امور بین الملل شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان تهران ادام��ه داد: قراردادهای بسته ش��ده در این تورهای 
صنعت��ی و برگزاری نشس��ت های B2B رقمی ح��دود ۵ میلیارد 
تومان بوده و توانس��ته در این قراردادها تا حدودی زنجیره تولید را 
در صنایع کوچک و متوسط تکمیل کند. ناظمی تصریح کرد: برخی 
از واحده��ای صنعتی که برای برگ��زاری تورهای صنعتی انتخاب 
ش��ده اند نیز گاه دارای نقاط ضعف��ی بوده اند که در جریان تورهای 
صنعتی توانس��ته اند این مش��کالت را رفع کنند. کارشناس توسعه 
بازار و امور بین الملل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران 
با اش��اره به تالش برای حضور در نمایش��گاه های صنعتی خارج از 
کشور نیز گفت: شرکت شهرک های صنعتی تهران برای حمایت از 
حضور صنعتگران در نمایش��گاه های خارجی ۵0 درصد هزینه ها را 
تا س��قف ۵ میلیون تومان به بازدیدکنندگان به عنوان کمک هزینه 
پرداخت خواهد کرد. ناظمی اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۵ 
تور نمایشگاهی خارج از کشور برگزار شده و تا پایان سال نیز ۳ تور 

صنعتی دیگر برگزار خواهد ش��د. مجید احدی، مدیر واحد صنعتی 
تولی��د مبلمان در این تور صنعت��ی ایده های به کار رفته در تولید را 
بیان ک��رد و از نحوه و رود و فعالیت خود در صنعت مبلمان س��ازی 
گزارش داد س��پس حاضران در این تور صنعتی از خط های تولید و 

روند فعالیت در این واحد مبل سازی بازدید کردند.
راه�اندازی�کاریابی�طراحی�صنعتی��

نازیال س��پهرکیا ، مش��اور طراحی صنعتی در این بازدید طراحی 
محصول به کار گرفته شده در این واحد صنعتی را ارزشمند دانست 
و اظه��ار کرد: طراح��ی محصول برای فروش بهتر انجام می ش��ود 
و جای��گاه ب��ازاری محص��ول را ارتقا می دهد اما باوجود پیش��رفت 
طراحی محصول در صنعت ایران هنوز جایگاه دانشگاهی این رشته 
قابل قبول نیس��ت. س��پهرکیا ادامه داد: رابطه بین طراح صنعتی و 
کارخانه دار باید ب��ا راه اندازی و پیگی��ری کاریابی تخصصی ایجاد 
ش��ود و توس��عه یابد. باید دقیق در این کاریابی بررس��ی ش��ود که 
توانایی طراح چیس��ت و خواس��ته صنعتگر کدام اس��ت. در چنین 
ش��رایطی می ت��وان محصولی را ب��ه بازار عرضه ک��رد که پرفروش 
باش��د. این مش��اور طراحی صنعتی با انتقاد از ن��گاه کارمندانه به 
ط��راح صنعت��ی در کارخانه ها گفت: طراحان صنعت��ی از ایده ها و 

خالقیت های منحص��ر به فرد و قابل مقایس��ه در دنیا برخوردارند 
و بای��د نگاه ویژه ای ب��ه جایگاه آنها در واحدهای صنعتی ش��ود. به 
گزارش »گس��ترش صنعت« ت��ور صنعتی به منظور آش��نا کردن 
مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی کوچک، مشاوران صنعتی 
و ش��رکت های خدمات علمی، فنی، آزمایش��گاهی ب��ا واحدهای 
صنعتی موفق داخلی به منظور تبادل تجربه ها، آش��نایی با عوامل 

موفقیت و بهره وری واحدها انجام می شود. 
ب��ر این اس��اس، واحد صنعتی موفق به واحدی اطالق می ش��ود 
ک��ه در یک یا چن��د زمینه با بهره گی��ری از فناوری ه��ای جدید، 
ابداع��ات جدی��دی در تولید محص��ول، ارتقای تولی��د، کیفیت و 
به��ره وری، روش ه��ای جدید مدیریتی، توس��عه ب��ازار صادرات، 
 کارآفرین��ی و اس��تفاده از فن��اوری اطالع��ات دارای موفقی��ت 

باشد. 
گروه ه��ای صنعتی همگن، واحدهای صنعت��ی داخل و خارج از 
شهرک ها و نواحی صنعتی، اعضای فن بازارهای منطقه ای، اعضای 
خوش��ه های کس��ب و کار و مراک��ز خدمات فناوری و کس��ب و کار 
مش��مول ش��رکت در توره��ای صنعتی و نمایش��گاهی ش��رکت 

شهرک های صنعتی استان تهران می شوند.

تورهای صنعتی 
مقدمه همکاری مشترک صنعتگران

�در�حاشیه�برگزاری�بیستمین�بازدید�صنعتگران�استان�تهران
�از�یک�واحد�تولیدی�مطرح�شد

ایجاد��۵ناحیه�صنعتی�جدید�در�استان�قم�
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم، تصویب و مراحل پایانی کار 
مطالعات��ی ۵ ناحیه صنعتی جدید در مناطق روس��تایی اس��تان را اعالم کرد. به 
گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان قم، امیر طیبی نژاد با اعالم این خبر، اظهار کرد: در راستای سیاست های 
راهب��ردی س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران و بر اس��اس 
نیاز س��نجی های انجام شده با هدف ظرفیت س��نجی و توسعه مشاغل روستایی و 

خانگ��ی، ایجاد ۵ ناحیه صنعتی جدید در مناطق روس��تایی قم در دس��تور کار 
این ش��رکت قرار گرفت. وی با بیان اینکه برای تس��ریع در کارها و اطاله نشدن 
برخورداری متقاضیان از این نواحی، چندین کار به صورت موازی و خارج از نوبت 
به مرحله اجرا گذاشته شد، گفت: همزمان با انجام مرحله مطالعات، موضوع ایجاد 
۵ ناحیه صنعتی جدید در مناطق کهک، قاهان، بیدهند و ۲ ناحیه صنعتی هم در 
هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان قم مطرح شد و به تصویب رسید.

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

برگ��زاری توره��ای صنعت��ی هر س��ال در برنامه کاری ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی ق��رار دارد. به این منظ��ور از برخی واحدهای 
صنعتی ک��ه در زمینه صنعتی خاصی همچ��ون غذایی و... فعالیت 
می کنن��د دعوت می ش��ود ت��ا از واحدهای صنعتی موفق در س��ایر 
ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی کش��ور بازدی��د کنند. بدیهی اس��ت 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی با اس��تان های دیگ��ر هماهنگی های 
الزم را انجام می دهد و س��ازوکار و برنامه آن نیز از پیش مش��خص 
می شود. ش��رکت کنندگان در تورهای صنعتی نیز یا سرمایه گذاران 
حقیقی طرح ها هستند یا مدیران واحدهای صنعتی که در مجموعه 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی فعالیت می کنند. در قالب این بازدید 

ارتباط موثری با صاحبان صنایع در س��ایر اس��تان ها برقرار می شود. ضمن اینکه 
شرکت کنندگان می توانند از نزدیک سازوکارها و فرآیندهای تولید در واحدهای 
صنعتی اس��تان های دیگر را مشاهده کنند و از تجربه ها و دستاوردهای آنها بهره 
الزم را بگیرند.  تورهای صنعتی داخلی دو دس��ته هس��تند؛ یک دسته تورهای 
صنعتی که واحدهای صنعتی یک اس��تان به س��ایر استان ها می روند. دسته دوم 
تورهای صنعتی که در داخل اس��تان و بازدید از واحدهای صنعتی داخل استان 
برگزار می ش��ود. زمانی نیز که نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنایع کوچک برگزار 
می ش��ود برنامه بازدید و تور صنعتی بین اس��تان های کشور برپا می شود. تمامی 
تورهای صنعتی خارجی نیز با حمایت مالی ش��رکت شهرک های صنعتی برگزار 
می شود. این برنامه به  طور معمول با همکاری اتاق بازرگانی اجرا می شود به این 
صورت که اعضای ش��رکت کننده در تورهای صنعتی هم��راه با هیات تجاری از 

س��وی اتاق بازرگانی اعزام می شوند. هزینه سفر، اقامت و خوراک 
ش��رکت کنندگان را شرکت ش��هرک های صنعتی تقبل می کند. 
در ای��ن زمینه نیز ش��یوه نامه ای وجود دارد که هزینه های س��فر 
در آن پیش بینی می ش��ود. بدیهی اس��ت هزینه م��ازاد را اعضای 
ش��رکت کننده باید خود برعهده بگیرند. زمان بندی سفرها نیز به 
طور معمول یک روزه یا دوروزه اس��ت و براس��اس مسافت تعیین 
می شود. درحال حاضر برگزاری تورهای صنعتی با هدف و نگاه به 
رونق واحدهای صنعتی اس��ت و در این س��فرها استادان دانشگاه 
حض��ور ندارند. با این حال اگر تمایلی برای حضور و خدمات دهی 
مشاوره فنی و مهندسی به واحدهای صنعتی از سوی آنها مطرح 
ش��ود، بسیار مطلوب است. به  طور قطع نتایج بسیار مطلوبی از برگزاری تورهای 

صنعتی برای واحدهای صنعتی به  دست می آید. 
ب��ه عبارتی، م��راودات تجاری بین صاحب��ان صنایع داخل��ی و خارجی برقرار 
می ش��ود در این زمینه واحدهای صنعتی از این مزیت ایجاد شده ابراز خرسندی 
می کنند. از ای��ن رو، می توان به جرات گفت که تورهای صنعتی خروجی مثبتی 
به لحاظ مراودات تجاری و نقل و انتقال دانش فنی به همراه خواهد داش��ت. در 
قال��ب تورهای صنعتی زنجیره تولید بین واحده��ای صنعتی به وجود می آید به 
این معن��ی که تمامی واحدهای صنعتی به یکدیگر نیازمندند و در زمینه تامین 
م��واد اولیه مصرف خود مش��ارکت دارند. حال اگر ای��ن واحدهای صنعتی با هم 
مراوده داش��ته باش��ند در تامین مواد اولیه یا عرضه و معرفی محصوالت دقیق تر 

عمل می کنند.

طهمورث الهوتی اشکوری 
کارشناس صنایع کوچک 

خبریادداشت

زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com
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فراخوان مزايده عمومي  ش 96-31
فروش واحدهاي مسكوني شركت شهركهاي صنعتي استان تهران

ت   اول
نوب

شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد تعدادي از واحدهاي 
مسكوني اين شركت را ، به شرح ذيل و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده 
با بهره گيري از سامانه تداركات  الكترونيكي دولت » ستاد » با شماره 
مزايده )200961051000002( را به فروش برساند . ضمناً رعايت موارد ذيل 

الزامي مي باشد :
1-برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در 
مزايده )وديعه( ، ارسال پيشنهاد قيمت ، بازگشايي پاكات ، اعالم به برنده 

، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بستر سامانه مذكور انجام مي پذيرد .
و  نام  ثبت  بايست جهت  مي  مزايده  در  به شركت  2-عالقمندان 
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ) توكن ( با شماره هاي دفتر ثبت 
نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 41934 داخلي 3 تماس 
حاصل نمايند . و يا به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه 

نمايند . 
3-پيشنهاد مي گردد با توجه به تنوع واحدهاي  مطرح شده در مزايده 

، قبل از ارائه پيشنهاد  نسبت به بازديد از واحدهاي ذيل اقدام فرمائيد.

مساحت زير بنا  )مترمربع( سپرده  شركت در مزايده ) ريال ( قيمت كارشناسي سال 1396 )ريال(واحد

3 واحد مستغالتي 
مسكوني شهر 

جديدپرند

5/100/000/000255/000/000140/37مستغالتي  شماره 1

5/700/000/000285/000/000143/41مستغالتي  شماره 2

5/700/000/000285/000/000143/41مستغالتي  شماره 3

13/300/000/000665/000/000281واحد مستغالتي مسكوني شهرستان دماوند

12/000/000/000100/000/000178 واحد مستغالتي مسكوني شهرستان فيروزكوه

11/540/000/00077/000/000109/44 واحد آپارتمان مسكوني شهرستان ورامين

3واحدآپارتمان 
مسكوني ساختمان 

ديبا

7/420/000000371/000/000134/91همكف جنوب غربي

8/900/000/000445/000/000158/82دوم شمال غربي

8/060/000/000403/000/000143/33چهارم شمال شرقي

10واحد آپارتمان 
مسكوني

ساختمان ميرزاي        
شيرازي

10 واحد ميرزاي شيرازي

) بصورت يكجا ( 

نه واحد-43/500/000/0002/175/000/000120/82

يك واحد- 123/47

          تاريخ انتشار اسناد مزايده در سامانه : مورخ 96/10/30
        مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سامانه : ساعت   16  مورخ  96/11/18

        مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت  16  تاريخ96/12/6
        زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 14  تاريخ 96/12/8

           محل گشايش پيشنهادها:دفتر مديريت عامل  شركت شهرك هاي صنعتي تهران  

  اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات 
نشانی:  )الف(:  پاكت  ارائه  و  مزايده  اسناد  درخصوص  بيشتر 
 خيابان سهروردی شمالی، خيابان شهيد محبی، پالك 2، طبقه 4، 

معاونت عمران و محيط زيست، تلفن: 88761038 
                                                                                           روابط عمومی شركت شهرك های صنعتی تهران       

مراودات�تولیدی�و�تجاری�در�تورهای�صنعتی
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اقتصاد ایران در مس��یر رشد و توس��عه نوسانات بسیاری 
را تجرب��ه کرده و پیامدهای زیادی را نیز به جامعه تحمیل 
کرده است که بخشی از آن را می توان در تورم باال، بیکاری 
و... دانس��ت. هرچند بخشی از این مشکالت ناشی از عوامل 
بیرون��ی و تحت تاثی��ر رویکردهای سیاس��ی و بین المللی 
بوده اما بخش��ی از آن در نتیج��ه جهت گیری های غلط در 
برنامه ری��زی ب��رای اقتصاد بوده اس��ت. ب��رای نمونه، طرح 
اش��تغال زودبازده در دولت نهم به نوع��ی اتالف و انحراف 
منابع بوده و با استراتژی های بلند مدت و در راستای اشتغال 
پای��دار در کش��ور تدوین ش��د. امروز نیز دول��ت و مجلس 
شورای اس��المی برای تقویت اش��تغال ۹۷ اعتبار ۵۰ هزار 
میلیارد تومانی پیش بینی کرده اند که بخش��ی از منابع آن 
از طریق طرح تملک دارایی ها قرار است تامین شود. برخی 
کارشناس��ان معتقدند اعطای تس��هیالت نمی تواند ضامن 
اش��تغالزایی باش��د و از طرف دیگر،  دولت با اجاره به شرط 
تملیک یا واگذاری مشروط دارایی ها می تواند اشتغال پایدار 
ایجاد کند؛ هرچند اجرای ممنوعیت بکارگیری دوش��غله ها 
و بازنشس��تگان ضرورتی اس��ت که اج��رای آن درگیر اما و 

اگرها است. 
علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
۹۷ در نشس��ت خبری گفته اس��ت: »دولت مجاز اس��ت از 
مح��ل طرح تملک دارایی های اس��تانی و مل��ی ۲۰ درصد 
از اعتب��ار را در قالب کمک های فن��ی و اعتباری در اختیار 
بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال 
ش��ود؛ مقدار حدودی آن ۱۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که 
ب��ه عالوه ۱۵ هزار میلیارد تومان صندوق توس��عه ملی نزد 
بانک ها به عنوان سپرده و ۳ هزار میلیارد که از محل دیگر، 
مهیا ش��ده، بانک ها موظف هس��تند برابر این میزان آورده 
داشته باش��ند. بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش 

اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته شده است. «

طرح اشتغال پس از اینکه حسن روحانی، رییس جمهوری 
در ش��عارهای انتخاباتی اعالم ک��رد که به دنبال حذف فقر 
مطلق تا ۴ س��ال آینده از س��یمای جامعه اس��ت، جدی تر 
ش��د به گونه ای که دولت در الیح��ه بودجه ۹۷ نزدیک به 
۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اصالح نرخ س��وخت 
پیش بین��ی کرده بود و از آنجا که با نقدهای فراوانی روبه رو 
ش��د و محرکی برای بازگشت س��طح باالیی از تورم عنوان 
می ش��د دولت و مجلس روی اعتب��ارات جایگزین از محل 
تملک دارایی ها تواف��ق کردند اما آنچه موفقیت برنامه های 
اش��تغالی را با چالش روبه رو می کند تنها نبود اعتبار نیست 

بلکه ضعف برنامه ریزی و استراتژی اجراست. 
3 پیشنهاد بخش خصوصی �

ریی��س کمیس��یون صنعت ات��اق ای��ران در گفت وگو با 
»گس��ترش صنعت« با اش��اره به اینکه متاس��فانه یکی از 
معضالت جدی در کشور بیکاری است، افزود: »درحال حاضر 
بیش از ۳ میلیون نفر بیکار در کش��ور وجود دارد و اگر به 
ناآرامی اخیر در س��طح کش��ور توجه کنیم ناشی از همین 
مس��ئله نبود اشتغال و ضعف معیشت بوده است اما از آنجا 
که دولت در برنامه شش��م توس��عه اش��تغالزایی ۹۵۰ هزار 
نفری را پیش بینی کرده، به نظر نمی رس��د با توجه به رشد 
جمعیت ساالنه موفق شود میزان بیکاری را به صفر برساند 
زیرا راهکارهایی که تاکنون اجرا ش��ده موفقیت آمیز نبوده 
است. از طرف دیگر، وضعیت صنعت و تولید کشور همچنان 
درگیر رکود است و امروز باید اولویت حفظ اشتغال باشد اما 
اینکه دولت چه کار کند که اش��تغال ایجاد کند باید گفت 
تنه��ا از طریق تولید و خدمات می تواند اش��تغالزایی کند و 
ما به عنوان بخش خصوص��ی اعتقاد داریم بدنه دولت باید 

کوچک شود. «
ابوالفض��ل روغنی گلپایگان��ی ب��ا نگاهی به جلس��ه های 
اتاق بازرگان��ی درباره معضل بیکاری اف��زود: »دولت نباید 
اش��تغالزایی را از طری��ق اس��تخدام در بخش ه��ای دولتی 
تقوی��ت کند زیرا این مس��ئله به بزرگ ش��دن دولت ختم 
می ش��ود. از این رو، از طریق تس��هیل گری و با فضایی که 
بخش خصوصی می تواند ایجاد کند برنامه های اش��تغالی را 

باید اجرا کند. این موضوع می تواند از طریق صنایع کوچک 
که امروز بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور را تامین می کند، 
دنبال ش��ود. همچنین اگر طرح های تس��هیالت دهی مانند 
طرح رونق تولید که ۱۶ هزار میلیارد تومان س��ال گذشته 
به بخش تولید داده ش��د و موتور بخش خصوصی را روشن 
کرد هرچند در همان طرح نزدیک به ۵۰ درصد از اعتبارات 
به بخش خصوصی داده ش��د و مابق��ی را بنگاه های دولتی 
دریافت کردند، با این حال می تواند بر حفظ اشتغال صنعت 
در ش��رایط رکودی موثر باشد البته اس��تفاده از این شیوه 
نقدهای��ی نیز دارد زیرا م��ن به عن��وان تولید کننده ای که 
مش��مول تسهیالت طرح رونق تولید شده ام پس از مراجعه 
بانک به جای اینکه تسهیالت یک میلیارد تومانی را دریافت 
و به تولید تزریق کنم بانک وام پیش��ین مرا تسویه کرد. در 
چنین ش��رایطی منابعی برای تولی��د به گردش درنمی آید، 
درحال حاض��ر نیز تخصیص اعتبار به عنوان طرح اش��تغال 
می تواند تکرار همان تجربه باشد. بنابراین دولت باید راهکار 
تسهیالت و اش��تغالزایی از طریق اعتبار بانک ها را فراموش 

کرده و مستقیم دارایی ها را واگذار کند. «
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه درحال حاضر بنگاه ه��ای دولتی پر 

از نیروهای ناکارآمد اس��ت، افزود: »دول��ت باید بنگاه های 
دولت��ی را حتی ب��ا قیمت پایین تر اما ب��ه بخش خصوصی 
دارای صالحی��ت واگذار کند اما مش��روط به حفظ و بهبود 
اش��تغال و توس��عه تولید بنگاه ها. بنابرای��ن دولت می تواند 
ب��ا اعطای معافی��ت مالیاتی به ازای ایجاد هر ش��غل بخش 
خصوصی و اعطای تسهیالت ارزان قیمت در راستای جذب 
و اس��تخدام های جدید طرح اشتغال را توسعه دهد و کمک 

کند تا نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ تر شود. «
روغنی با بیان اینکه دولت نباید دارایی ها را بفروش��د و از 
محل آن اش��تغالزایی کند، تصری��ح کرد: »بخش خصوصی 
مواف��ق ف��روش دارایی های دولت ب��رای افزای��ش اعطای 
تسهیالت در طرح اشتغال نیست زیرا از یک سو دولت چاله 
زیاد دارد و ای��ن اعتبار به بخش های دیگر نیز انحراف پیدا 
می کند. همچنین می تواند اجاره به شرط تملیک به بخش 
خصوصی بدهد و به خصوصی س��ازی نیز کمک کند چراکه 
می تواند این طرح ها را بعد از چند سال به بخش خصوصی 
واگ��ذار کند یا دولت با واگذاری مس��تقیم این دارایی ها به 
بخش خصوصی مدیریت درس��تی در تداوم فعالیت بنگاه و 

حفظ اشتغال آن داشته باشد. «

ساماندهی اشتغال �
نماین��ده م��ردم زنجان در مجلس ش��ورای اس��المی با 
بی��ان اینکه یکی از اساس��ی ترین مش��کالت کاهش انگیزه 
تولیدکنن��دگان در چرخه تولید، نرخ باالی س��ود و س��ایر 
جرایم بانکی اس��ت به »گس��ترش صنع��ت« گفت: »برای 
اینکه تولیدکنن��دگان بتوانند دوباره ب��ه فعالیت های خود 
رون��ق دهند راهکارهایی وج��ود دارد به طوری که اگر آنها 
بده��ی معوق خود را از تاریخ سر رس��ید تا پایان ش��هریور 
۹۷ ب��ا موسس��ه های مالی و بانکی تس��ویه کنند و بانک ها 
نیز مکلف ش��وند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و 
بدون احتساب جرایم تسویه کنند گامی در راستای تشویق 

تولید است. «
علی وقف چی با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال 
اعتبار کافی ندارد، افزود: »نخستین اقدامی که باید در این 
زمینه ش��ود، این اس��ت که به طور حتم دو یا چند شغله ها 
به نوعی در کش��ور شناس��ایی ش��وند و از ادامه فعالیت در 
چرخه اش��تغال در این راس��تا نیز جلوگیری شود تا بتوان 
چرخ��ه اقتصاد را به نحو مطلوب حرکت داد. وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مکلف ش��ده ب��ا تامین اعتبار، برای هر 
ایرانی دارای ش��رایط، یک کارت اش��تغال صادر کند بدین 
معنا که با این اقدام تمام بازنشس��تگان شناسایی می شوند 
و ای��ن آمار تقریبی را می توان برای س��اماندهی جوانان در 
راستای اشتغالزایی استفاده کرد. البته آیین نامه اجرایی منع 
بکارگیری بازنشستگان دوش��غله یا چند شغله از شغل های 
دولت��ی، عمومی و خصوصی باید تهی��ه و به تصویب هیات 

دولت برسد. « 
البته س��ال گذش��ته ابالغیه ای با امضای حسن روحانی، 
رییس جمهوری صادر شده که در آن آمده بود: »در اجرای 
اصل  ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی 
دوشنبه ۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در 
۹۵/۲/۲۹ به تایید ش��ورای نگهبان رسیده و در نامه شماره 
۵۹۶/۱۳۴۲۷ مورخ ۹۵/۳/۴ مجلس شورای اسالمی واصل 

شده، جهت اجرا ابالغ می شود.«

هشدار درباره تکرار سناریوهای ناموفق اشتغال
گزارش »گسترش صنعت« از راهبردهای دولت برای اشتغالزایی در سال 9۷

اینفوگرافی
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یکشنبه گذش��ته، ۲۴ دی، افتخار داشتم که در 
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، در مجلس شورای 
اس��المی حضور یابم و به عنوان رییس کمیس��یون 
انرژی اتاق ایران، نظرهای بخش خصوصی)بخوانید 

اتاق ایران و تشکل های بخش انرژی( را ارائه کنم.
بحث محوری درباره عقالیی کردن مصارف منابع 

حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها بود. 
نمایندگان محترم،   خوش��بختانه پیش��نهادهای 
مبنی بر ح��ذف بی نیازان جامع��ه از دریافت یارانه 
نقدی و افزودن بر اعتبارات خدمات درمانی طبقات 
نیازمند و فقرزدایی، از پش��تیبانی خوبی برخوردار 

بود.
دولت محترم در تبصره ۱۴ الیحه بودجه کلیات 
این تحول س��ازنده را ارائه کرده بود و کمیس��یون 
تلفیق با ارائ��ه بندهای اجرایی به وی��ژه در زدودن 

یارانه نقدی بی نیازان جامعه، آن را اجرا کرد.  
در اص��ل، دادن یاران��ه نق��دی ب��ه بی نی��ازان از 
ابتدا قباحت عقلی و ش��بهه ش��رعی داشته و دارد؛ 
بودج��ه ای که حتی ب��رای تعمیر بخ��اری مدارس 
دولت��ی اعتبار کاف��ی ندارد، چگونه ب��ه ثروتمندان 
هدیه نقدی می دهد؟!   اکنون با مصوبه کمیسیون 
تلفی��ق ح��دود ۴۰ درص��د یارانه بگی��ران ح��ذف 
می ش��وند و منابع صرفه جویی ش��ده ب��ه فقرزدایی 

و خدمات ده��ی درمان��ی تخصیص 
می یابد ت��ا از هرز رفتن حدود ۱۴۰ 
میلیارد ریال در سال ۹۷ جلوگیری 

شود.  
امید آنکه برای س��اختن انسان ها، 
یعنی ارزشمندترین سرمایه ملی در 
ایج��اد، نگهداری و توس��عه امکانات 
زیربنای��ی در مدارس و دانش��گاه ها 
بیش از ای��ن اعتبار جدید تخصیص 

داده شود. 
پیشنهادها �

حال باید همت کنیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق 
در صحن علنی مجلس با رای باال تصویب شود. 

فق��ط چند نکته و توصی��ه در تصحیح یارانه های 
نق��دی ارائ��ه می کنم که در طرح اولی��ه اتاق ایران 
درباره اجرائیات قانون هدفمندی یارانه ها آمده بود 
اما دولت قبل دانسته و به عمد به جای عمل به آن 
توصیه ها، رویکرد به هرز بردن منابع ملی را انتخاب 
و برخالف عقل و شرع یارانه دادن به ثروتمندان را 

پیشه کرد.
  عالوه بر راهکارهای شایس��ته که در کمیسیون 
تلفی��ق تصویب ش��د و گردش مال��ی یارانه بگیران 
در بانک ها را مالک حذف ش��مرد، این پیشنهادها 

دوباره ارائه می شود:  
۱- کس��انی که در ۱۰ س��ال گذشته 
خودروی خارجی شماره گذاری کرده اند 
از فهرس��ت یارانه  نق��دی بگیران حذف 

شوند. 
۲- کسانی که در واحد مسکونی خود 
۲ برابر متوس��ط س��رانه آب، برق و گاز 
مصرف کرده ان��د از گرفتن یارانه نقدی 

حذف شوند. 
۳- کس��انی که در ۱۰ س��ال گذشته 
آپارتم��ان وس��یع تر از ۲۰۰ متر مرب��ع 

خریده اند، از شمول دریافت بیرون آیند. 
۴- کس��انی که در کالنشهرها در خانه بزرگتر از 
۴۰۰ مترمرب��ع زندگی می کنند از فهرس��ت حذف 

شوند. 
۵- ب��رای کاهش فقر نس��بی بان��وان در طبقات 
کم درآم��د جامعه، یارانه نقدی بانوان و فرزندان زیر 
۷ س��ال آنها به جای ش��وهر به خ��ود خانم ها داده 
شود زیرا فارغ از موارد اقتصادی و جامعه شناختی، 
از لحاظ ش��رعی ام��وال خانم ها مس��تقل از اموال 
شوهران آنهاس��ت و مصوبه دولت قبل، از ابتدا این 

شبهه را داشت.
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مدیرمسئول:  ناصر بزرگمهر

کشورهای عربی سال هاست با درآمد 
پایین و بار بدهی باال روبه رو هستند

موسس��ه اعتبارسنجی مودی، چش��م انداز اقتصادی کشورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس را به دلیل درآمد پایین و بار بدهی باالی 
آنه��ا،  منفی اعالم ک��رد.  به گزارش مهر به نقل از عرب نیوز، موسس��ه 
اعتبارس��نجی م��ودی در تازه ترین برآورد خود از چش��م انداز درآمدی 
کش��ورهای عضو شورای خلیج فارس)عربستان سعودی، کویت، امارات 
متح��ده عربی، قط��ر، بحرین و عمان( آن را منف��ی اعالم کرد که علت 
اصلی آن، به رش��د اقتصادی ضعیف، چالش های ساختاری و تنش های 
ژئوپلتیکی در این منطقه نس��بت داده می ش��ود. در گزارش موسس��ه 
مودی، درباره چش��م انداز امس��ال آمده است: با وجود افزایش نرخ نفت 
از پایین ترین س��طح خود در اوایل ۲ س��ال گذش��ته میالدی، بیش��تر 
درآمد کش��ورهای این منطقه برای ثبات بخش��یدن به کسری بودجه 
و بازپرداخت بدهی هایش صرف خواهد ش��د. ریسک های طوالنی مدت 
ژئوپلتیکی، نقش بسزایی در تعریف کیفیت اعتباری دارایی کشورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس دارد. همچنین مودی، رشد تولید 
ناخالص داخلی این کشورها را نزدیک به ۲ درصد در سال جاری میالدی 
اعالم کرد که کمی مثبت ارزیابی می ش��ود؛ اکنون رش��د اقتصادی این 
کش��ورها، کمتر از ۵ درصد باقی خواهد مان��د و این یعنی تولید نفت و 
گاز کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس رشد قابل توجهی 
نخواهد یافت و بهبود در رشد بخش غیر نفتی روندی کند خواهد داشت.  
موسس��ه اعتبارسنجی مودی اعالم کرد که درآمد این کشورها کمتر از 
هزینه های آنها خواهد بود و مجموع کس��ری بودجه آنها در سال جاری 

و آینده میالدی، معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است. 

کارتون  روز بین الملل

طرح: حسین علیزاده
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