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 می��زان تحقق بودجه های پیش بینی ش��ده ب��ه ویژه در نیمه 
نخس��ت س��ال میزان دقت و واقع بینی در بودجه ریزی را نشان 
می ده��د. نح��وه بودجه ریزی دولت براس��اس ب��رآورد مبتنی بر 
چانه زنی و نه براساس عملکرد همواره مورد انتقاد کارشناسان و 

برنامه ریزان کشور بوده اما هر سال با وجود وعده های بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد هرس��ال ش��اهد اختالف های چش��مگیر میان 
عملکرد بودجه با آن که مصوب ش��ده وجود دارد این اختالف ها 

به ویژه در ۶ ماه نخست سال خود را بهتر نشان می دهد. 
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تشکیل بیش از 6۰۰ پرونده قضایی و تورم تحمیلی به بازار

فاصله ۳۰ درصدی عملکرد دولت تا بودجه

معاون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزیر کار چندی 
پیش خبر از تدوین سند ملی اشتغال مبنی بر شایستگی 
داد. در برنامه های اول تا پنجم توس��عه کش��ور اش��تغال 
وجود نداش��ت اما برای برنامه شش��م توس��عه سیاس��ت 
اش��تغال و سند ملی اش��تغال مبتنی بر شایستگی برای 
نخس��تین بار تهیه و تدوین ش��ده اس��ت.  در ادامه این 
موضوع برخی از فعاالن کارگری به بررس��ی س��ند ملی 

اشتغال مبنی بر شایستگی پرداختند. 
در جریان این موضوع آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
ش��د، موضوع اصالح قانون کار بود. کارشناسان معتقدند 
در صورت تدوین این س��ند دیگر نیازی به اصالح قانون 
کار وجود ندارد. »گس��ترش صنعت« در ادامه به بررسی 

سند ملی کار شایسته پرداخته است. 
عیس��ی منصوری، معاون توسعه اش��تغال و کارآفرینی 
وزیر کار ب��ا بیان اینکه دولت به تنهای��ی نمی تواند وارد 
بحث اشتغال شده و مشکل بیکاری را حل کند بلکه الزم 
اس��ت بخش خصوصی نیز با جدیت بیشتری وارد عرصه 
ش��ود، توضیح داد: در برنامه اش��تغال فراگیر برای طرح 
کارورزی که یکی از زیرمجموعه های آن اس��ت ۲۰۰هزار 

میلیارد ریال با یارانه ۲تا ۷ درصد تعریف شده است.
وی افزود: عالوه بر این ۱/۵میلیارد دالر برای توس��عه 
اش��تغال روس��تایی در کشور برای س��ال جاری از طرف 
مجلس شورای اسالمی و با نرخ سود صفر درصد مصوب 

شده است. 

تغییر مناسبات کار با شایسته ساالری 



ــردى  ــات راهب ــى مطالع ــز مل ــت مرك سرپرس
كشاورزى و آب گفت: ميزان صادرات آب مجازى 
ــور در يك دوره 42 ساله (اوايل دهه1350 تا  كش
ــارد مترمكعب افزايش  ــك به 4 ميلي 1392) از ي

يافت.
ــتقيم  ــا، آب مجازى يا غيرمس ــزارش ايرن به گ
ــف توليد يك كاال  ــت كه در مراحل مختل آبى اس
ــود. براى تجارت آب مجازى بايد  ــتفاده مى ش اس
ــاورزى را توليد كنيم كه  كاالها و محصوالت كش
ــته و در مقابل كاالهايى وارد  آب كمترى نياز داش

كنيم كه براى توليد، به آب بيشترى نياز دارند.
ــت  ــريعتمدار در پايان نشس ــين ش محمدحس
ــتين همايش بين المللى آب مجازى  خبرى نخس
ــش خبرنگاران افزود: در حدود  ــخ به پرس در پاس
ــال 1986 تا 2011 ميالدى)  ــته (س 3 دهه گذش
ــان از 438  ــادرات آب مجازى در جه ــزان ص مي
ــارد مترمكعب  ــب به 989 ميلي ــارد مترمكع ميلي

افزايش يافت.
ــه وى، در اين ميان، امريكا با 34 درصد  به گفت
ــهم صادرات آب مجازى و كشورهاى  بيشترين س
ــهم را به خود  ــى با 3/8 درصد كمترين س افريقاي

اختصاص داده اند.
ــردى  ــات راهب ــى مطالع ــز مل ــت مرك سرپرس
كشاورزى و آب اظهار كرد: در ايران ميزان واردات 

آب مجازى از 12 ميليارد مترمكعب در اوايل دهه 
ــال 1392  ــه 37 ميليارد مترمكعب تا س 1350 ب
ــور  ــش يافت و در مقابل ميزان صادرات كش افزاي
ــه 4 ميليارد  ــوزه در اين دوره از يك ب ــن ح در اي
ــورهاى  ــيد. وى يادآورى كرد: كش مترمكعب رس
ــورهايى بودند  موفق در صادرات آب مجازى، كش
ــده و  ــران آب دچار نش ــد به بح ــعى كردن كه س

بهره ورى مصرف شان را افزايش دهند.
ــون ميانگين جهانى  ــريعتمدار ادامه داد: اكن ش
ــاورزى 1/1 كيلوگرم  ــره ورى آب در بخش كش به
ــت؛ آمارى  محصول به ازاى هر مترمكعب آب اس

كه در ايران عملكرد به مراتب پايين ترى دارد.
  دسـتيابى بـه خودكفايى بايـد پايدار

باشد
ــه امنيت غذايى  ــاره به مقول ــريعتمدار با اش ش
ــى» واژه خوب و ايده آلى  تصريح كرد: «خودكفاي
ــروط به اينكه در شرايط توسعه پايدار  است، مش

به آن دست يابيم.
ــى آب مجازى  ــى همايش بين الملل دبير اجراي
ــرايط  ــت كه در ش ــن در حالى اس ــان كرد: اي بي
حاضر كشور اصرار بر خودكفايى در هيچ محصول 

كشاورزى در دستور كار دولت نيست.
ــاره  ــه محصول گندم اش ــور نمونه ب ــه ط وى ب
ــال 1368 و همزمان با آغاز طرح  كرد و گفت: س
خودكفايى گندم، بهره ورى آب براى اين محصول 
ــر مترمكعب  ــه ازاى مصرف ه ــط 300 گرم ب فق
ــال 1377 به 530 گرم  ــن آمار در س ــود، اي آب ب
ــال زراعى  ــول در هر مترمكعب آب و در س محص

ــال خودكفايى گندم) به 640  1384-1383 (س
گرم به ازاى هر متر مكعب آب رسيد. شريعتمدار 
اضافه كرد: در سال زراعى 1392-1391 اين آمار 
ــمگير به 400 گرم محصول و در  ــى چش با كاهش
سال 1395 كه بار ديگر شاهد خودكفايى در اين 
ــتراتژيك بوديم به 750 گرم به ازاى  محصول اس
ــيد كه ركوردى در نوع خود  هر مترمكعب آب رس
ــال اجرايى طرح رشد بيش از  ــبت به س بود و نس

2/5 برابرى نشان مى دهد.
ــتيابى به  ــاره به برنامه ريزى براى دس وى با اش
ــه ازاى  ــرم محصول ب ــد يك كيلوگ ــورد تولي رك
مصرف هر مترمكعب آب در برنامه ششم توسعه، 
ــاورزى با  گفت: اگر خودكفايى در محصوالت كش
ــود ارزشمند است،  ارتقاى بهره ورى آب حاصل ش
ــر قيمتى پايدار  ــتيابى به خودكفايى به ه اما دس

نيست.
  خودكفايـى گنـدم بـا كاهـش سـطح

اراضى آبى
ــاون امور زراعى  ــاورز، مع همچنين عباس كش
ــخ  ــت در پاس ــاورزى در اين نشس وزير جهاد كش
ــورهاى موفق در زمينه تجارت  به ايرنا افزود: كش
آب مجازى، همواره توانسته اند از هزينه تما م شده 
توليدات خود كاسته و بر بهره ورى استفاده از آب 
ــاس يكى از ابزارهاى موفقيت  بيفزايند؛ بر اين اس
در بخش كشاورزى، اتكا به دانش و فناورى است.
ــز برخى  ــئول، به ج ــام مس ــه اين مق ــه گفت ب
ــدك (مانند ژاپن،  ــا اراضى ان ــورهاى پرآب ب كش
ــارت آب مجازى روى  ــره و اندونزى) كه به تج ك

آورده اند و برخى كشورهاى افريقايى و خاورميانه 
ــاورزى به طور عام  (كه بارندگى ناچيز دارند)، كش
ــمار  ــاى تجارى در جهان به ش ــوز جزو كااله هن
نمى رود. وى ادامه داد: بر اين اساس، جهان هنوز 
ــاورزى را تجارت به شمار آورد،  به توافقى كه كش
ــارت محصوالت  ــيده به طورى كه حجم تج نرس
ــاورزى در جهان كمتر از 9 درصد است و 91  كش

درصد ديگر صرف خودمصرفى كشورها مى شود.
ــاورز يادآورى كرد: خودكفايى در محصول  كش
گندم در سال 1395 با كاهش 360 هزار هكتارى 
ــطح زير كشت آبى اين محصول به دست آمده  س
ــز وزارت جهاد  ــط قرم ــان كرد: خ ــت. وى بي اس
ــى در هر  ــه خودكفاي ــتيابى ب ــاورزى در دس كش
ــيون حكومت و ارتقاى  ــت سياس محصول، خواس

بهره ورى آب در يك مدل توسعه پايدار است.
ــتين همايش  عضو كميته علمى و اجرايى نخس
ــرد: مطابق  ــح ك ــازى تصري ــى آب مج بين الملل
ــده بايد بتوانيم به  ــال آين برنامه ريزى ها، در 5 س
ازاى مصرف هر مترمكعب آب در بخش كشاورزى 
900 گرم شكر، 1/15 كيلوگرم گندم و 6 كيلوگرم 

سيب زمينى به دست آوريم.
ــتين همايش بين المللى  ــزارش ايرنا، نخس به گ
ــاركت  ــت 97 با مش آب مجازى 9 و 10 ارديبهش
ــه، وزارت جهاد  ــور خارج ــرو، وزارت ام وزارت ني
كشاورزى و اتاق بازرگانى ايران و همكارى اعضاى 
هيات علمى دانشگاه هاى مختلف كشور به ميزبانى 
ــاورزى ايران  ــاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش ات

برگزار مى  شود.

محمدحسين شريعتمدار

اگر خودكفايى در 
محصوالت كشاورزى

 با ارتقاى
 بهره ورى آب  حاصل 

شود
 ارزشمند است، اما 

دستيابى 
به خودكفايى 

به هر قيمتى پايدار 
نيست
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رشد 4 برابرى صادرات آب مجازى كشور

مدارس عشاير كهگيلويه و بويراحمد هوشمند مى شود

بررسى ارتباط دانشگاه و صنعت براى نخستين بار داروهاى دانش پايه ايرانى وارد بازار عراق مى شود
در استان  بوشهر

ــايرى  ــترش، ايجاد مدارس عش به گزارش پايگاه خبرى گس
ــال هاى  ــاى اجتماعى بوده و در س ــى از دغدغه ه ــواره يك هم
ــيارى براى ايجاد فضاى آموزشى براى  ــته تالش هاى بس گذش
دانش آموزان عشاير شده است. اما با پيشرفت فناورى، اين نياز 
احساس مى شود كه دانش آموزان عشاير به اينترنت دسترسى 

داشته باشند.
ــاورزى ياسوج در  رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كش
گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبرى گسترش اظهار كرد: قرار است 
ــاير در كهگيلويه و بويراحمد هوشمندسازى  ــه عش 15 مدرس
ــود. جبار كيانى پور افزود: براى اين منظور يك ميليارد ريال  ش
اعتبار از سوى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ياسوج 

اختصاص يافته است.

ــالمى  ناصر بهزاد، رايزن بازرگانى جمهورى اس
ــتين بار داروهاى  ــران در عراق گفت: براى نخس اي

دانش پايه ايرانى وارد بازار عراق خواهد شد.
ــو با ايرنا اظهار كرد: دومين نياز  وى در گفت وگ
ــت و ساالنه به طور متوسط  كااليى عراق دارو اس
ــن آن از  ــرف تامي ــارد دالر ص ــدود يك ميلي ح

كشورهاى مختلف دنيا مى شود.
ــفانه تاكنون در زمينه  ــزاد افزود: ايران متاس به
ــت  ــادرات دارو به عراق جايگاه موثرى به دس ص
ــه ظرفيت هاى بزرگ  ــت در حالى ك ــاورده اس ني
ــران وجود دارد كه مى تواند  فنى و توليدى در اي
فرصت هاى قابل مالحظه اى را در اين بازار بزرگ 

براى كشورمان فراهم كند.
ــت: به تازگى و به همت بخش  وى گف
ــتين بار مقرر  خصوصى ايران براى نخس
ــد نيمى از داروهاى دانش پايه مورد  ش
ــان انواع  ــراق از جمله براى درم ــاز  ع ني
ــاب و روان و هموفيلى از  ــرطان، اعص س
ــركت هاى توانمند ايرانى تامين  سوى ش

شود.
ــران در عراق، در  ــزن بازرگانى اي ــه راي به گفت
ــال تامين 25 درصد  ــت تا پايان امس مرحله نخس

نياز عراق اجرايى خواهد شد.
ــاره به اينكه در اين حوزه ساير اقالم  بهزاد با اش

ــوى  ــال حاضر  از س ــش پايه درح دان
سوئيس تامين مى شود، گفت: فناورى 
ــالمت در كنار  ــاى بازدهى س و روش ه
كيفيت محصول دارويى ايران، داروهاى 
ــوئيس قابل رقابت  ــاره را با س مورد اش
كرده و آغاز خوبى براى رشد سهم بازار 
داروهاى ايران و جايگزينى با نمونه هاى 

اروپايى است.
به گفته وى، داروهاى ايرانى مورد اشاره فرايند 
ــده را گذرانده اند  كارآزمايى هاى بالينى واگذار ش
و ضمن دارابودن تائيديه هاى الزم، درحال حاضر 

مراحل نهايى ثبت در عراق را طى مى كند.

هم اكنون 65 هزار نفر در دانشگاه هاى استان در حال 
تحصيل هستند.

ــازمان  ــوزش و پژوهش فناورى س ــس اداره آم ريي
ــتان بوشهر گفت: با وجود  صنعت، معدن و تجارت اس
ــغول به  ــگاه هاى مش ــه 65 هزار در نفر در دانش اينك
ــتند بايد دانشگاهيان در جهت نوآورى و  تحصيل هس

اختراع حركت كنند.
ــس صالحى در  ــترش صنعت» يون ــه گزارش «گس ب
ــزود: از  ــگاه و صنعت اف ــى ارتباط دانش ــه بررس جلس
ــده دانشجويان در بوشهر 42 درصد معادل  تعداد يادش
ــانى،  ــى 48 درصد علوم انس 26 هزار نفر فنى مهندس
ــكى و بقيه در  ــد پزش ــاورزى و 3 درص ــد كش 2 درص
ــركت ورود  ــت كه فقط 3 تا 4 ش ــاى ديگر اس بخش ه
به واحدهاى خدمات فنى مهندسى كرده اند وى تاكيد 
كرد: با توجه به اينكه تاسيس اين شركت ها به سرمايه 
ــتان،  كمى نياز دارد و ظرفيت بالقوه نفت و گاز در اس

الزم است دانشجويان را به اين سمت سوق دهيم.
صالحى بى تمايلى نيروى كار به كارفرما شدن را يكى 
از ضعف هاى عمده عرصه نيروى كار بيان كرد و گفت: 
ــد در مجموعه كارفرماى  ــجويان تمايل دارن همه دانش
ــى كه در  ــوند در صورت ــغول فعاليت ش ــرى مش ديگ

كشورهاى پيشرفته عكس اين موضوع اتفاق مى افتد.
ــجويان را به  ــان گفت: ما نياز داريم دانش وى در پاي
ــركت منجر  ــت كنيم تا به ايجاد ش ــى هداي كار گروه
ــگاه ها فرهنگ سازى  ــود و اين موضوع بايد در دانش ش
ــمت اختراع و نوآ ورى هدايت  شود و دانشجويان به س

شوند.

سود واقعى صنعت خودرو 
در صادرات قطعات است

صنعتى  ــر  ه براى  ــادرات  ص
ــت و  ــاى توليد اس از ضرورت ه
ــر مهم در  ــق اين ام براى تحق
راهكارهاى  امروز  رقابتى  دنياى 
ــيارى وجود دارد. اما هر يك  بس
ــورى  ــن روش ها براى كش از اي
ــرايطى كه دارد،  ــا توجه به ش ب
ــت. ازاين رو با توجه  كارساز اس
ــه وضعيت اقتصادى و صنعتى  ب
ــتين بحث در اين   ــور نخس كش

ــاختارى مناسب شكل گيرد و  باره «مديريت» است. بايد س
ــاى مختلف اين امر  ــازمانى تخصصى براى صادرات كااله س
مهم را مديريت كند. همچنين صنايع كشور بيش از 3 دهه از 
فناورى دنيا عقب مانده اند و «تحول» در دانش فنى از ضرورت 
واحدهاى صنعتى و كارخانجات كشور به  شمار مى رود. بستر 
ــر بوده و  ــاره امكان پذي ــرمايه گذارى» دوب ــر نيز با «س تغيي
ــه صنعتگر نمى تواند حتى  ــرايطى ك تزريق منابع مالى در ش
هزينه هاى روزمره خود را تامين كند ضرورتى اجتناب ناپذير 
است. وضعيت اقتصادى سازمان ها به  گونه اى است كه پول ها 
ــد. به طور نمونه،  ــت اندازها به  دست صنعتگر نمى رس در دس
ــهردارى، خودروسازان و... در  ــركت نفت، ش افرادى كه با ش
ــود را به موقع  ــتند هزينه محصوالت خ ــال همكارى هس ح
ــرمايه گذارى  دريافت نمى كنند و ديركرد پرداخت ها توان س
دوباره را از واحدهاى توليدى كشور گرفته است. ممكن است 
صادرات وجود داشته باشد اما به  شكل محدود از سوى چند 
ــيارى  ــه بزرگ بوده كه با اهداف مورد نظر فاصله بس كارخان
دارد. اگر هدف 200 تا500 ميليارد تومان صادرات در صنايع 
ــت بايد روى حوزه نرم افزارى و سخت افزارى بخش  بومى اس
ــود. تاكيد مى كنم سرمايه گذارى  خصوصى سرمايه گذارى ش
ــازمان هاى  و حمايت از بخش خصوصى مهم بوده و اينكه س
دولتى به تعهدات خود در قبال آن درست عمل كنند. بخشى 
از تامين مالى به  وسيله بانك هاست كه امروز آنها با 18درصد 
ــود تسهيالت مى دهند اما در عمل 30 درصد پول را بدون  س
ــود نزد خود بلوكه كرده و نگه مى دارند. بنابراين در عمل  س
ــود از سوى صنعتگر پرداخت مى شود. از اين رو  27درصد س
ــئوليت بانك  ــود و اين مس ــر پرداخت وام تقلب مى ش در ام
ــن خالفكارى هايى در  ــت كه مانع رخ دادن چني مركزى اس
ــور شود. با وجود چنين تخلف هايى  امر حمايت از صنايع كش
نمى توان انتظار صادرات محصوالت به شكل كالن را داشت و 
اينكه صنعتگر در بازارهاى جهانى وارد رقابت با همتايان خود 
ــى از بازار را دراختيار داشته باشد. براى نمونه،  ــده و بخش ش
سود در صادرات صنعت خودرو، در تقويت صنعت قطعه است 
ــود اما مسئله خدمات پس  زيرا خودرو يك بار فروخته مى ش
ــوازم يدكى مى تواند ارزآورى  ــتيبانى از بازار ل از فروش و پش
ــور داشته باشد. هنگام استفاده بارها قطعات  زيادى براى كش
ــود و صنعت خودرو جهان سود خود را در بازار  تعويض مى ش
ــى تامين مى كند؛ امر مهمى كه در صنعت خودرو  لوازم يدك
داخل ناديده گرفته شده است. بنابراين اگر كشور قطعه سازان 
ــد كه بتوانند محصوالت خود را صادر  ــته باش توانمندى داش
كنند (تحقق 40درصد داخلى سازى و رسيدن به 70درصد) 
شكل مطلوب درصنعت خودرو خواهد بود. نبايد از صنعتگرى 
ــال دريافت  ــاه يا پس از يك س ــاى خود را 8 م ــه هزينه ه ك
مى كند انتظار روزآمدى و صادرات داشت. راهكار كالن براى 
ــت زيرا  ــازماندهى همراه با مديريت و آموزش اس صادرات س
ــيدن به اين  ــت و قيمت رقابتى دو مقوله مهم براى رس كيفي
هدف بوده كه نياز به نگاه جهانى دارد. از ديگر موانع صادرات، 
توليد مواد اوليه داخلى است كه به توليدكننده ايرانى گران تر 
از صنعتگر خارجى فروخته مى شود و همان مواد اوليه وقتى 
ــيار باالتر وارد  ــود با قيمت بس به كاالى نهايى تبديل مى ش
ــود. ضمن اينكه توليدكننده خارجى ماليات  و...  كشور مى ش

نمى دهد و حمايت هاى بسيارى همراه خود دارد.
ــت كند و با  ــن بخش ها مديري ــد دولت در اي ــن باي بنابراي

حمايت از بخش خصوصى صادرات محقق مى شود.

تامين نقدينگى و تسهيالت براى 
واحدهاى صنعتى آسيب ديده

ــتان كرمانشاه  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس رييس س
ــازمان پيگير رفع آسيب هاى وارد شده ناشى از  گفت: اين س
زلزله به واحدهاى صنعتى و صنفى اين استان و احياى دوباره 

آنها از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش پايگاه خبرى گسترش به نقل از وزارت صنعت، 
ــت: با پيگيرى  ــيد نعمت اله حقيقى گف ــدن و تجارت، س مع
ــاه ميزان  ــتان كرمانش ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس س
ــود و با نامه نگارى با وزير صنعت،  ــى مى ش خسارت ها بررس
معدن و تجارت در صدد جبران خسارت ها و بازگشت رونق به 
ــتيم. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت  اين واحدها هس
ــارت ها بر بخش صنعت به  ــتر خس ــاه ادامه داد: بيش كرمانش
ــرپل ذهاب و ثالث باباجانى وارد شده  شهرك هاى صنعتى س
است و با تدابيرى كه از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ــد به طريق مقتضى به دنبال حل وفصل  انديشيده خواهد ش
ــهيالت  آن خواهيم بود. وى گفت: به دنبال فراهم كردن تس
براى بازسازى واحدهاى صنعتى و همچنين تامين تسهيالت 
و نقدينگى مورد نياز، براى تامين ماشين  آالت خط توليد اين 

واحدها هستيم.

سعيد صبورى
كارشناس صنعت قطعه

سرمقاله

خبر

گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com
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معاون��ان فن��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراس��ر 
کش��ور در اس��تان قزوین گردهم آمدند و در این نشس��ت 
تخصص��ی ب��ر 20 مورد تواف��ق کردند. ای��ن گردهمایی با 
حضور فرش��اد مقیمی معاون س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ای��ران، فتحعلی محم��دزاده معاون 
فنی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، 
حمیدرضا خانپور مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان قزوین و س��ایر معاونان فنی ش��رکت شهرک های 
صنعتی سراس��ر کش��ور در اس��تان قزوین برگزار شد. این 
معاونان همچنی��ن از مرکز خدمات فناوری و کس��ب وکار 
و ش��رکت برن��ا کلی��د الب��رز تولیدکنن��ده کلی��د و پریز 
 صنعت��ی مس��تقر در ش��هرک صنعت��ی کاس��پین بازدید 

کردند. 
همچنی��ن جلس��ه هیات ح��ل اخت��اف و داوری درباره 
بررس��ی قراردادهای راکد با حضور مدیر حقوقی س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران و مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در مرکز خدمات 

فناوری وکسب وکار کاسپین برپا شد.
در ابت��دای ای��ن گردهمای��ی عل��ی فرخ��زاد، مع��اون 
هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تانداری قزوین درب��اره لزوم 
دق��ت در مکان یابی ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی، مصوبه 
کارگروه تخصصی زیربنایی مبنی بر خودداری از اس��تقرار 
واحدهای در خارج از شهرک های صنعتی، توجه به مسائل 
زیس��ت محیطی تصفیه خانه و جمع آوری پس��ماند و لحاظ 
پدافند عام��ل تعیین تکلیف واحدهای راک��د مطالبی بیان 

کرد.
بررسی�عملکرد�شاخص�های�اقتصاد�مقاومتی���

در�زیرساخت
حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
قزوین نیز از فعالیت های این شرکت در حوزه زیرساخت ها 
و پروژه های عمرانی اجرا ش��ده و در حال اجرا در شهرک ها 

و نواحی صنعتی گزارش داد.
فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران در ادامه گردهمایی معاونان فنی 
شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور در قزوین، هدف 

از برگزاری گردهمایی تخصصی معاونان فنی ش��رکت های 
اس��تانی را بررسی عملکرد شاخص های اقتصاد مقاومتی در 
حوزه زیرساخت های صنعتی، اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق 
این ش��اخص ها تا پایان امس��ال، تب��ادل تجربه های فنی و 
اجرایی بین معاونان شرکت های استانی در راستای استفاده 
بهینه از منابع دراختیار، کاهش نرخ تمام شده، دستیابی به 
شرایط زیس��ت محیطی پایدار و در نهایت بسترسازی برای 
اس��تقرار واحدهای صنعتی و دس��تیابی به اش��تغال پایدار 

برشمرد.
محم��دزاده اظه��ار ک��رد: در راس��تای فرآین��د تامی��ن 
زیرس��اخت ها در ش��هرک های صنعت��ی تامی��ن آب برای 

واحدهای صنعتی از اولویت هاست. 
س��اخت 22۳ مدول تصفیه خانه فاضاب در شهرک های 
صنعتی کش��ور برای ساماندهی و استحصال پساب صنعتی 
از مهم تری��ن اقدامات در تامین آب ش��هرک های صنعتی و 
استفاده بهینه برای آبیاری فضای سبز شهرک های صنعتی 

از طریق بازچرخانی پساب صنعتی است. 
محمدزاده با اش��اره به تامین برق ش��هرک های صنعتی 
ادامه داد: اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر و حمایت از 
س��اخت نیروگاه های مقیاس مولد کوچک در ش��هرک های 
صنعتی برای تامین برق واحده��ای صنعتی در برنامه های 
شرکت های اس��تانی قرار دارد که در همین راستا، تاکنون 
بیش از۷0 هکتار زمین در شهرک های صنعتی به متقاضیان 
س��اخت نیروگاه مقیاس مولد کوچک واگذار کردیم و نصب 
ش��بکه های مربوط به اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
ب��ه منظور اس��تفاده اماکن عمومی و س��اختمان های مورد 
مدیریت و مالکیت ش��هرک ها و نواحی صنعتی در دس��تور 

کار شرکت های استانی قرار دارد.
تاکید�بر��20نکته�اساسی��

در ادام��ه این گردهمایی، 20 نکته اساس��ی مورد تاکید 
و اتفاق نظر معاونان فنی ش��رکت شهرک های صنعتی قرار 
گرف��ت. تحقق صد درص��دي تمامی ش��اخص هاي اقتصاد 

مقاومت��ي در ح��وزه تکمی��ل زیرس��اخت هاي م��ورد نیاز 
ش��هرک ها و نواحي صنعتي در س��ال جاري و اولویت بندي 
اج��راي پروژه هاي عمراني و زیربنایي متناس��ب با نیازها و 
استقرار واحدهاي صنعتي مورد تاکید قرار گرفت. همچنین 
تاش در جهت صرف بخش عمده منابع داخلي شرکت هاي 
اس��تاني )اس��تان هاي گروه یک حداقل ۷0 درصد و س��ایر 
گروه ها حداقل 60 درصد( به شهرک سازي مورد تاکید قرار 

گرفت.
همچنین تجمیع قراردادهاي عمراني و زیربنایي همسان 
در ص��ورت امکان و وجود توجیهات فني و اقتصادي و عقد 
ق��رارداد از راه برگ��زاري مناقصه، اق��دام الزم برای اجراي 
راهکارهاي کیفي سازي ایجاد و تکمیل زیرساخت هاي مورد 
نیاز ش��هرک ها و نواحي صنعتي، ضرورت دقت و حساسیت 
در انتخاب مش��اوران و پیمانکاران ذي صاح براي مطالعات 
طراحي و همچنین اجراي پروژه هاي زیرساختي و زیربنایي 

مورد نیاز بیان و بر اجراي دقیق آن تاکید شد.
در ای��ن گردهمایی مقرر ش��د نس��بت ب��ه برنامه ریزي 
برای افزایش تعداد و توس��عه ش��هرک ها و نواحي صنعتي 

تقاضامحور و منابع محور اقدام شود. 
همچنی��ن بر برنامه ریزي براي ایجاد ش��هرک ها و نواحي 
صنعتي تخصصي صنفي اولویت دار و تقاضامحور یا استقرار 
آنها در ش��هرک ها و نواحي صنعتي موجود با تغییر نقش��ه 
زون بندي تاکید ش��د. در راس��تاي تحقق اجراي ماده 81 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخش��ي از مقررات 
مالي دولت و همچنی��ن اجراي مفاد ماده 54 قانون احکام 
دائمي برنامه هاي توس��عه کشور، مقرر شد پیگیري الزم به 

صورت اثربخش از نهادهاي خدمات رسان  شود.
پیگیري تامین منابع آبي پایدار و استفاده دوباره از پساب 
تصفیه ش��ده تصفیه خانه هاي فاض��اب، کنترل قراردادهاي 
پیمانکاري منعقد ش��ده و همچنین نظ��ارت بر اجراي آن، 
خاتم��ه پیمان ها در موع��د مقرر در اس��تاد و قراردادهاي 
منعقد شده، هزینه کرد منابع در شهرک ها و نواحي صنعتي 
تقاضامح��ور و اولوی��ت دار و مدیریت صحی��ح منابع مالي 

محدود دراختیار مورد تاکید قرار گرفت. 
مقرر ش��د برای کاهش هدررف��ت آب و مدیریت صحیح 
مص��رف آب در ش��هرک ها و نواحي صنعت��ي اقدامات الزم 

شود.
همچنین تاش در جهت صرف بخش عمده منابع داخلي 
شرکت هاي استاني )استان هاي گروه یک حداقل ۷0 درصد 

و س��ایر گروه ها حداقل 60 درصد( به شهرک س��ازي مورد 
تاکید قرار گرفت.

 اجراي ضوابط و مقررات ساخت وس��از واحدهاي صنعتي 
و الحاقی��ه آن نظ��ارت دقیق و موثر، س��اماندهي و وحدت 
رویه درباره نحوه نظارت بر ساخت وس��از واحدهاي صنعتي 
و اس��تقرار دفاتر خدمات مهندس��ي در شهرک ها و نواحي 
صنعتي، ضرورت پیگیري به بهره برداري رسیدن پروژه هاي 
اجرایي عمراني با پیشرفت فیزیکي باالي 60 درصد تا پایان 
سال جاري از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت. 
همچنین مقرر ش��د پیگیري اجراي طرح ها و پروژه هاي 
زیربنایي داراي توجیه فني و اقتصادي با مشارکت و تامین 
منابع مالي از س��وی بخش غیردولتي در دس��تور کار قرار 

داده شود. 
پیگیري کاهش و اصاح نرخ خدمات تحویل آب )موسوم 
به تعرفه حق النظاره چاه هاي آب( از س��وی شوراي اقتصاد 

نیز مورد تاکید قرار داده شد.
با توجه به نظر بیش��تر معاونان فني ش��رکت هاي استاني 
درب��اره تحقق انتظ��ارت س��ازماني در حوزه هاي س��امانه 
اطاعات مکاني شهرک ها و نواحي صنعتي، نظارت پیوسته 
و موث��ر در اج��راي پروژه ه��اي شهرک س��ازي، نظارت بر 
ضوابط ساخت وس��از واحدها، پیگیري حل و فصل اختافات 
با پیمانکاران و تدوین برنامه عملیاتي جامع شهرک س��ازي 
و... )که از امور اجتناب ناپذیر در این حوزه قلمداد مي شود(، 
بازنگري ساختار سازماني در حوزه معاونت فني شرکت هاي 
اس��تاني به منظ��ور متناسب س��ازي امور مح��ول با چارت 

سازماني اباغ شده مورد درخواست قرار گرفت. 
دریافت اس��ناد ثبتي تفکیکي شهرک ها و نواحي صنعتي 
و واگذاري اس��ناد دریافت شده به واحدهاي دارای شرایط، 
اس��تفاده از انرژي ه��اي تجدیدپذیر برای تامین بخش��ي از 
انرژي مصرفي در س��اختمان هاي تحت مدیریت و مالکیت 
ش��هرک ها و نواح��ي صنعت��ي، ض��رورت عملیاتي س��ازي 
تفاهمنامه منعقد شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ب��راي ارائه خدم��ات بهتر به واحدهاي صنعتي مس��تقر در 
ش��هرک ها و نواحي صنعتي از دیگر موارد تاکید ش��ده در 

این گردهمایی است.
بیانیه�پایانی��

به گزارش »گس��ترش صنعت«، در پایان این گردهمایي 
براس��اس جمع بندي هاي انجام شده نس��بت به صدور یک 

بیانیه پایاني و قرائت آن در انتهاي گردهمایي اقدام شد.

توافق بیست گانه معاونان فنی صنایع کوچک در قزوین

ضرورت اطالع رسانيمدیریت ایستاده یا مدیریت نشسته 
فرصت ها غنیمت هستند و باید با رویکرد جهادی  از خدمات شهرک هاي صنعتي 

اوض��اع صنع��ت را تغیی��ر داد ت��ا فرهن��گ رفتاری 
جوانان از کارهای دولتی به س��مت کس��ب وکارهای 
خصوص��ی تغییر یابد. اکن��ون 988 کارآفرین جوان 
 در ش��هرک های صنعت��ی در کش��ور وج��ود دارد و 
می  توان از این ظرفیت ها استفاده کرد.  بخش صنعت 
نقش بس��زایی در تحقق اش��تغالزایی در کشور دارد، 
فعالیت این جوانان در عرصه کارآفرینی بسیار دارای 
اهمی��ت بوده و حمایت از جوان��ان کارآفرین و رونق 
کس��ب وکار آنها، تضمین کنن��ده تحقق وعده دولت 
محت��رم برای ایجاد فرصت های ش��غلی برای جامعه 
است چراکه مدیریت در کشور باید به سمت مدیریت 
ایس��تاده س��وق یابد زیرا کشور تنها به مدیریت نشس��ته نیاز ندارد. در ماه های گذشته 
حدود هزار کارآفرین جوان مس��تقر در ش��هرک های صنعتی کش��ور شناسایی شده اند 
و یکی از ماموریت های دس��تیاران جوان در اس��تان ها بازدیدهای پیوس��ته از طرح ها و 
واحدهای تولیدی جوانان، شناس��ایی مشکات آنها و پیگیری تا رفع کامل موانع پیش 
روی جوانان اس��ت. کارآفرینی موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می ش��ود و وابستگی ها 
به خارج از کش��ور را کاهش می دهد و ترویج فرهنگ کارآفرینی زمینه س��از توس��عه و 
پیشرفت کشور است.  باید از ظرفیت های جوانان در راستای توسعه کارآفرینی استفاده 
و تاش کرد که فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه شود.  مسئولین حوزه جوانان نیز 
باید فعالیت های بخش صنعت و بازرگانی را با جدیت پیگیری کنند. فعالیت دستیاران 
جوان در شهرک های صنعتی کشور این فرصت را برای جوانان کارآفرین فعال در صنعت 
فراهم می سازد تا با ارتباط نزدیک با ما و دستیاران جوان، به صورت ویژه مشکات خود 
را مطرح و از طریق دستیاران جوان برای رفع مشکات، پیگیری های الزم را انجام دهند.  
به زودی نمایش��گاه کارآفرینان جوان کشور در راستای معرفی فعالیت های کارآفرینان 
برتر در بخش صنعت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. با آموزش نیروهای 
جوان در حوزه های مختلف و انجام کادرس��ازی های الزم، جوانانی مجرب و کارآزموده 
را برای پذیرش پست های مدیریتی و حضور عرصه های تصمیم گیری آماده کرد.  امید 
هس��ت در حوزه سیاس��ت خارجی و داخلی نقش نسل سوم و چهارم انقاب اسامی در 

مسیر توسعه و تحقق سند چشم انداز پررنگ تر شود.

مش��اور مدیرعام��ل و مدی��ر رواب��ط عمومي س��ازمان صنای��ع کوچک و 
شهرک هاي صنعتي ایران بر ضرورت اطاع رساني از خدمات و تسهیات ارائه 

شده از سوی این سازمان و شرکت هاي زیرمجموعه تاکید کرد.
به گزارش »گس��ترش صنعت«  غامرضا دیوس��االر در س��فر یک روزه به 
اس��تان آذربایجان شرقی از شهرک فناوري خودرو تبریز و واحدهاي تولیدي 
مس��تقر در آن بازدید کرد و در نشس��تي با س��یدمرتضی نیرومند اسکویی، 
مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي آذربایجان شرقي موضوعات مربوط به 

اطاع رساني و تبلیغات در این شرکت را مورد بررسي قرار داد.
وي همچنین با حضور در پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي 
و بازدید از آن در غرفه س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک هاي صنعتي ایران 

حضور یافت.
دیوس��االر در دیدار با مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي آذربایجان 
ش��رقي، بر ض��رورت توجه مدیران به اطاع رس��اني از فعالیت ه��ا و اقدامات 
انجام شده تاکید کرد و افزود: تسهیات و مشوق هاي متنوعي براي حمایت از 
تولید و اشتغال در کشور از سوي سازمان صنایع کوچک اعمال شده که باید 

به اطاع تولیدکنندگان برسد.
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعت��ي ایران ادامه داد: همکاري این س��ازمان با ش��بکه »ایران کاال« براي 
معرفي رایگان محصوالت واحدهاي تولیدي مس��تقر در شهرک هاي صنعتي 
اقدام ارزنده اي است که سرمایه گذاران باید از این فرصت براي رونق واحدهاي 

تولیدي خود بهره مند شوند.
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 میزان تحقق بودجه های پیش بینی شده به ویژه 
در نیمه نخس��ت س��ال میزان دقت و واقع بینی در 
بودجه ریزی را نش��ان می دهد. نح��وه بودجه ریزی 
دول��ت براس��اس ب��رآورد مبتنی بر چانه زن��ی و نه 
براس��اس عملکرد همواره مورد انتقاد کارشناس��ان 
و برنامه ری��زان کش��ور ب��وده اما هر س��ال با وجود 
وعده ه��ای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هرس��ال 
شاهد اختالف های چش��مگیر میان عملکرد بودجه 
ب��ا آن که مصوب ش��ده وج��ود دارد این اختالف ها 
به ویژه در ۶ ماه نخس��ت س��ال خود را بهتر نشان 

می دهد. 
تحقق��64درصدی�درآمد�جاری��

آخری��ن گ��زارش بانک مرک��زی درب��اره صورت 
وضعی��ت بودج��ه در نیم��ه نخس��ت س��ال جاری 
گویای این اس��ت که فق��ط ۷۱/۹ درصد از منابع و 
مصارف بودجه تا ش��هریور امسال محقق شده است 
اختالف میزان تحقق بودج��ه در بخش درآمدهای 
جاری و بخش پرداخت های عمرانی بیش از س��ایر 
بخش هاست. در ۶ ماه نخست سال جاری دولت باید 
براس��اس بودجه ۸۸/۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد 
جاری کس��ب می کرد که فق��ط ۶۴ درصد این رقم 
یعنی ۵۶/۷۸ هزار میلیارد تومان محقق شده و این 
رقم به نس��بت عملکرد ۶ ماه دولت در سال گذشته 
۳/۸ درصد کاهش داش��ته اس��ت. در نتیجه دولت 
بخ��ش قابل توجهی از درآمدهای خ��ود را از بخش 
واگذاری دارایی س��رمایه ای که شامل منابع حاصل 
از نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی می ش��ود 
تامین کرده زیرا عملکرد دولت در این بخش نسبت 
به سال گذش��ته با۸۱/۹ درصد افزایش روبه رو بوده 
و ۷۴/۱ درصد از پیش بینی های بودجه محقق شده 

است. 
اختالف�چش�مگیر�در�عملکرد�و�بودجه���

اعتبارت�عمرانی
اختالف مصوب با عملکرد در بخش پرداخت های 
عمرانی بس��یار بیشتر از این ارقام است. دولت در ۶ 
ماه نخست سال باید ۳۶/۳۷ هزار میلیارد تومان در 

بخش تملک دارایی های سرمایه پرداخت می کرد اما 
فق��ط ۷/۸ هزار میلیارد توم��ان یعنی ۲۱/۵ درصد 
محقق ش��ده در حالی که این رقم ۳۶ درصد نسبت 
به عملکرد ۶ ماه سال گذشته کاهش داشته است. 

 بیشترین درصد تحقق بودجه مربوط به واگذاری 
دارایی های مالی اس��ت که ۹۲/۵ درصد آن محقق 
ش��ده اس��ت. دولت در نیمه نخس��ت امس��ال باید 
از مح��ل واگ��ذاری دارایی های مال��ی۲۷/۳۷ هزار 
میلیارد تومان کسب درآمد می کرد اما از این میزان 
۲۵/۳۳ محقق ش��ده است البته این عملکرد نسبت 
به عملکرد سال گذش��ته در همین بازه زمانی ۷/۷ 
درصد کاهش داش��ته اس��ت، پ��س از آن دولت در 
بخ��ش هزینه های جاری با ۸۳/۱ درصد بیش��ترین 
درصد تحقق را داشته است. مصوب بودجه ۱۲۹/۳۴ 
هزار میلی��ارد تومان بوده که ۱۰۷/۵ میلیارد تومان 

آن محقق شده است. 
�پرداخ�ت�اعتب�ارات�عمرانی�با�اس�ناد���

خزانه�
آمار ۷۱/۹ درصدی تحقق بودجه نیمه نخست سال 
جاری گویای این است که دولت در برنامه ریزی نگاه 
به واقعیت ندارد یا از برنامه ریزی های انجام انحراف 
داشته که حدود ۳۰ درصد از برنامه های پیش بینی 
ش��ده محقق نشده است فش��ارهای ناشی از محقق 
نشدن بودجه نیز به طور معمول بر اعتبارات عمرانی 
وارد می شود به نحوی که ۸۰ درصد از این اعتبارات 
طی این مدت محقق نش��ده اس��ت البته دولت در 
نخس��تین ماه از نیمه دوم سال بخش قابل توجهی 
اعتبارت عمرانی را پرداخت کرد اما این اعتبارت به 
صورت ریالی پرداخت نشده و از طریق اسناد خزانه 

پرداخت شده است. 
سال�آینده�نیز�همین�روال�ادامه�دارد��

محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با »گسترش 
صنعت« درباره عملکرد دولت در پرداخت اعتبارات 
گفت: در شرایطی که کشور با آن روبه رو است نباید 
انتظار بهبود در پرداخت اعتبارات را داش��ته باشیم. 
بودجه امسال با نفت ۵۵ دالری بسته شده و اکنون 
نفت ۴۷ دالر اس��ت. اگر به همی��ن منوال وضعیت 
ادامه پیدا کند سال آینده نیز به همین شیوه کشور 
اداره خوهد ش��د.  وی با اشاره به پرداخت اعتبارات 

عمرانی از طریق اس��ناد خزان��ه گفت: درحال حاضر 
رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه می��زان اعتبارات 
عمرانی پرداخت ش��ده را حدود ۲۰ ه��زار میلیارد 
تومان اعالم کرده اما گزارش��ی که از خزانه دریافت 
کردیم در ۶ ماه نخست سال ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار به صورت ریالی پرداخت ش��ده و بقیه 
به صورت اسناد خزانه ارائه شده است. اسناد خزانه 
نیز یک زم��ان نفس برای دولت بوده و نوعی بدهی 
اس��ت که باید در آینده پرداخت شود. امسال حدود 
۶ هزار میلیارد تومان بهره اس��ناد خزانه سررس��ید 

شده باید پرداخت شود. 
حلقه�گمش�ده�بودجه�اس�تفاده�بهینه�از���

منابع�کشور
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه حلقه گمشده بودجه استفاده 
بهینه از منابع کش��ور اس��ت، گفت: این امر تنها با 
تح��ول در س��اختار اجرایی و کارک��رد فعالیت های 
کش��ور محقق می ش��ود بنابراین بای��د تحوالتی در 
س��اختار نظام اجرایی و مدیریتی کش��ور به وجود 
آید. به عبارت دیگر، مدیران کش��ور باید کارآموزتر 
و متعهدتر شوند و با اصالح ساختارهای فرسوده به 
نقطه ای برس��یم که با منابع کم، بیش��ترین بازده را 
داشته باشیم و کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم. 
تابش یک��ی از اختالف های عملک��رد با بودجه را 
ناشی از نحوه تنظیم بودجه دانست و افزود: بودجه 
عملیاتی سال هاس��ت که صحبت از آن می شود اما 
هیچ گاه در عمل اجرایی نش��ده و به نتیجه نرسیده 
اس��ت. برای اجرای بودجه عملیاتی ساختارها باید 
اصالح ش��ود. همچنی��ن به آموزش های گس��ترده 
در نهاد ه��ای اجرای��ی و مهم تر از هم��ه به مدیران 

متخصص و قدرتمند نیاز داریم. 
اختالف�با�واقعیت�ناشی�از�نحوه�تنظیم���

بودجه
وحید ش��قاقی، اقتص��اددان و عض��و هیات علمی 
دانش��گاه تهران در گفت وگو با »گسترش صنعت« 
درب��اره اخت��الف عملک��رد دولت با بودج��ه گفت: 
اختالف های موجود در عملک��رد دولت ها با بودجه 
ناش��ی از نحوه بودجه ریزی است. در شرایط کنونی 
چون نظام بودجه ریزی براساس چانه زنی تخصیص 
می یاب��د ماموریت های هیچ وزارتخانه ای مش��خص 

نیس��ت و پیوس��ته در حال تغییر اس��ت. بر همین 
اس��اس، در هنگام اجرا می��زان درآمد و هزینه های 

پیش بینی شده محقق نمی شود. 
وی با بیان اینکه دو دهه اس��ت که دولت ها وعده 
بودجه نویس��ی مبتنی بر عملکرد را می دهند، گفت: 
س��اختار بودجه ریزی کنونی نظام افزایشی مبتنی بر 
چانه زنی اس��ت، تغییر ساختار نیازمند تغییر نگرش 
نسبت به بودجه ریزی است. برای اجرای بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد باید ماموریت ها و اهداف سازمان ها 
مش��خص ش��ود پ��س از آن فرآینده��ا هزینه های 
تمام شده هر فرآیند برای تحقق آن ماموریت ها باید 
تعریف و محاس��به ش��ود. با اجرای این طرح حدود 
۴۰ تا ۵۰ درصد در منابع صرفه جویی خواهد شد. 

�80درص�د�بودج�ه�ص�رف�هزینه�های���
جاری

عض��و هیات علم��ی دانش��گاه تهران با اش��اره به 
اینک��ه حدود ۸۰ تا۹۰ درص��د بودجه نهاد ها صرف 
هزینه ه��ای ج��اری می ش��ود، گفت: س��هم عمده 
هزینه ه��ای جاری صرف نیروی انس��انی می ش��ود 
بنابراین سازمان ها برای تعریف ماموریت های جدید 
و محاسبه نرخ تمام شده آن به ناچار نیازمند تعدیل 
نیروی انسانی هستند. مقاومت هایی که تاکنون مانع 

اجرای این طرح نیز شده به همین دلیل است. 
 بن��ا بر این گزارش، پیش بینی خوش��بیانه دولت 
و مجلس نس��بت به برنامه ه��ای اقتصادی همچون 
قیمت نفت، قیمت دالر، رش��د اقتص��ادی و... و نیز 
نحوه تنظیم بودجه براساس چانه زنی دستگاه باعث 
ش��ده تا دولت ها نتوانند مطاب��ق برنامه ریزی عمل 

کنند.
 زمان��ی که دولت ه��ا در برنامه ری��زی کوتاه مدت 
اس��ت در  روب��ه رو ش��وند طبیع��ی  انح��راف  ب��ا 
برنامه  ریزی ه��ای میان مدت همچ��ون برنامه های ۵ 
س��اله توس��عه و برنامه ای بلند مانند افق چشم انداز 

از اهداف دور باشند. 
در نتیجه دولت نخستین گام برای تحقق اهداف 
بلندمدت را باید در اص��الح برنامه ریزی کوتاه مدت 
خود ق��رار دهد اگر بودجه ری��زی برمبنای عملکرد 
س��ازمان انجام ش��ود، عالوه بر صرفه جویی در منابع 
بودجه کش��ور نیز به واقعیت بیشتر نزدیک خواهد 

شد. 

صنعت و اقتصاد

فاصله ۳۰ درصدی عملکرد دولت تا بودجه

نتایج�بررسی�های�زلزله�اخیر�باید�چراغ�راهی�برای�آینده�صنعت�مسکن�باشد
نایب ریی��س کمیس��یون عمران مجل��س هرگونه 
اظهارنظر قطعی درباره چرایی تخریب های مس��کن 
مهر در مناطق غربی کش��ور را منوط به بررسی های 
دقیق و همه جانبه کارشناسان سازمان نظام مهندسی 
و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی دانست و هرگونه 
اظهارنظر سیاسی در این باره را مردود دانست. مجید 
کیان پور با تسلیت به مردم ایران به ویژه بازماندگان 
جان باختگان استان کرمانشاه به ایسنا گفت: در علم 
مهندس��ی زلزله انتظار این اس��ت که در زمین لرزه 
۴/۵ ت��ا ۵/۵ ریش��تر دیوارهای س��اختمان »ترک« 
می خورد، در زمین لرزه ۵/۵ تا ۶/۵ ریش��تر تیغه های 
جداش��ونده از هم جدا می ش��ود و در زمین لرزه ۶/۵ 
تا ۷/۵ریشتر فقط س��ازه ساختمان باید پایدار بماند 
که در تصاویر منتش��ر ش��ده از زلزله کرمانشاه سازه 
س��اختمان های ۵-۴ طبقه و ساختمان های مسکن 
مهر توانس��ته اند مقاومت خوب��ی در برابر زلزله ای به 

این بزرگی داش��ته باش��ند. نماینده مردم 
درود و ازنا در مجلس با اشاره به آیین نامه 
۲۸۰۰ ساختمان گفت: در ویرایش چهارم 
این آیین نامه س��اختمان ها به چند دسته 
ب��ا اهمیت متوس��ط، با اهمیت زی��اد و با 
اهمی��ت خیلی زیاد تقس��یم ش��ده اند. در 
این آیین نامه تاکید شده ساختمان های با 

اهمیت متوس��ط باید بتواند پایداری خود را در برابر 
تکانه ه��ا و ام��واج زلزله حفظ کرده و خس��ارت های 
جانی را در حداقل تلف��ات کم کند. در این ویرایش 
س��اختمان های با درجه اهمیت زی��اد عالوه بر حفظ 
پایداری تنها خس��ارت های جزئ��ی ببیند به نحوی 
ک��ه این خس��ارت ها قابل بازس��ازی باش��د. در این 
آیین نامه س��اختمان های با درجه اهمیت بسیار زیاد 
که ساختمان های بیش از ۱۵ طبقه جزو آنها هستند 
عالوه بر حفظ پایداری کامل نباید هیچ خسارت مالی 

و جانی پیدا کنند. وی ادامه داد: بررس��ی 
کارشناس��انه زلزله های ۳ دهه گذش��ته از 
زلزله منجیل، بم و اردبیل تا زلزله خراسان 
شمالی، جنوبی، لرستان و کرمانشاه نشان 
می دهد س��یر تلفات جان��ی و مالی در این 
زلزله ها کاهش��ی بوده اس��ت. این مسئله 
نش��ان می دهد نظام فنی- اجرایی کش��ور 
به دنب��ال ارتقای ساخت وس��ازها به وس��یله به کار 
بستن تکنیک های جدید، استفاده از روش های نوین 
طراحی ساخت وس��از و سایر مسائل مرتبط بهبودی 
نس��بی بوده اس��ت. نایب رییس کمیس��یون عمران 
مجل��س تاکید کرد: بررس��ی روند ساختمان س��ازی 
کش��ور و بهبود عملکرد مهندس��ان ناظر و همچنین 
آیین نام��ه ۲۸۰۰  ویرایش ه��ای چهارگان��ه  رون��د 
ساختمان و به حداقل رسیدن تلفات انسانی و مادی 
نش��ان از رو به تکامل بودن این روند دارد. کیان پور 

با بیان اینکه راضی به خون آمدن از دماغ حتی یک 
نفر از هم وطنانم نیستم، ادامه داد: باید توجه داشت 
که ساخت وسازهای کشور  در طول سال های گذشته 
نس��بت به ۲ یا ۳ دهه قبل روند اصولی تری به خود 
گرفته اس��ت. البته  در طراحی ها، نظارت ها، رعایت 
گواهینامه ها و اس��تانداردها و کنترل کیفیت مصالح 
ساختمانی  باید پاالیش شود و حداقل خسارت های 
جانی و مالی را ش��اهد باشیم. نماینده مردم درود و 
ازن��ا در مجلس تاکید کرد: با درنظر گرفتن ش��دت 
زلزله منجیل و بم و میزان خس��ارت های وارد ش��ده 
به س��اختمان ها و حجم تلفات انسانی آنها و مقایسه 
آن با زلزله کرمانش��اه به خوب��ی می توان این مهم را 
مش��اهده کرد. با بررس��ی فیلم ها و عکس های ثبت 
ش��ده از مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه، پایداری 
س��اختمان های چندطبقه برپایه اس��تاندارد ۲۸۰۰ 

است.

 برنامه ریزی یا برنامه نویسی 
برای توسعه

س��ند چش��م انداز در دنی��ا 
تجمیع اراده هاس��ت و نش��ان 
از ع��زم ج��دی ب��رای رش��د 
و پیش��رفت دارد ام��ا آی��ا در 
ایران سند چشم انداز براساس 
نظرهای تمام فعاالن اقتصادی 
تدوین ش��ده اس��ت؟ طبیعی 
اس��ت که این گونه نیس��ت و 
تنها یک سری آرزوها در سند 
چش��م انداز دیده ش��ده است 

ک��ه ارتباطی با زندگی روزمره ن��دارد. در ایران به جای آنکه 
برنامه ریزی کنیم به طور معمول برنامه نویس��ی می کنیم. در 
تنظیم برنامه چش��م انداز و برنامه های توس��عه راه را اشتباه 
رفته ایم و به اهداف نیز دس��ت نخواهیم یاف��ت. برای مثال، 
در بخش مع��دن تولید ناخالص داخلی به ۲ درصد رس��یده 
اس��ت در حالی که ظرفیت های زی��ادی در این زمینه وجود 
دارد. بهترین اس��تراتژی ک��ه می توان برای توس��عه اقتصاد 
درنظ��ر گرفت تلفیق معدن و انرژی اس��ت. ام��ا اگر به جای 
س��رمایه گذاری در زمینه هایی که مزیت نداریم مثل خودرو، 
هواپیمای��ی، الکترونی��ک و... با کمک انرژی م��واد معدنی را 
به فرآورده های ارزش��مند معدنی تبدیل کنیم ارزش افزوده 

بیشتری کسب می کنیم.
ای��ران در اجرای برنامه های چهارم و پنجم توس��عه موفق 
نبوده و تحقق آن برنامه ها کمتر از ۳۰درصد بوده و شاید یکی 
از دالیل مش��کالت اجرای برنامه های توس��عه این بود که در 
یک دولت تدوین شده و در دولت دیگری که بعد از آن روی 
کار آمده اجرا شده که آن دولت چندان موافق آن نبوده است. 
از طرف دیگر باید توجه داش��ت که اولویت های برنامه ریزی 
در ای��ران چندان جدی گرفته نمی ش��د. حال دولت یازدهم 
در برنامه ششم ابتدا با اولویت بندی فهرست برنامه های خود 
را ب��ه مجلس تحویل داد که به دلی��ل اختالف نظرهایی که با 
مجل��س در این زمینه به وجود آمد به ش��ورای نگهبان رفت 
و در نهایت برنامه شش��م توس��عه مفصلی ب��ه نگارش درآمد 
ک��ه دولت نیز چندان موافق با آن رویه نبود. حال با توجه به 
اینکه برنامه شش��م توسعه و بودجه مصوب شده و همچنین 
نام گذاری سال به اشتغال و تولید است، دست دولت بعدی در 
تغییر برنامه خیلی باز نیست و نمی تواند برنامه دیگری را اجرا 
کند و حتی باید اجرای برنامه ها را به س��مت نام گذاری سوق 
دهد. دولت یازدهم در ۴ س��ال گذشته به قانون پایبند بوده 
اما مهم ترین مسئله این است که سازوکار نظارتی درستی نیز 
در مجل��س وجود ندارد و ام��روز درباره هر تصمیم یا مصوبه 
مجل��س چند نماینده مجلس به عنوان ناظر تعیین ش��ده اند 
که بازخورد مناس��بی نداش��ته اس��ت. از طرف دیگر با وجود 
س��ازمان های نظارتی و حساس��یت دولت و مجلس باز با این 
مشکالت ها روبه رو هستیم که نشان می دهد باید در ساختار، 
رفتار مدیران و قوانین بازنگری الزم ش��ود تا انحراف از برنامه 

های کوتاه مدت و میان  مدت ایجاد نشود.

پارسایی: 
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره 

مسکن مهر را پیگیری می کنیم
ی��ک عضو کمیس��یون اص��ل ۹۰ 
مجلس ش��ورای اس��المی بر ضرورت 
ای��ن  پیش��ین  گ��زارش  پیگی��ری 
کمیس��یون درباره مسکن مهر تاکید 

کرد.
به��رام پارس��ایی ب��ه ایرن��ا گفت: 
گزارش��ی که در کمیسیون اصل ۹۰ 

درباره  مس��کن مهر تهیه ش��ده بود فقط مربوط ب��ه این دوره 
از مجلس ش��ورای اسالمی نبود و جلس��ات زیادی با نهاد های 
مربوط از جمله س��ازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت راه 
و شهرس��ازی برگزار ش��د و یکی از مطالبی ک��ه در آن مطرح 
ش��د واگذاری این مجموعه ها به پیمان��کاران و نظارت نادقیق 
بود که در زلزله اخیر کرمانش��اه خود را نش��ان داد. وی افزود: 
حداقل انتظار این بود که در زلزله اخیر س��اختمان های نوساز 
مقاومتی داش��ته باش��ند، اما ش��اهد این بودیم که هم مسکن 
مهر و هم بیمارس��تان نوس��از در این منطقه ب��ا خرابی زیادی 
روبه رو ش��د. متاس��فانه درباره س��اخت این بناها نه نظارتی و 
نه بازخواس��تی می ش��ود. به طور معمول کسانی که سازندگان 
این مجموعه ها هستند هم پاس��خگو نبوده و کسی هم از آنها 

پاسخی نمی خواهد. 
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به زلزله خیز بودن کشور و امکان تکرار این حادثه در شهرهای 
دیگر، اظهار کرد: موضوع مقاوم س��ازی س��اختمان های مسکن 
مهر در برابر زلزله باید به طور جدی در دس��تور کار قرار گیرد 
و پیگیری های الزم شود و برای پیشگیری از وقوع این حوادث 

اقدامات ضروری شود.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس  ش��ورای اس��المی با تاکید 
بر ضرورت توجه جدی به رعایت اس��تانداردها و مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها بیان کرد: کمیس��یون اصل ۹۰ به طور حتم در 
جلسات بعدی خود نتیجه گزارش تهیه شده درباره مسکن مهر 
را پیگیری خواهد ک��رد و از بازوهای نظارتی خود می خواهیم 
فعال ش��وند و اقدامات الزم انجام ش��ود تا اگر در بقیه شهرها 

چنین حادثه ای رخ داد شاهد این وضع اسفبار نباشیم.
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معاون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزیر کار 
چن��دی پیش خبر از تدوین س��ند ملی اش��تغال 
مبنی ب��ر شایس��تگی داد. در برنامه ه��ای اول تا 
پنجم توسعه کشور اشتغال وجود نداشت اما برای 
برنامه شش��م توسعه سیاست اشتغال و سند ملی 
اش��تغال مبتنی بر شایس��تگی برای نخستین بار 

تهیه و تدوین شده است. 
در ادامه این موض��وع برخی از فعاالن کارگری 
به بررسی سند ملی اش��تغال مبنی بر شایستگی 

پرداختند. 
در جریان این موض��وع آنچه از اهمیت ویژه ای 
برخ��وردار ش��د، موض��وع اصالح قان��ون کار بود. 
کارشناس��ان معتقدند در صورت تدوین این سند 
دیگر نی��ازی به اص��الح قانون کار وج��ود ندارد. 
»گس��ترش صنعت« در ادامه به بررسی سند ملی 

کار شایسته پرداخته است. 
عیس��ی منص��وری، معاون توس��عه اش��تغال و 
کارآفرینی وزیر کار با بیان اینکه دولت به تنهایی 
نمی تواند وارد بحث اشتغال شده و مشکل بیکاری 
را حل کند بلکه الزم اس��ت بخش خصوصی نیز با 
جدیت بیش��تری وارد عرصه شود، توضیح داد: در 
برنامه اشتغال فراگیر برای طرح کارورزی که یکی 
از زیرمجموعه های آن اس��ت ۲۰۰ه��زار میلیارد 

ریال با یارانه ۲تا ۷ درصد تعریف شده است.
وی افزود: عالوه بر ای��ن ۱/۵میلیارد دالر برای 
توس��عه اشتغال روس��تایی در کش��ور برای سال 
جاری از طرف مجلس ش��ورای اس��المی و با نرخ 

سود صفر درصد مصوب شده است. 
بانک ه��ای عامل نی��ز موظف به ج��ذب ۵۰ تا 
۶۰ه��زار میلیارد ریال از صندوق توس��عه ملی با 
نرخ سود ۶درصد برای توس��عه اشتغال روستایی 

هستند.
منصوری با بیان اینکه ایجاد اشتغال در روستاها 
باید منجر به توس��عه این مناطق ش��ده و میزان 
مهاج��رت روس��تاییان به ش��هرها را کاهش دهد 
ادامه داد: توجه به ظرفیت های منطقه ای در تولید 
و اشتغال مورد تاکید است. اصالح تعرفه های مواد 
اولیه و اصالح قانون و اتص��ال صنعتگران به بازار 
جهانی در اش��تغالزایی پایدار نیز در این امر موثر 

هستند.
گفته های ای��ن معاون وزیر نش��ان می دهد که 
دولت در جذب س��رمایه و راه اندازی طرح اشتغال 
فراگی��ر عزم جدی دارد و قرار اس��ت این طرح با 
جذب س��رمایه های الزم به زودی راه اندازی شود. 
ب��ا این ح��ال موضوع اصالح قان��ون کار همچنان 
پابرجاس��ت. در صورتی که دولت این طرح را در 
هی��ات وزیران ب��ه تصویب رس��اند از لزوم اصالح 

قانون کار تا حد قابل توجهی کاسته می شود.
رف�ع�مش�کالت�کارگ�ری�ب�ا�تدوی�ن���

یک�سند�ملی
کارشناس��ان دلی��ل این موض��وع را در افزایش 
به��ره وری نیروی کار می دانند. ب��ه گفته آنان در 
س��ند ملی کار شایس��ته بس��یاری از مش��کالت 
کارگری که امروزه در کشور وجود دارد پیش بینی 
و برای آنها راه حل هایی در نظر گرفته شده است. 
یک مقام مس��ئول کارگری بر این عقیده است 
اگر س��ند ملی کار شایس��ته پی��ش از بروز برخی 
مشکالت به تصویب می رسید امروز شاهد بسیاری 
از معضالتی که در جامعه کارگری دیده می شود، 

نبودیم. 
فتح ال��ه بی��ات با اش��اره به اینکه تدوین س��ند 
ملی کار شایس��ته باید س��ال ها پیش به تصویب 
می رس��ید به »گس��ترش صنعت« گفت: امروزه 
در کش��ور ش��اهد مش��کالت جدی در حوزه کار، 
کارفرمایی و کارگری هس��تیم. این در حالی است 
که س��ند ملی کار شایسته می توانست بخش قابل 

توجهی از چالش های کنونی را از میان بردارد. 
وی با تاکی��د بر اهمیت موض��وع بیمه بیکاری 
گفت: در این سند موضوع بیمه بیکاری نیز پیش 
بینی شده و مشکالتی که در این حوزه وجود دارد 
به قابلیت حل و فصل رس��یده اند. بر این اس��اس 

موضوع بیمه بیکاری نیز در حال رفع است. 
رییس اتحادیه کارگران ق��راردادی و پیمانی با 
بیان اینکه امنیت شغلی، کرامت انسانی و بهبود و 
ضعیت زندگی کارگران از جمله دغدغه های جامعه 
کارگری اس��ت، توضیح داد: سند ملی کارشایسته 
از ای��ن جهت که ب��ه موضوع��ات این چنینی نیز 

پرداخته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
بی��ات در ادامه به عنوان این س��ند تاکید کرد 
و گفت: در بازار کار دیده می ش��ود در بس��یاری 
موارد، فردی یک جایگاه شغلی را کسب کرده که 
صالحیت و شایستگی کافی برای آن کار را ندارد. 
ای��ن موضوع باعث می ش��ود ف��ردی که دارای 
صالحیت است از چرخه ارتقای شغلی عقب بماند. 
بروز چنین مشکالتی باعث کاهش بهره وری باقی 

نیروهای کار نیز می شود.
 در این س��ند نی��روی کار به لحاظ ش��غلی به 
س��طحی می رس��د که هم تولید کیفی ارائه کند 
و هم از نظر س��طح رفاه و معیشت هیچ دغدغه ای 

نداشته باشد.
وی با اش��اره به اهمیت موضوع امنیت ش��غلی 
توضیح داد: قراردادهای ح��وزه کارگری امروز به 
گونه ای بسته می ش��ود که با قانون تفاوت دارد و 
این موضوع باعث ناپایدار ش��دن شرایط کار شده 

است. 
در س��ند ملی بای��د این موضوع مورد بررس��ی 
قرارگی��رد. پیش  بینی ه��ا اکنون بر این مبناس��ت 
که س��ند ملی کار شایس��ته می تواند مش��کالت 
موج��ود در حوزه ناپایداری کار را برطرف کند. در 
صورتی که این اتف��اق رخ دهد، اصالح قانون کار 
نی��ز بی فایده خواهد بود و دیگ��ر دولت نیازی به 

اصالحی آن ندارد. 
سند�کار�شایسته�و�کرامت�نیروی�کار���

رحمت اله پورموسی، کارشناس حوزه کار  توجه 
به کرامت و منزلت نیروی انس��انی، وضع معاش و 
درآمد کارگر را از ویژگی های س��ند کار شایس��ته 

می داند. 
پورموسی با اشاره به اینکه اگر سند کار شایسته 
تصوی��ب ش��ود و در بنگاه های اقتص��ادی به اجرا 
درآی��د در ارزش افزوده بنگاه تاثیرگذار اس��ت به 
ایلنا گفت: نیروی کار بهره وری مناس��بی از خود 
نش��ان می دهد و کارفرما هم بهترین اس��تفاده و 

رضایت خاطر را از او خواهد داشت. 
در این شرایط بسیاری از چالش های کارگری و 
کارفرمایی در کشور برطرف خواهد شد. مهم ترین 
دلی��ل بروز تنش های کارگ��ری و کارفرمایی نبود 
یک س��ند جامع در این زمینه اس��ت. در صورتی 
که این سند به درستی تعریف شود، طبیعی است 
بخش قابل توجهی از معضالت این حوزه برطرف 

شود. 
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، تدوین سند 
کار شایس��ته در ارتق��ای دس��تمزد و بهبود وضع 
معیش��ت کارگران موثر است و اگر وزارت کار این 
س��ند را تدوین کند و در هیات دولت به تصویب 
برس��اند دیگر نیاز به اصالح قان��ون کار نخواهیم 

داشت.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد کارشناسان 
حوزه کارگری نس��بت به س��ند ملی کار شایسته 
نگاهی مثبت داش��ته و آن را در راس��تای اهداف 
کارگری و کارفرمایی می دانند. با این حال هنوز از 
سند ملی کار شایسته اطالع دقیقی وجود ندارد و 

دولت باید سریع تر این وعده را محقق کند. 
در صورتی که هیات وزیران و مجلس ش��ورای 
اسالمی س��ند ملی کار شایسته را تصویب کنند، 
پیش بینی می شود مسیر فعالیت های کارگری در 

کشور هموار خواهد شد. 

کارگری

تغییر مناسبات کار با شایسته ساالری 

عضو�کارگری�شورای�عالی�کار:

 چرا سند »کار شایسته «
برای کارگران مهم است؟

معاون وزیر کار گفت: با وجود آنکه در طول برنامه های 
اول تا پنجم توس��عه سیاست اش��تغال وجود نداشت ولی 
در برنامه ششم برای اولین بار عالوه بر اشتغال، سند ملی 

مبتنی بر کار شایسته هم تدوین شده است.
س��ند ملی کار شایس��ته که تدوی��ن آن در برنامه های 
توس��عه چهارم و پنجم مورد تاکید ق��رار گرفت و وزارت 
کار را مکل��ف کرد تا مطابق قانون برنامه، ش��یوه نامه ها و 
آیین نامه های مربوط به این س��ند را با همکاری ش��رکای 
اجتماعی تنظیم و تدوین کند با گذشت بیش از ۱۰ سال 
آن طور که انتظار می رفت محقق نش��د تا به این خواسته 
مهم جامعه کارگری پاس��خ داده شود. با این حال برنامه 
شش��م توسعه این تکلیف را بر عهده دولت گذاشته که تا 
پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سند ملی کار شایسته 
را تهیه و تدوین کند؛   سندی که عیسی منصوری، معاون 
توسعه کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار نیز از تدوین آن 

خبر می دهد.
به گزارش ایسنا، ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته 
به عن��وان یک الزام قانونی به گونه ای ب��ود که برابر ماده 
۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف ش��د س��ند ملی 
کار شایس��ته را ب��ه عنوان یک گفتم��ان جدید در عرصه 
کار تدوی��ن کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توس��عه 
نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف ش��د حداکثر 
تا پایان س��ال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق 
مصوب��ات س��ازمان جهان��ی کار درجه��ت تثبیت حقوق 
بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل 
س��ه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی 
تنظیم کند اما این س��ند در طول سال های اجرای برنامه 
پنجم نیز اجرا نش��د تا بلکه مس��یر خود را به عنوان یک 

الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
به این ترتیب برنامه شش��م، دول��ت را مکلف کرد برای 
دس��تیابی به رش��د و توس��عه اقتصادی مبتنی بر عدالت 
نسبت به اعمال سیاس��ت های اشتغالزایی، مهارت افزایی، 
ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی 
و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر 
تا پایان سال اول برنامه )۱۳۹۶( با پیشنهاد وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی، اتاق تعاون و س��ازمان به تصویب 
هیات وزیران خواهد رس��ید، اقدام کن��د و در ماده ۱۲۰ 
برنامه شش��م توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم 
اجرای قانون برنامه )۱۳۹۷( س��ند ملی کار شایسته را با 
رعای��ت قوانین و مقررات مربوط تهی��ه کند و به تصویب 

هیات وزیران برساند.
تاکید برنامه ششم توسعه بر ضرورت پیگیری و تدوین 
و تصوی��ب این س��ند در حالی اس��ت که س��ند ملی کار 
شایس��ته در طول برنامه های توس��عه قبل در دستور کار 
دولت ه��ا و وزارتخانه های وقت کار ق��رار گرفت اما اقدام 
قابل توجهی که منجر به تصویب و اجرای کامل این سند 

شود، نشده است.
بر اس��اس تعری��ف س��ازمان جهان��ی کار )ILO(، کار 
شایس��ته به منزله دسترس��ی به فرصت ه��ای برابر برای 
زنان و مردان به منظور دس��تیابی به کار مناس��ب و مولد 
در ش��رایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار 
شایس��ته بر ابع��اد مختلف کیفی و کم��ی کار در جامعه 
تاکی��د دارد ک��ه آزادی انتخاب ش��غل، ترویج کار مولد و 
س��ازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت 
نی��روی کار و محیط کار و داش��تن درآم��د مکفی و مزد 
مناس��ب در کنار س��اعات کار مطلوب از ویژگی های بارز 

آن به شمار می رود.
کارشناس��ان معتقدند ب��ا وجود تاکید بر تدوین س��ند 
ملی کار شایس��ته، دولت های گذش��ته تمایل چندانی به 
تنظیم آن نداش��تند و اگر هم داش��تند تغییر و تحوالت 
مختلف��ی ک��ه در حوزه رواب��ط کار و وزارت کار به وجود 
آمد موجب ش��د تا پرداختن به سند کمتر احساس شود. 
ب��ه زعم آنها جامعه امروز به ویژه تحصیلکردگان به س��ند 
کار شایس��ته نیاز دارد چون بازار کار متفاوت از سال های 
گذشته حرکت می کند و به سمت فناوری های نوین پیش 

می رود.
دولت در ماده ۱۲۰ برنامه شش��م توس��عه مکلف شده 
حداکث��ر تا پایان س��ال اول برنامه )۱۳۹۶( با پیش��نهاد 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون نس��بت 
به اعمال سیاس��ت های اشتغالزایی، مهارت افزایی، ارتقای 
دان��ش حرفه ای و حمایت از مش��اغل کوچ��ک خانگی و 
دانش بنیان مبتنی بر س��ند ملی کار اقدام کند و تا پایان 
س��ال دوم اجرای قان��ون برنامه )۱۳۹۷( س��ند ملی کار 
شایس��ته را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه کند و 

به تصویب هیات وزیران برساند.
کارشناس��ان بازار کار تاکید دارند که تنظیم س��ند کار 
شایس��ته به س��ود کارگر و کارفرماس��ت و همه شرکای 
اجتماع��ی از آن منتف��ع می ش��وند چراکه ب��ا اجرای آن 
مس��ائل و موضوعات مهم��ی همچون تعیین دس��تمزد، 
کرام��ت نیروی کار، ارزش افزوده و بهره وری بنگاه محقق 

می شود.
با توجه به اعالم وزارت کار و آمادگی برای تدوین سند 
ملی با محوریت کار شایس��ته انتظار می رود که این امر با 
حضور و نظر همه ش��رکای اجتماعی و گروه های ذی نفع 
دنبال ش��ود و مجلس نیز در تدوین این س��ند مشارکت 

جدی داشته و دولت را یاری دهد.

عض��و کارگری به ایلنا گفت: ش��ورای عالی کار گفت: کس��انی که 
مدعی هس��تند ایران سختگیرانه ترین قانون کار جهان را دارد حداقل 

درباره مناسبات بازار کار بی سواد هستند.
علی خدایی این افراد جرات ندارند از موانع باالدستی سرمایه گذاری 
و حتی مبارزه با فس��اد اقتصادی در کشور س��خن بگویند در نتیجه 

قانون کار را متهم به برهم ریختن بازار کار می کنند.
خدای��ی با اش��اره به تصویب قان��ون کار در س��ال ۱۳۶۹ و کش و 
قوس ه��ای مربوط به آن گفت: در آن هنگام بحث این بود که حقوق 
کار در ای��ران جزو حق��وق عمومی یا خصوصی اس��ت. مدافعان قرار 
گرفت��ن قانون کار در ذیل حقوق خصوصی ب��ه دنبال برقراری رابطه  
موجر و مستاجری بین کارگر و کارفرما بودند اما از همان ابتدا با این 
ن��گاه مخالفت و در نهایت قان��ون کار در زیرمجموعه حقوق عمومی 

تعریف شد.
این عضو کارگری ش��ورای عالی کار اف��زود: حتی بالفاصله پس از 
تصویب قانون کار در دهه ۷۰ مخالفت با آن به صورت وسیع آغاز شد 
و ت��الش کرده اند که آن را ناکارآمد جلوه دهند به این منظور مناطق 
آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را ایجاد کردند تا با خارج کردن کارگران 

از شمول حمایت های قانون کار به اهداف خود دست یابند.

خدای��ی با بیان اینکه این فرآیند منجر به کوچک ش��دن 
گستره س��رزمینی کارگران ایرانی در کشورشان شد، افزود: 
س��پس همین افراد با سوء استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قانون 
کار و نی��ز مفهوم مخال��ف آن قراردادهای موقت کار را رواج 
دادند. رییس کانون کار ش��ورای اسالمی گفت: به طور کلی 
م��اده ۷ قانون کار مدت هاس��ت به بهانه ه��ای واهی معلق و 
مغفول مانده و بهانه هایی که برای ناکارآمدی آن می آورند به 

هیچ وجه درست نیست و تنها ضعف در اجرای قانون است که موجب 
ظلم به ماده ۷ و امنیت شغلی کارگران شده است.

وی با بیان اینکه گفته می ش��ود ام��روز بیش از یک میلیون کارگر 
به صورت پنهان در کارگاه های کوچک زیرپله ای کار می کنند، گفت: 
وجود این همه کارگر که خارج از چتر حمایت های قانون کار قراردارند 
ارتباطی با ناکارآمدی قانون کار ندارد. سال هاس��ت که هر مسئول از 
قان��ون کار و نقص های آن صحبت می کند اما آیا مش��کالت آن حل 

شده است؟
خدایی اضافه کرد: مش��کل اینجاس��ت که این افراد به جای گفتن 
حقیق��ت و معرفی موانع تولید س��عی می کنند قان��ون کار را مقصر 
معرف��ی کنن��د و آن را هدف هجمه های خود ق��رار دهند زیرا تصور 

می کنند رهایی از بن بس��ت موانع تولید در نهایت به قانون 
کار ختم می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی ش��وراهای اسالمی کشور 
با بیان اینکه باید امنیت ش��غلی از دس��ت رفته کارگران را 
به آنها بازگرداند، گفت: وقتی کارگر امنیت ش��غلی نداشته 
باش��د موجب می شود از بس��یاری حقوق دیگر خود کوتاه 
بیای��د در نتیج��ه باید بگوییم که امنیت ش��غلی مهم ترین 
مطالبه کارگران اس��ت. خدایی افزود: امروز اگ��ر کارفرمایی بخواهد 
کارگاهش را برای نمونه از غرب به ش��رق تهران جابه جا کند منتظر 
می مان��د تا قرارداد کارگرانش تمام ش��ود و وقتی از وی می پرس��یم 
آی��ا کارگر خ��ود را به محل جدید کارگاه منتق��ل می کند، می گوید: 
صبر می کنم تا قرارداد کارگران تمام ش��ود. آن وقت اگر کارگر دلش 

خواست می تواند به جای جدید بیاید.
وی تاکیدک��رد: بای��د ب��ا تمام قدرت ب��ه دنبال اج��رای قانون کار 
باش��یم و جلوی اجرای اش��تباه آن را بگیریم و در این راه می توانیم 
از ظرفیت های کارگران کش��ور استفاده کنیم و این را هم بگوییم که 
هیچ گاه اجازه به فراموش��ی سپردن مطالبات اصلی جامعه کارگری را 

نمی دهیم و می گوییم این بار ما خواهیم بود که تکرار خواهیم کرد.

امنیت�شغلی�مهم�ترین�مطالبه�کارگران�است

رحمت اله پورموسی

فتح اله بیات

عیسی منصوری

تحلیل روز

امیر مهرزاد 
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نخس��تین همایش کانون صنف��ی تولیدکنندگان و 
فروشندگان قطعات خودرو ایران هفته پایانی آبان ۹۶ 
در تاالر همایش کتابخانه ملی برگزار ش��د. این کانون 
ازسوی ش��ورای صنفی مدیریت ش��ده و اعضای آن از 
بین صنف های مختلف صنعت قطعه اعم از تولیدکننده، 
توزیع کنن��ده و واردکننده خواهد ب��ود. این کانون که 
هن��وز فعالیت خود را به ش��کل رس��می و عمومی آغاز 
نکرده در راس��تای تنظیم بازار تولی��د و توزیع قطعات 
در حال تشکیل س��اختاری است که شاید بتوان گفت 
خوش��ه ای صنعتی در ابعاد بزرگ در حال شکل گیری 
است. باید دید این تشکل مانند برخی کارهای گروهی 
دیگر که در نیمه راه هن��گام برخورد با موانع غیرفعال 
ش��ده و از هم می پاش��ند در اجرای اهداف خود چقدر 
می تواند موفق باش��د؟ کارهای جمع��ی ادبیات خود را 
داش��ته و به نظر می رس��د هنوز فرهنگ آن به ش��کل 
کامل در کشور و به ویژه صنعت آن شکل نگرفته است. 
این نخستین بار اس��ت که صنعتگران در کانونی چند 
هزار نفری قرار اس��ت هدفی واح��د را دنبال کنند و با 
ساماندهی بازار داخل در نهایت بخشی از بازار خارج را 

نیز در اختیار داشته باشند.
س�اماندهی�بازار�داخل�و�رفتن�به�س�وی���

صادرات
صنف��ی  کان��ون  موس��س  ش��اکری،  علی اکب��ر 
تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان قطعات خ��ودرو ایران 
در ابت��دای این همایش گفت: دوازدهمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران 
بهترین فرصت برای برگ��زاری این همایش و چانه زنی 
درباره ابعاد کار کانون بود تا اعضا از سراسر کشور رو در 

رو به گفت وگو با یکدیگر بپردازند.
او افزود: ۲ مسئله اصلی در این کانون دنبال می شود 
که تشکیل ش��رکت تعاونی برای تهیه و توزیع قطعات 
ل��وازم یدکی نخس��تین مس��ئله آن اس��ت. در این باره 
رایزنی های بسیاری شد و نظرات مختلف مورد بررسی 
قرار گرفت و در نهایت کانون صنفی به یک جمع بندی 
رس��ید. از این پ��س زم��ان عملیاتی ک��ردن و اجرای 

برنامه هاس��ت. وی ادامه داد: چند سالی است که شاهد 
رکود بازار قطعات خودرو هستیم که بخش زیادی از آن 
به مسائل اقتصادی کشور برمی گردد. در وضعیت حاضر 
نمی توان انتظار رفع این مش��کل را از س��وی مسئوالن 
داشت و ضرورت دارد خود صنعتگران به دنبال راهکاری 
برای برون رفت از این چالش باش��ند. این فعال صنعت 
قطعه تصریح کرد: باید از نابس��امانی بازار گذر کنیم تا 
بتوانیم ش��رایط کس��ب وکار بهتری را برای این صنعت 
رقم بزنی��م. وی ادامه داد: هری��ک از تولیدکنندگان و 
نیز واردکنندگان، کاالهای خود را با واس��طه به دس��ت 
مصرف کننده نهایی می رس��انند که حضور واسطه های 
بسیار باعث افزایش نرخ کاال شده و حاشیه سود را برای 
شرکت های مادر تولیدکننده و نیز توزیع کننده کاهش 
می دهد. ش��اکری همچنین به مش��کالت تولید کشور 
اش��اره کرد و گفت: صنعتگر با مش��قات بس��یاری اعم 
از تهیه مواد اولیه، پرداخت مالیات، بیمه، دس��تمزدها 
و... محص��ول خود را تولید می کن��د زیرا باید تمام این 
هزینه ها را به  ش��کل نقدی بپ��ردازد درحالی که هزینه 
محصوالتش را با گذشت زمان دریافت می کند. پرسش 
این اس��ت که یک تولیدکننده باید چقدر س��رمایه در 
اختیار داش��ته باشد تا بتواند با این دیرکرد مطالبات به 

فعالیت خود ادامه دهد؟
وی گف��ت: چنین اتفاق هایی منج��ر به کاهش توان 
تولید و ضعیف ش��دن صنعتگر ش��ده و این امر به طور 
قطع روی کمیت و کیفیت محصوالت تاثیر مس��تقیم 
خواهد داشت. موس��س کانون صنفی تولیدکنندگان و 
فروش��ندگان قطعات خودرو ای��ران در ادامه به دومین 
موضوع اصلی تشکیل این کانون پرداخت و عنوان کرد: 
با طرح مشارکت افراد از سراسر کشور و تشکیل شرکت 
تعاونی، س��رمایه های کوچک جمع می ش��وند و به این 
ترتیب توان مالی مطمئنی برای صنعتگران قطعه س��از 
به وج��ود می آید ک��ه می توانند برنامه ه��ای بلندمدت 

داشته و گام های بلندی بردارند.
ش��اکری همچنین به ۴ محور حمایت از تولید ملی 
و پیش خرید قطعات اش��اره کرد و گفت: به این ترتیب 
قطعه س��از دغدغه فروش نخواهد داشت و قدرت مانور 
بیشتری دارد. در این وضعیت منابع مالی تامین بوده و 
صاحب صنعت به فکر ارتقای فناوری خود خواهد بود. 
همچنین تولید قطعاتی که در داخل تولید نمی ش��ود 

اما س��اخت آنها توجیه اقتصادی دارد و نیز قطعاتی که 
تولید می ش��ود اما سرمایه گذاری و هزینه برای ساخت 
آنها صرفه اقتصادی ندارد از دیگر محورهایی اس��ت که 
در کانون دنبال خواهد ش��د. به ای��ن ترتیب با مطالعه 
می توان به وضعیت صنعت قطعه کشور رسیدگی و آن 

را ساماندهی کرد.
او تاکی��د کرد: با وجود مهندس��ان و افراد متخصص 
داخل��ی می توانی��م کاالهایی با اس��تانداردهای جهانی 
تولی��د کنیم و همین س��رمایه های کوچ��ک منجر به 
اشتغالزایی، توسعه محصوالت ملی، ارزآوری و... خواهد 
ش��د. این قطعه س��از عنوان کرد: باید مبلغ باشیم و در 
بحث تولی��د ایده پردازی کنیم. اهداف��ی که در کانون 
صنف��ی تولیدکنندگان و فروش��ندگان قطعات خودرو 

ایران دنبال می شود در همین راستاست.
وی به اعالم آمادگی برخی برای خرید سهام شرکت 
تعاونی اش��اره کرد و گفت: تمام سهامداران یک نشان 
تجاری داش��ته و ذی نفع خواهند بود. تشکیل شرکتی 
برای خرید قطعات و نیز توزیع آنها بسیاری از چالش ها 
را رفع می کند به ط��ور نمونه ترخیص کاالها از گمرک 
زمان بر بوده و با مش��کالتی همراه اس��ت ک��ه با تولید 
داخ��ل می توان ب��ر آنها فائ��ق آمد. ش��اکری در ادامه 
ب��ه رویکرد صادرات��ی کانون صنف��ی تولیدکنندگان و 
فروشندگان قطعات خودرو ایران به عنوان محور چهارم 
آن پرداخت و گفت: ایران بازار منطقه ای مناس��بی در 
اختی��ار دارد و می تواند پ��س از تامین نیازهای داخل، 
بازارهای کشورهای منطقه را نیز مورد هدف خود قرار 

دهد.
ارتق�ای��� ب�رای� س�ختگیرانه�� مولفه�ه�ای�

کیفیت�
ش��هنام بنای��ی، از دیگر اعضای ای��ن کانون صنفی، 
س��خنران بعدی این همایش بود و به تدوین اساسنامه 
آن اش��اره کرد و گفت: بر اس��اس ساختار شرکت، تنها 
کس��انی حق عضویت دارند که تولیدکننده یا فروشنده 
باشند بنابراین از ورود سرمایه های دیگر ممانعت شده 

زیرا باعث مشکالتی خواهد شد.
او تاکی��د ک��رد: در ای��ن کان��ون کس��ی ح��ق ویژه 
ن��دارد و با رایزنی اف��راد مختلف درب��اره موفقیت ها و 
نا موفقیت ه��ا تالش ش��ده ب��ا چالش ه��ای کمتری به 
اه��داف و نقطه مطلوب برس��یم. عضو موس��س کانون 

صنف��ی تولیدکنندگان و فروش��ندگان قطعات خودرو 
ای��ران افزود: ش��رکت تعاونی می تواند با ن��رخ باالتر و 
کیفیت برتر قطعات را تولید کند و به  فروش برس��اند. 
گروه کنت��رل کیفیت با مولفه های س��ختگیرانه ای که 
دارد اعض��ای خ��ود را به س��وی نوآوری و اس��تفاده از 
فناوری ه��ای روز دنی��ا هدایت خواهد ک��رد. بنایی به 
قابلیت اصالح اساس��نامه نیز اشاره کرد و گفت: تدوین 
اساس��نامه به گونه ای اس��ت که قابلیت اصالح دارد و با 
نظر و آرای افراد می توان بخش هایی را حذف و مواردی 
را به آن اضافه کرد. وی درباره نرخ س��هام عنوان کرد: 
هر س��هم ۳۰میلیون تومان خواهد بود. البته این مبلغ 
برای اعضای هیات مدیره بوده )و این هزینه در ۱۲ فقره 
چک ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومانی دریافت می ش��ود( و 
برای سایر اعضا نرخ متفاوت خواهد بود همچنین سود 
سهام تا یک س��ال غیرقابل برداشت اس��ت. این فعال 
صنعت قطعه کشور افزود: از مزیت های شرکت تعاونی، 
تولید و تهیه قطعات با کیفیت باال و نرخ رقابتی اس��ت 
و نیز تصمیم گیری با نظر و آرای تمام افراد خواهد بود 
و هیات موسس تنها تاسیس کننده کانون بوده و نقش 

بیشتر ندارند.
بنایی درباره نحوه انتخاب اعضا نیز توضیح داد: برای 
عضویت افراد در کانون صنفی آنها گزینش می ش��وند 

زیرا هدف رفع چالش های قطعه سازان است.
دوری�از�رقابت�های�ناسالم��

حسین فائق با تجربه نیم قرن فعالیت در این صنعت 
)به لح��اظ فروش و تولید( س��خنران بعدی بود و تاکید 
کرد: س��هام ممت��از نخواهیم داش��ت و ب��ا پیش بینی 
مش��کالت سایر تشکل ها س��عی خواهد شد اشتباهات 
پیش��ین تکرار نش��ود و صادقانه فعالیت ه��ا ادامه پیدا 
کن��د. وی از محدودیت انتخاب اعضا از اس��تان تهران 
گفت و عنوان کرد: قرار نیست فضای رقابتی ناسالم در 
مرکز به وجود  آید ازاین رو کانون سیاس��ت های خاصی 
دارد تا با نظرس��نجی از اعضا فعالیت ها ادامه پیدا کند. 
در ادامه این هم اندیش��ی افراد حاض��ر در همایش که 
درواقع هریک عضوی از کانون صنفی تولیدکنندگان و 
فروشندگان قطعات خودرو ایران بودند به بیان ابهامات 
خود از کمیت و کیفیت سهام آن و نیز حذف واسطه ها 
با راه اندازی ش��رکت تعاونی پرداختند و هیات  موسس 

به هریک از پرسش ها پاسخ داد.

علی اکبر شاکری

با طرح مشارکت افراد 
از سراسر کشور 
و تشکیل شرکت 

تعاونی، سرمایه های 
کوچک جمع می شوند 
و به این ترتیب توان 

مالی مطمئنی برای 
صنعتگران قطعه ساز 

به وجود می آید که 
می توانند برنامه های 
بلندمدت داشته و 

گام های بلندی بردارند

صنعت خودرو

»تعاون« راهی برای گذر از نابسامانی بازار
در�نخستین�هم�اندیشی�کانون�صنفی�تولیدکنندگان�و�فروشندگان�قطعات�خودرو�ایران�مطرح�شد

به  لحاظ استاندارد 
صنعت قطعه  مشکلی ندارد

 صنع��ت قطعه در ش��رایط 
جدید ب��رای تامی��ن قطعات 
خودروه��ای ت��ازه وارد دارای 
اس��تانداردهای الزم اس��ت و 
ب��رای روزآمدی قطعه س��ازان 
نخس��ت باید صنع��ت خودرو 
ب��ا فن��اوری روز دنی��ا تولید 
خ��ود را ادامه دهد تا به دنبال 
آن صنع��ت قطع��ه نی��ز وارد 
این بس��تر ش��ود. امروز اگر از 
قطعه س��از قطعه ه��ر خودرو 
خواسته ش��ود این توانمندی 

برای تامین آن در واحدهای صنعتی کشور وجود دارد. کشور 
قطعه س��ازان بس��یار توانمندی دارد و آمادگی این را دارند تا 

همزمان، قطعه به روز تولید کنند و تحویل دهند. 
تمام قطعات ساخته ش��ده داخل دارای ایزو هستند و اگر 
این اس��تانداردها را نداش��ته باش��ند نمی توانند با خودروساز 
همکاری کنند اما اگر بخواهیم با س��طح جهانی مقایس��ه ای 
داش��ته باشیم خودروساز و قطعه س��از از سطح جهانی عقب 
هستند و باید در این راستا برای روزآمدی خود تالش کنند.

برای حفظ صنعت خودرو و در جهت پیشرفت و شکوفایی 
آن نیاز اس��ت بین قطعه سازان و خودروسازان تعامل دوطرفه 
وجود داش��ته باشد. اگر ش��رایط مطلوب برقرار شود می توان 
با س��رمایه گذاری های جدید و نیز مشارکت ها آینده روشنی 
را ب��رای ه��ر دو صنع��ت متصور ش��د. حضور قطعه س��ازان 
خارجی در کش��ور و بازدید از کارخانجات می تواند آنها را به 
سرمایه گذاری و مش��ارکت با صنعتگران داخلی ترغیب کند 
که با تحقق چنین امری بخش��ی از مشکالت فناوری و مالی 

رفع خواهد شد. 

همکاری های جدید با استراتژی 
برد- برد

مدیرعامل ساپکو در نشس��ت با هیات فرانسوی اظهارکرد: 
انتظار داریم س��ازندگان خارجی ضمن همکاری مش��ترک با 
قطعه س��ازان داخلی بر کیفیت، تحقیق و توس��عه و مهندسی 
تمرکز بیشتری داشته و در همکاری های خود استراتژی برد- 

برد را در نظر داشته باشند.  
به گزارش ایکوپرس، حس��ین نجاری، مدیرعامل ساپکو در 
نشست مش��ترکی که معاونان و مدیران ساپکو در آن حضور 
داشتند ورود سازندگان خارجی جدید در زنجیره تامین ایران 
خودرو را منوط به بومی سازی قطعات و استفاده از دانش فنی 
روز در آنها دانس��ت و افزود: س��ازندگان فرانسوی در صورت 
قبول این ش��رایط قادر خواهند بود اف��زون بر تامین قطعات 
محصوالت جاری ش��رکت ایکاپ در تولی��د محصوالت آینده 
این شرکت روی پلتفرم ۲۰۸ و ۳۰۱ و همچنین پلتفرم جدید 

گروه صنعتی ایران خودرو مشارکت داشته باشند.
وی خط مشی جدید ایران خودرو در همکاری های جدید را 
محصول ش��رایط تولید و لزوم تمرکز بر ت��وان داخلی عنوان 
کرد و گفت: با توجه به اینکه امروز توان سازندگان داخلی ما 
پیشرفت قابل توجهی داشته، دیگر با روش و کیفیت گذشته 

قادر به همکاری نخواهیم بود. 
درباره�کیفیت�محصوالت�خود�کوتاه�نمی�آییم��

آرن��ود پقا، مع��اون فروش ای��کاپ ضمن معرفی ش��رکت 
مشترک گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت پژو به سازندگان 
فرانسوی و تاکید بر تکیه آن به توان ساپکو در تامین قطعات 
و فعالیت ه��ای بومی تصریح کرد: از آنجا که ایکاپ با فلس��فه 
بهترین کیفیت و نرخ برای مشتری و شرکت همچنین توسعه 
صنعت خودرو ایران فعالیت خود را آغاز کرده است از کیفیت، 
اهمیت به برنامه زمانی و تداوم در پیش��رفت و رشد بهره وری 
چشم پوشی نخواهد کرد و فرآیند انتخاب تامین کنندگان را با 

جدیت پیش خواهد برد. 
 وی ب��ا اش��اره به اینک��ه زم��ان تولید محصول به ش��کل 
س��ی کی دی )CKD( در ایران به س��ر رس��یده، یادآور ش��د: 
خودرو ۳۰۱ را با بومی سازی ۶۰درصد آغاز کرده و این میزان 

را به ۸۰درصد خواهیم رساند.
مع��اون فروش ایکاپ ضمن بیان تجربه موفق همکاری های 
گذشته با س��اپکو و سازندگان محلی، خودروهای مدل ۳۰۱، 
۲۰۸ و ۲۰۰۸ را تولیدات باکیفیت پژو برای بازار ایران عنوان 
ک��رد و افزود: برنامه صادرات ۳۰درص��د از تولیدات ایکاپ از 
اهداف اصلی ماس��ت. این نشس��ت با معرف��ی صنعت خودرو 
کشور و اهداف ایران خودرو و ساپکو برای سازندگان فرانسوی 
ازسوی مدیر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک و اعالم اهداف 
و برنامه ه��ای پروژه پلتفرم جدید گ��روه صنعتی ایران خودرو 
ازس��وی معاونت خرید این ش��رکت ادامه یافت و با پرسش و 

پاسخ هیات فرانسوی در نهایت به  کار خود پایان داد.

علی فراهانی
رییس انجمن تخصصی 

صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشور

یادداشت

خبر

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

۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰کامیون ایویکو-یورو کارگو
۴۶۱/۰۰۰/۰۰۰۴۳۶/۰۰۰/۰۰۰کشنده ایویکو-استرالیس
۲7۳/۲۲۰/۰۰۰۲7۲/۰۰۰/۰۰۰کامیون ایسوزو ۱۸ تن

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

۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده اسکانیا - جی ۴۰۰
۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰کشنده کاوه - تک محور کی تی ۴۲۰

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

۲۶۳/۰۰۰/۰۰۰۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰کشنده فوتون
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۱۳/۰۰۰/۰۰۰آریا کمپرسی ۱۹۲۴ ال کی

۴۱۸/۰۰۰/۰۰۰۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده ولوو اف اچ ۴۶۰
۴7۳/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰کامیون کشنده ولوو اف اچ ۵۰۰

۱۸۶/۲۰۰/۰۰۰۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰کامیون دانگ فنگ آر۲7۰ تک محور باری ۲*۴
۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰کشنده داف ۱۰۵ ایکس اف

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

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

......۹۸/۳۰۰/۰۰۰کامیونت آرنا
......7۸/۸۰۰/۰۰۰کامیونت جک ۵.۶ تن

۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ایسوز ۵ تن بدون کاربری
۱۲۲/۶۵۰/۰۰۰۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز )۶ تن اتاق جدید(

۱۲7/۰۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز کمپرسی )۶ تن اتاق جدید(
۱۳۰/۳۵۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰کامیونت ایسوز )۸.۴ تن اتاق جدید(

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

7۵/۰۰۰/۰۰۰......کامیونت ۵.۲ آمیکو- ای ام ۶
K ۱۰۵۲ 7۸/۵۴۰/۰۰۰7۸/۵۴۰/۰۰۰کامیونت کاویان

۱۰۰/۴۰۰/۰۰۰۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۶.۵ تن
۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۶.۵ تن . خوابدار

۱۰۱/۶۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰فرتون ۸.۵ تن

قیمت انواع کامیون  و کامیونت 
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در حالی در نخس��تین روزهای آب��ان خبر جابه جایی 
ده ها خودرو خاک گرفته در گمرک ها به مقصد نامعلوم 
منتش��ر شد که ش��نیده ها از وجود ۷ هزار خودرو بدون 
ثبت س��فارش در گمرکات اجرایی حکایت داشت. حال 
شنیده ها حاکی از آن است که این تعداد خودرو با وجود 
گذشت بیش از ۵ ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش 

از مرز ۱۰ هزار دستگاه عبور کرده است.
 از س��وی دیگر بررسی روند تجارت ۷ ماهه نیز نشان 
از واردات ۴۹ هزار خودرو در این مدت دارد که مقایسه 
این میزان با س��ال گذشته نش��ان از افزایش چشمگیر 
واردات دارد. ب��ه گفته فعاالن این حوزه دلیل این میزان 
افزایش، ثبت تعداد زیادی خودرو از سوی واردکنندگان 
با توجه به ممنوعیت ثبت س��فارش بوده و با اتکا به این 

میزان واردات، تاکید بر ممنوع نبودن واردات دارند. 
این در حالی  اس��ت که ثبت سفارش های انجام شده 
پیش از ممنوعیت تنها ۶ ماه اعتبار دارند که با احتساب 
بس��ته بودن س��ایت ثبتارش از تیرماه تنها چند روز به 
اعتب��ار مجوزه��ا باقی مانده و از این پس ش��رایط ورود 

خودروهای وارداتی با ابهام های زیادی همراه است. 
بسته بودن س��ایت ثبتارش در چند وقت اخیر منجر 
ب��ه نب��ود تعادل در بازار ش��ده و عالوه ب��ر افزایش نرخ 
خودروهای وارداتی در بازار، تعداد خودروهای باقیمانده 

در گمرک را نیز به شدت افزایش داده است. 
به گفته مقامات گمرک درحال حاضر ۱۰ هزار خودرو 
بدون ثبت س��فارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات 
اجرایی وجود دارد که با احتس��اب این میزان خودرو با 
فرض حج��م موتور زیر ۲۵۰۰ سی س��ی، مجوزی برای 

ترخیص وجود ندارد. 
در شرایطی که دالیل دپو این خودروها مشخص است 
این پرس��ش مطرح می شود که با صدور مجوز ترخیص 
این خودروها باید با چه ش��یوه ای اقدام به عرضه آنها در 
بازار کرد تا تورمی ایجاد نشود و به طور کلی اثرات ورود 
ای��ن خودروها به بازار چه مخاطرات یا مزایایی به همراه 
خواهد داشت؟ شرکت های مجاز یا غیر مجاز نیز با وجود 
تعهدات پیشین چگونه می توانند تعهدات خود در زمینه 

واردات را اجرا کنند؟
این در حالی اس��ت که با وج��ود این تعداد خودرو در 
گمرکات، بازی ش��رکت های مجاز و غیرمجاز همچنان 
ادام��ه دارد، درحالی که بس��یاری از ش��رکت های مجاز 
ارتباطی با ش��رکت های مادر نداش��ته و نامی از آنها در 
س��ایت های ش��رکت های اصلی اروپایی و آسیای شرقی 

دیده نمی شود. 

دالیل�دپو�خودروها���
مه��دی دادف��ر، دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
در تش��ریح دالی��ل این میزان دپو خ��ودرو در گمرکات 
گفت: بخش��ی از این میزان خودرو پیش از بسته شدن 
س��ایت ثبت سفارش وارد گمرکات ش��ده و بخشی نیز 
دارای مجوز ثبت س��فارش هس��تند که در ردیف ثبت 
س��فارش های بایگانی شده سازمان توس��عه تجارت قرار 
گرفته ان��د و مرجع قضای��ی نیز به دنب��ال پیگیری این 
موضوع اس��ت. وی بخش��ی از این خودروه��ای وارداتی 
دپو شده در گمرکات را متعلق به نمایندگی های متفرقه 
دانست و اظهار کرد: بخش دیگری واردات این خودروها 

نیز به دلیل ۱۴۴ هزار ثبت سفارش انجام شده بود. 
وی با بی��ان اینکه مس��ئولیت خودروهایی که دارای 
مجوز ثبت س��فارش بایگانی شده باش��ند و مالکان آن 
ادعای مالکیت کنند به صورت مستقیم با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، تصریح کرد: انجمن واردکنندگان 
ای��ن موض��وع را که این دس��ته از خودروه��ا فاقد ثبت 
س��فارش اس��ت قبول ندارد زیرا این خودروها بر اساس 
برنامه تولید و انعقاد قرارداد یک یا چند  ساله وارد کشور 
شده اس��ت. در این شرایط کش��ورهای اروپایی و سایر 
کش��ورها مانند ای��ران عمل نمی کنند ک��ه تصمیم های 
ناگهان��ی گرفته باش��ند بنابرای��ن دولت بای��د آثار این 

تصمیمات یک شبه را بپذیرد.
این فع��ال خودروهای وارداتی ادامه داد: به طور قطع 
در پاس��خ به معاونان اقتصادی س��فارتخانه ها یا شرکای 
خارجی در زمینه می��زان ثبات قوانین و مقررات جواب 
روشنی برای آنها نخواهیم داشت همان گونه که تاکنون 
نیز اعالم ش��ده زیرا این نوع عملکرد ثبات و مفهمومی 

ندارد. 
دادفر با بیان اینکه انجمن واردکنندگان در کنار دولت 
به عنوان حاکمیت همواره از عملکرد حلقه مافیای فساد 
صنعت خودرو زیان دیده اس��ت، گف��ت: این روند مورد 
پس��ند مافیاست و این تعداد محدود با هدف حمایت از 
تولی��د داخل در حال بهره برداری مالی هس��تند و حتی 
با وجود شناس��ایی آنها از س��وی نهاده��ای اطالعاتی و 
امنیتی هی��چ اقدامی برای مقابله با آنها انجام نش��ده و 

شاهد عملکرد آنها در همه دولت ها بوده و هستیم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به مهلت ۶ 
ماهه ثبت سفارش و ممنوعیت تمدید دوباره آن افزود: با 
پایان این مهلت یا با بازشدن دوباره ثبتارش اجازه ثبت 
دوباره درخواس��ت ها به وجود خواهد آم��د و یا با ادامه 
ممنوعیت دوباره درخواس��ت، این خودروها از گمرکات 

مرجوع خواهد شد.
خروج�کامل�دولت�از�صنعت�خودرو���

دادف��ر در تش��ریح اث��رات تورمی عرضه ای��ن تعداد 
خودرو دپو ش��ده در گمرکات نیز اظهار کرد: بس��یاری 

از این خودروها در ردیف تعهدات گذش��ته ش��رکت ها و 
نمایندگی ها بوده به طوری که تاکنون به دلیل تاخیر در 
تحویل خودروهای ثبت نامی بیش از ۶۰۰پرونده قضایی 
تشکیل شده اس��ت ضمن آنکه تغییر قوانین و مقررات 
مربوط به تعرفه نیز به طور قطع به تصویب خواهد رسید 
زی��را این تصور وجود دارد ک��ه راه نجات صنعت خودرو 
داخل، افزایش تعرفه واردات اس��ت در حالی که اقتصاد 
نشان داده این نوع نگرش هیچ راه نجات بخشی نبوده و 

کمکی به اقتصاد کشورها نکرده است.
وی در پاس��خ به ض��رورت تعیی��ن مکانیزمی خاص 
ب��رای عرض��ه خودروهایی که ۵ ماه بیش��تر از دپو آنها 
در گم��رکات می گذرد نیز گفت: این خودروها در ردیف 
دارایی های شخصی به ش��مار می رود و هیچ کس اجازه 
تعیی��ن مکانیزمی خاص ب��رای ترخیص آنه��ا را ندارد. 
نرخ خرید این خودروها مش��خص اس��ت که با احتساب 
افزای��ش تعرفه  که ب��ه زودی اعمال می ش��ود و هزینه 
خ��واب و نگه��داری ن��رخ نهای��ی آن از مصرف کنن��ده 
دریافت می ش��ود؛ بر این اساس اثرات تورمی آن  تنها به 

مصرف کننده منتقل می شود. 
این فع��ال در زمینه خودروهای واردات��ی با تاکید بر 
اینک��ه درمان دردها به موقع و از جایی که آغاز ش��ده، 
انجام نمی شود، ادامه داد: درد سردرگمی در تولید داخل 
و بی تعهدی به مردم با افزایش تعرفه درمان نخواهد شد 
بلکه تنها راهی که بیشتر از ۱۵ سال رهبر معظم انقالب 
و فعاالن و کارشناس��ان بر آن تاکید دارند، خروج کامل 
دولت از صنعت خودرو اس��ت. در این شرایط خودرو به 
فناوری های روز مجهز می شود و شاهد افزایش کیفیت با 
نرخ رقابتی شده و پاسخگوی تقاضای مردم خواهد بود.

دادفر با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به اندازه کافی 
از توان، انگیزه، علم، دانش و قابلیت برخوردار اس��ت که 
با عملکرد یک خودروساز خارجی در کشور نظارت کند، 
 افزود: دولت به دلیل نداش��تن چنین توانایی با تکیه بر 
اهرم هایی سعی در انجام این اقدامات دارد در حالی که 
در سال های گذشته نیز نتوانسته عملکرد موفقی در این 

زمینه داشته باشد.  
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به میزان 
ضرر و زیان های احتمالی بازگشت خودروها به مبدا نیز 
تصری��ح کرد: تا مقطعی هزینه نگهداری و خواب پول از 
س��وی کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار 
گرفته اما واقعیت این اس��ت که چندان به بازگشت این 
خودروها به مب��دا فکر نمی کنیم از این رو ضرر و زیانی 
محاس��به نش��ده البته در این باره به عنوان راهبردی که 
ضریب احتمال پایینی دارد، برنامه ریزی هایی شده زیرا 

معتقد به برنامه ریزی و تحلیل هستیم.
وی با بیان اینکه درحال حاضر ش��اهدیم مجری قانون 
اعتقادی ب��ه اجرای قانون ندارد، گفت: در این ش��رایط 

احتمال وقوع هر چیزی دور از ذهن نیست. 
این فع��ال در زمینه واردات خودرو ادامه داد: تفکرات 
خش��ک گذش��ته با تحریک و هدایت مافیا هیچ زمانی 
اجازه نمی دهد که واردکنندگان درخواست های خود را 
به راحت��ی مطرح کنند به همین دلی��ل حضور انجمن 
واردکنندگان در ش��ورای سیاست گذاری خودرو منتفی 

شده است. 
دادفر با اش��اره به سال های گذشته و بیشترین حجم 
واردات خودرو گفت: بیش��ترین میزان خودرو وارد شده 
۷۰ هزار دستگاه بوده که با احتساب سهم نیم درصدی 
در اقتصاد جهان که ۹۹/۵ درصد آن در س��ایر بخش ها 
رقم می خورد بازار ایران چندان سودآور برای کشورهای 
خارجی نیس��ت که ممنوعیت واردات بتواند لطمه ای به 
آنها وارد کند. در این شرایط متضرر اصلی، مصرف کننده 

داخلی خواهد بود.  
ض�رورت�بازنگ�ری�در�ص�دور�مجوزهای���

واردات
ولی ملکی، عضو ناظر مجلس در ش��ورای رقابت نیز با 
اش��اره به مصوبه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مبنی 
ب��ر محدودیت در واردات با ه��دف ارائه خدمات پس از 
فروش از س��وی ش��رکت های واردکننده اظه��ار کرد: با 
توجه به واردات انبوه خودرو به کشور شرکت های بزرگ 
خودروسازی باید در کش��ور مقصد طرف قرارداد، دفاتر 
معتبری داش��ته باش��ند تا خدمات پ��س از فروش را به 
خریداران ارائه کنن��د در غیر این صورت منجر به زیان 

مصرف کننده خواهد شد. 
وی تصریح کرد: نباید عده ای با واردات خودرو س��ود 
کالن��ی ببرن��د و خریداران بدون دریاف��ت خدمات پس 
از ف��روش با مش��کالت عدیده ای مواجه ش��وند. این در 
حالی است که اقدام وزارت صنعت،  معدن و تجارت مبنی 
بر کنار گذاش��تن شرکت ها و محدود ش��دن واردات به 
نمایندگی ه��ا منجر به محدودیت در واردات و در نهایت 
هرج و مرج ش��ده که الزم است راهکاری در این زمینه 

اندیشیده شود. 
ملکی درب��اره واردات غیرقانونی تع��دادی خودرو نیز 
اظهار کرد: ارائه مجوزهای خاص به صورت موردی منجر 
به واردات این دس��ته از خودروها ش��ده که به طور قطع 
باید تعداد این خودروها محدود باشد در غیر این صورت 

فسادی در زمینه واردات وجود داشته است. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به تصمیم وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت مبنی بر صدور مجوز برای واردکنندگان متفرقه 
خ��ودرو بر بازنگری در این تصمیم تاکید و تصریح کرد: 
وظیفه ای��ن وزارتخانه رفتار اصولی اس��ت و ارائه مجوز 
واردات خ��ودرو تنها ب��ه نمایندگی های مج��از با هدف 

جلوگیری از متضرر شدن مردم است. 

پیامدهای دپو ۱۰ هزار خودرو در گمرک  
تشکیل�بیش�از��۶۰۰پرونده�قضایی�و�تورم�تحمیلی�به�بازار

زورآزمایی�های�داخلی�بر�قراردادهای�پسابرجام
س��ایت »بن رو« در اختیار جوینت ونچر رنو، ایدرو و هلدینگ ناصح قرار 
نگرفت. این خبر گرچه کوتاه اس��ت اما پیامدهای بلندمدت و منفی را برای 

فضای جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار ایران به دنبال خواهد داشت. 
ب��ه گزارش خودروکار، س��ایت بن رو که بدون اط��الع مالک اصلی یعنی 
سایپا از س��وی سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( به عنوان 
طلب برداشته و در اختیار جوینت ونچر مشترک ایدرو و رنو به عنوان آورده 
ایدرو لحاظ شده بود پس از چندین ماه کش و قوس در اختیار رنویی ها برای 
تولید خودرو و اجرایی شدن بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی صنعت 
خودرو قرار نگرفت تا این قرارداد پس��ابرجامی قربانی زورآزمایی های داخلی 

ش��ود.  از همان ابتدا که ایدرو س��ایت بن رو را به عن��وان آورده خود مطرح 
کرد، انتقادهای بس��یاری به این اق��دام وارد و در دفاع از تمام این انتقادات 
مطرح ش��د که ایدرو به عنوان سهامدار س��ایپا از این شرکت مطالبه داشته 
و این س��ایت تولیدی به عنوان وصول این مطالبات برداش��ته شده است اما 
هیچ روند قانونی برای این ادعا شکل نگرفت و در مقابل سایپایی ها براساس 
قانون این حق را داش��تند که س��ایت بن رو را به رنویی ه��ا تحویل ندهند؛ 
اتفاقی که با وجود امضای قرارداد نهایی رخ داد و این گونه ایدرو و رنو ناچار 
به بازبینی قرارداد رنو ش��دند.  این اقدام درحقیقت یک معنا بیشتر ندارد و 
آن ه��م خلف وعده طرف ایرانی در اجرای بندهای قرارداد اس��ت. اکنون با 

اتفاق رخداده این پرسش مطرح است که چنین اتفاقی چه پیامدی در جذب 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران دارد؟

فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو در پاس��خ به این پرس��ش می گوید: 
نخس��تین پیامی که این اتفاق برای س��رمایه گذاران خارجی مخابره می کند 
این اس��ت که دو خودروس��از بزرگ ایران قدرت زیادی دارند و شرکت های 
خارج��ی در ص��ورت همکاری نکردن ب��ا آنها در بازار ایران روزگار س��ختی 
خواهند داشت. با وجود اینکه رنو حدود ۱۲ سال است در ایران حضور دارد 
اما این اتفاق نشان داد که ارتباطات و توان در حدی نیست که بتواند با این 

دو شرکت مقابله کند. 

صنعت خودرو

ولی ملکی

مهدی دادفر

 ناتوانی صنعت خودرو 
در جذب نیروهای تحصیلکرده

به��ره وری  ب��ودن  پایی��ن 
نیروی کار ک��ه این روزها به 
هم��ه حوزه ها تعمی��م یافته 
و محدود ب��ه صنعت خودرو 
نمی شود نیازمند مرزی میان 
تئوری  و  کارب��ردی  آموزش 
درس��ت اس��ت. تمرکز فعلی 
آموزش در کش��ور بیشتر بر 
پای��ه آموزش ه��ای تئوری و 
آموزشی  ساعت های  تکمیل 
بوده در حالی که شرکت های 

خودروساز نیز به اندازه دانشگاه ها ساعت های آموزشی در 
اختی��ار دارند و تقویم آموزش��ی آنها سرش��ار از دوره های 
متع��دد بوده و آخرین مباحث روز دنیا نیز در این واحدها 
ارائه می ش��ود با این حال نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. 
بررس��ی ابعاد مختلف این موضوع نشان از بهره وری پایین 

در سطح ملی و کالن دارد. 
یک��ی از ش��اخص های رقابت پذیری بنگاه ه��ا، ظرفیت 
کشور در جذب نیروی بااس��تعداد است که رتبه ایران در 
این ش��اخص ۱۲۶ است که نمونه  این وضعیت در صنعت 
خودرو قابل مش��اهده اس��ت به طوری که اس��تعدادهای 
زی��ادی در صنعت خ��ودرو وجود دارد ام��ا در جذب این 
اس��تعدادها دچار مشکل هس��تیم به طوری که هم اکنون 
مهندس��ان ایران��ی زیادی در ش��رکت های تویوت��ا، فورد 
و جنرال موتورز مش��غول فعالیت هس��تند اما از ظرفیت 
 آنه��ا در صنعت خ��ودرو ایران اس��تفاده چندانی نش��ده

 است. 
یکی دیگر از چالش های صنعت خودرو اس��تفاده نکردن 
از زن��ان تحصیلکرده و دارای تخصص اس��ت به طوری که 
ای��ران در مش��ارکت زنان در صنعت نس��بت به مردان در 
رتب��ه ۱۳۷ دنیا ق��رار دارد درحالی ک��ه نگاهی به جذب 
دانشجویان نش��ان می دهد ۵۰درصد رشته های مهندسی 
را بانوان تشکیل می دهند اما صنعت خودرو با تصور اینکه 
کاری سخت و مردانه به ش��مار می رود، مردساالرانه بوده 
و از ظرفی��ت زنان در این صنعت به میزان کمی اس��تفاده 

می کند. 
 درحال حاضر مبنای آموزش عالی در کشور صدور مدرک 
و کمیت گرایی اس��ت به این معنا که تعداد کارشناسان و 
کارشناس��ان ارش��د افزایش یافته و همزمان س��طح توقع 
کس��انی که دارای مدرک هس��تند نیز رو به افزایش بوده 
و انتظار برای پشت میزنشینی را فراهم کرده ایم در حالی 
که صنعت خودرو عالوه بر مهندس��ان و افراد تحصیلکرده 

به افرادی با توانایی عملی و کاربردی نیاز دارد. 
این روند نش��ان می دهد ایراد و مش��کالت فعلی صنعت 
خودرو در آموزش نهفته نیس��ت و شاید یکی از دالیل آن، 
نبود مدیریت باثبات و منس��جم در زمینه ارتقای کیفی و 

بهره وری در این صنعت است.
 اس��تفاده نادرست از نیروهای متخصص در این صنعت 
و اس��تفاده از توان آنها نیز از دیگر مشکالت اصلی بوده و 
شاید بتوان گفت مدیریت نیروی کار اتفاق نیفتاده است. 

مطالعات عملکردی ش��رکت های مختلف نشان می دهد 
از آنجا که نیروی کار بی انگیزه اس��ت، دلس��وزانه کار خود 
را انج��ام نمی دهد که این امر به مس��ائل رفتار و فرهنگ 
س��ازمانی برمی گردد. این در حالی است که نیروهایی که 
از دانش��گاه ها فارغ التحصیل می ش��وند در ابتدای فعالیت 
باانگی��زه و دارای علم روز بوده و عالقه مند به تاثیرگذاری 
هستند اما این دسته از نیروها وارد محیط ها و چارچوب های 
بس��ته بدون خالقیت و نوآوری و بر مبنای شیوه نامه های 
 از پی��ش تعیین ش��ده ای می ش��وند که به ن��درت روزآمد

 شده اند.
 در این شرایط دست آنها برای خالقیت و نوآوری بسته 
می ش��ود. این روند نش��ان می دهد نیاز است در این حوزه 
مطالعات دقیق و ارزش��مندی انجام شود تا مشکالت کار 
مشخص ش��ود چراکه درحال حاضر حجم ساعت آموزشی 

کم نیست اما آموزش ها کیفیت خوبی نداشته اند. 

سایپا در مسیر قانون مداری
آنچه مهم اس��ت تاکید سایپا بر رعایت همه جانبه قانون 
اس��ت و هر تصمیمی ک��ه هیات مدی��ره منتخب آخرین 
مجمع عمومی گروه خودروس��ازی س��ایپا بگیرند قانونی 

بوده و سایپا خود را موظف به اجرای آن می داند. 
 به گزارش س��ایپا نی��وز؛ آن گونه ک��ه در خبرهای روز 
یکشنبه آمده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ازسوی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شده که این موضوع 
بر اس��اس قوانین جاری کش��ور مغایر قانون تجارت است 
و مق��ام عال��ی وزارت هیچ گاه در انتخ��اب مدیرعامل یک 
ش��رکت سهامی عام دخالت ندارد و مشخص نیست منشا 

این خبر کجاست و با چه هدفی منتشر شده است. 
براس��اس قوانین حاکم بر موض��وع و قانون تجارت، هر 
شرکت سهامی به وس��یله عده ای از سهامداران که قانون 
عنوان هیات مدیره به آنها داده است، اداره می شود. هیات 
مدیره، مقام تصمیم گیری و اجرایی ش��رکت اس��ت و این 
هیات ی��ک نفر از بین خود یا خ��ارج از اعضا را به عنوان 
مدیرعامل برای انجام امور اجرایی شرکت انتخاب می کند. 

رضاسیفاللهی
مدیرعاملموسسهمرکز

آموزشبازرگانی

یادداشت 

خبر
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سهشنبه

 سال بیست و نهم  شماره 262  پیاپی 2235

 برنامه های اقتصادی
 به بودجه اعتبار می بخشد 

یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی بر این عقیده اس��ت که میزان 
مش��کالت تولید و اقتصاد را سیاس��ت گذاری دولت مشخص می کند 
و زمان��ی که سیاس��ت های دولت تعیین ش��د میزان نی��از دولت به 
بودجه برای عملیاتی کردن سیاست های از پیش تعیین شده مشخص 

می شود. 
جمشید پژویان در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش، در پاسخ به 
این پرسش که بودجه سال ۹۷ را چگونه می توان در راستای حمایت 
از تولی��د تدوین کرد، گفت: برنامه های اقتصادی دولت اس��ت که به 
بودجه اعتبار می بخشد و درواقع بودجه تنها منعکس کننده هزینه ها 

و درآمد های دولت است.
وی اف��زود: برخی بر این تصور نادرس��ت دامن می زنند که بودجه 
تعیین کننده سیاس��ت های دولت است و رسانه ها نیز بدون آگاهی از 

اصل مطلب این موضوع را بارها منعکس کرده اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: برای تعیین بودجه هرکدام 
از پروژه ها باید میزان درآمد ها از مالیات، نفت و ... را محاسبه کرد تا 
مشخص شود آیا برای عملیاتی ش��دن پروژه ها این درآمد ها کفایت 
می کن��د یا خی��ر و اینکه آیا درآمد ها ازنظر اقتص��ادی قابل  تجزیه و 

تحلیل هستند؟
به گفته پژویان، میزان اختص��اص بودجه برای هرکدام از پروژه ها  
بس��تگی به قدرت وزیران در مجلس ش��ورای اس��المی دارد اما این 
مسئله کوچکترین نقش��ی در این موضوع که منابع درجهت درست 

هدایت می شود و رشد مناسبی را در آینده خواهیم داشت، ندارد.

یک��ی از اتفاق ه��ای مطل��وب در صنع��ت قطع��ه، رفتن 
صنعتگران به س��وی تولید محصوالت نانویی است. فناوری 
نانو در استقامت بخش��ی قطعات تاثیر بسیاری دارد و هزینه 

زمانی و مالی را توجیه پذیر می کند.
الستیک�هایی�که�پنجر�نمی�شوند��

مجی��د مهدی جبار، یکی از مخترعان در بحث نانومتریال 
پلیمری موفق به س��اخت تایرهایی ش��ده که تا وقتی تایر 
صاف نش��ود و نیاز به تعویض نداشته باشد، پنچر نمی شود. 
وی از مطالعات مجموعه دانش بنیان تایرون از شهریور ۹۰ 
گفت و عنوان کرد: به مدت ۵ س��ال فعالیت های پژوهش��ی 
به ش��کل میدانی انجام و در ای��ن مدت حدود ۱۴۰ ورژن از 

کامپاندهای پلیمری نانو ساخته شد.
این ایده پرداز افزود: الس��تیک های نانوپلیمری قادرند در 
کس��ری از ثانیه چندین رخنه و سوراخ که ممکن است در 
تای��ر به وجود آی��د را کنترل کنند همچنی��ن در آزمون ها، 
تایرها باید می توانس��تند از یک تخته با ۸ تا ۱۲ میخ عبور 
کنند بدون اینکه آسیبی ببینند و افتی در فشار باد به وجود 
آید. درواقع باید گفت این مواد خودترمیم گر بوده و این طور 

نیست که موقت عمل کنند.
به گفته وی تا ام��روز چنین موادی در صنعت تایر دیده 
نش��ده و به نوعی فناوری اس��ت که در ایران با پژوهش های 
بومی به آن رس��یده ایم. او گفت: ش��رکت کنتیننتال آلمان 
در این زمینه چند س��ال مطالعه داشت اما به موفقیت الزم 
دست نیافت. مهدی جبار درباره قیمت این تایرها نیز گفت: 
اگ��ر در بافت خود تایر و از ابتدای س��اخت این مواد مورد 
اس��تفاده قرار گیرد هزین��ه ۳۰ تا ۴۰درص��د افزایش پیدا 
می کن��د اما اگر نانومتری��ال به تایر یا تی��وپ آماده تزریق 
ش��ود بین ۱۵ تا ۲۰درصد تفاوت نرخ خواهند داشت ضمن 
آنکه اگر خود تایر با این نانو تولید ش��ود مشکالت احتمالی 

کمتری خواهد داشت.

مصطفی تنها، س��خنگوی این انجمن صنفی صنعت تایر 
ای��ران درب��اره حمایت از ای��ن طرح ها نیز عن��وان کرد: دو 
روش برای این امر قابل پیگیری اس��ت؛ نخست مراجعه به 
ش��رکت های تولیدکنندگان که آنها خود با ابزار و امکاناتی 
که در اختیار دارند به بررس��ی طرح و آزمون آن بپردازند و 
س��پس به طور مس��تقیم پس از تایید و به توافق رسیدن با 
مخترع تولید انبوه آن آغاز شود. دومین شیوه همان مراجعه 

به مرکز مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک است.
قاچاق،�عامل�اصلی�خرابی�قطعات�یدکی��

برخ��ی ش��نیده ها حاک��ی از گالی��ه و ش��کایت مالکان 
خ��ودرو از تعمیرکاران ب��رای تعمیر مش��کالت خودرویی 
خود اس��ت درحالی که کارشناس��ان این بخ��ش از صنعت 
معتقدن��د در تولید قطعات از مواد اولیه نامرغوب اس��تفاده 
می ش��ود و مش��کل خودروها پ��س از تعمی��ر ارتباطی به 
نابلدی تعمیرکاران ندارد. حس��ن صانعی نیا، رییس اتحادیه 
ماشین س��از و فلزت��راش تهران درب��اره خرابی قطعات پس 
از تعوی��ض این گونه توضیح داد: بخش عمده ای از مش��کل 
قطعات مربوط به مواد اولیه مورد استفاده سازندگان است. 
ام��روز مواد اولیه بدون شناس��نامه و ارزان در بازار کش��ور 

فراوان است و افراد مبادرت به تهیه آنها می کنند.
وی درباره راهکار این معضل گفت: برای تامین مواد اولیه 
تولید داخلی و خارجی نیاز به حمایت های دولتی اس��ت تا 
نرخ محصوالت کاهش پیدا کند و تولید اقتصادی تمام شود 
اما در کنار این مسئله نباید از کیفیت مواد اولیه کاست. او 
افزود: وقتی مواد اولیه در بورس عرضه می شود تولیدکننده 
نمی توان��د با توجه به حجم موردنیاز خود به طور مس��تقیم 
م��واد را بخرد و دالل و واس��طه مبادرت به این امر می کند 

درنتیجه قیمت ها در بازار آزاد افزایش پیدا می کند.
اما پیمان یزدان بخش، عضو انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرویی در این باره گفت: اینکه تعمیرکاران 
از چه قطعاتی اس��تفاده کنند موضوع مهمی اس��ت. زمانی 
ممکن اس��ت تعمیرکاری از قطعات یدکی غیراس��تاندارد و 
از راهی غیر از ش��بکه اصلی تامین، قطع��ات را تهیه کند. 
مسئولیت این امر با قطعه سازان داخلی نیست. بارها عنوان 

ش��ده حدود یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دالر قطعات قاچاق 
به کشور وارد می شود و این امر باعث ضربه شدید اقتصادی 
به حوزه مصرف کننده در خدمات پس از فروش شده است.

رویدادهای�هفته�پایانی�آبان��
روزهای پایان آبان ۹۶ دو رویداد را نیز در خود ثبت کرد؛ 
برگزاری نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو تهران و برگزاری نشست B2B قطعه سازان ایرانی با 
همتایان فرانسوی و آلمانی. دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران با حضور منصور 
معظم��ی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( در محل 
دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران گش��ایش یافت. 
معظمی گفت: صنعت خودرو بدون قطعه س��ازی معنا پیدا 
نخواهد ک��رد. درواقع این تولیدکنن��دگان قطعات مختلف 
خودرو هس��تند که با تامین اجزای خودرو محصول نهایی 
را در اختی��ار مصرف کنندگان قرار می دهن��د. با نگاهی به 
پیشینه صنعت قطعه ش��اهد رشد و توسعه این صنعت در 
کشور هس��تیم و نمایشگاه امس��ال نیز حاکی از این است 
که استقبال تولیدکننده نس��بت به سال گذشته در بخش 

داخلی و بین المللی افزایش پیدا کرده است.
آنجال مان��س، مدیر بخش بازرگان��ی و بین الملل انجمن 
خ��ودرو و قطع��ه آلمان )VDA( درب��اره دلیل حضور این 

انجمن در ایران گفت: برای نخس��تین بار اس��ت که دولت 
آلمان در این نمایش��گاه پاویون تشکیل می دهد زیرا ایران 
بازار خوبی در اختیار دارد و این امر برای آلمان مهم است. 
در این زمینه نیاز اس��ت با بازار ایران آش��نا ش��ویم که این 
کار در مراح��ل مختلف و گام به گام انجام خواهد ش��د زیرا 
با آش��نایی بیش��تر می توان ارزیابی کرد همکاری ها در چه 

سطحی باشد.
او گفت: راه های زیادی وجود دارد که می توان همکاری ها 
را توس��عه داد و درواقع این حضور زمینه ای برای ش��ناخت 
توانایی ها و ظرفیت های قطعه سازان ایرانی است. اطالعاتی 
که به دست آمده نشان می دهد صنعت قطعه ایران ظرفیت 

باالیی در تولید دارد.
 )FIEV( دیدیه  هدن، مشاور ارشد انجمن قطعه فرانسه
درباره میزان هم��کاری این انجمن نیز ب��ا همتایان ایرانی 
گف��ت: با توجه ب��ه پیش��ینه همکاری های این دو کش��ور 
و اتفاق ه��ای خوبی که پ��س از برجام رخ داده به توس��عه 
همکاری ها امیدوار هستیم. ایران بازار مهمی است بنابراین 
ب��ه آن امید بس��ته ایم. از س��ال ۲۰۱۳ می��الدی )۱۳۹۲( 
همیش��ه در کنار ای��ن صنعت بوده ای��م. وی درباره تولید و 
تامین قطع��ات از بازار ایران گفت: براس��اس اطالعاتی که 
به دست آمده ایران توان ساخت یک سلسله قطعات را ندارد 
که ناگزیر برای پش��تیبانی تولید خودروها باید وارد ش��ود 

ضمن اینکه نمی توان تمام قطعات را در یک کشور ساخت 
زیرا تولید بخشی از این قطعات برای کل دنیاست. با توجه 
به این موضوع نمی توان در هر کشوری کارخانه ای راه اندازی 

و تمام قطعات را آنجا تولید کرد.
هدن درباره فاکتورهای پیوستن به زنجیره تامین جهانی 
به مواردی اشاره کرد که بارها از سوی صنعتگران بیان شده 
و به عنوان گالیه عنوان می ش��ود ب��ا وجود بهره های بانکی، 
تورم و نوس��ان های نرخ ارز نمی توان به نرخ رقابتی رس��ید. 
او گف��ت: اولویت برای تامین جهانی قطعات نرخ مناس��ب، 
کیفیت و تحویل زمان آنهاس��ت و هر شرکتی قادر باشد در 
ای��ن زمینه در بهترین کیفی��ت، پایین ترین نرخ و در زمان 
مناس��ب نیازها را تامین کند برای همکاری های تجاری در 

اولویت خواهد بود.
ام��ا آرش محبی ن��ژاد، دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع 
 B2B همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور در نشست
قطعه س��ازان داخلی ب��ا همتایان فرانس��وی و آلمانی خود 
گف��ت: گردهمایی به محوریت ایس��ماپا )انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور( برگزار شد 
تا قطعه س��ازان با انعقاد قراردادهای هم��کاری با همتایان 
بین المللی خود توانمندی ها را به س��طح جهانی برس��انند. 
چنین امری می تواند نیازمندی های صنعت خودرو کشور را 
با محصوالت جدید رفع کند. برای رسیدن به عمق ساخت 
داخل ۴۰درص��د و افزایش آن تا بیش از ۷۰درصد نیازمند 
برنامه و اس��تراتژی کالن در صنعت قطعه کش��ور هستیم. 
قرارداده��ای بین الملل��ی در قال��ب ۵ زیرفصل الیس��نس، 
جوینت ونچ��ر، کم��ک فنی، انتق��ال فن��اوری و نمایندگی 
انحص��اری ب��ا خارجیان تعریف ش��ده که برخ��ی همراه با 
س��رمایه گذاری مشترک و بعضی تنها مشارکت خواهد بود. 
 ۱۶۹۴۹ )TS( او افزود: در سال جدید اس��تاندارد ایزو  اس
تبدیل به آی آتی افIATF( ( ۱۶۹۴۹ می ش��ود که صنعت 
قطعه کش��ور باید آمادگ��ی کامل را برای رس��یدن به این 
امر مهم داش��ته باش��د. او به بیش از ۴۰۰ ق��رارداد در این 
زیرفصل ها اش��اره کرد و گفت: این تعداد باید توسعه یابد تا 

به اهداف کالن صنعت قطعه دست یابیم.

از تایرهای خودترمیم گر تا رویدادهای دنیای قطعه
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رمضانعل��ی س��بحانی  فر، عض��و 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی بر لزوم س��وق 
ارزه��ای خانگی به بازار تاکید کرد 

و گف��ت: تجربه نش��ان می ده��د ن��رخ ارز، بازارهای 
مختل��ف و مب��ادالت اقتصادی کش��ور را تحت تاثیر 
قرار می دهد بنابراین مدیریت بازار ارز از سوی بانک 
مرکزی موضوعی بدیهی اس��ت. او ب��ا مثبت ارزیابی 
کردن حفظ ثبات نسبی در بازار ارز در طول فعالیت 
دولت یازدهم گفت: در چند ماه گذشته تحرکاتی در 
بازار ارز وجود داشت که می توان به افزایش تقاضای 
ارزی متاثر از سفر به عتبات عالیات و در پیش بودن 
س��فرهای مربوط به تعطیالت سال نو میالدی اشاره 
ک��رد. او افزود: عالوه بر رش��د تقاضای ارزی در بازار، 
س��وداگران نیز قصد دارند با سوءاستفاده به افزایش 
ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد دامن بزنند که بدیهی اس��ت 
باید این موضوع کنترل ش��ود. ب��ا توجه به اینکه هر 
س��ال در ایام نزدیک به آغاز سال نو میالدی به دلیل 
رشد مسافرت های خارج از کشور تقاضای خرید دالر 
افزایش می یابد باید بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند 
که بازار در تعادل باش��د. سبحانی فر با اشاره به تاثیر 
نوس��انات نرخ ارز بر نرخ کاالهای اساس��ی ادامه داد: 
با توجه ب��ه افزایش ن��رخ دالر در ماه های اخیر باید 
عرضه دالر به بازار زیاد شود تا سوداگران از این فضا 

سوء استفاده نکنند.

سخنگوی  مفتح،  محمدمهدی 
و  بودج��ه  برنام��ه،  کمیس��یون 
ش��ورای  مجل��س  محاس��بات 
اس��المی تاکی��د دارد س��فرهای 

ژانوی��ه تاثی��ری بر نرخ ارز کش��ور ن��دارد و بانک 
مرک��زی باید با ابزار عرضه و تقاض��ا نرخ ارز را در 
محدوده مناس��ب ثابت نگه دارد. وی با اش��اره به 
افزایش نرخ دالر اظهار کرد: براساس قانون، بانک 
مرک��زی وظیفه دارد نرخ ارز را با ابزار بازار و نظام 
مدیریت ش��ناور ارز طبق عرض��ه و تقاضا کنترل 
کند. عضو هیات رییس��ه کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
نزدیک ش��دن به س��فرهای ژانوی��ه و تاثیر آن بر 
نوس��ان نرخ ارز گفت: ابتدای سال میالدی برخی 
افراد تقاضای ارز مس��افرتی دارن��د هرچند اعتقاد 
داریم این س��فرها تاثیر بس��زایی در تغییر نرخ ارز 
در داخ��ل ایران ندارد بلکه تنها برای کش��ورهای 
غربی مهم جلوه می کند بنابراین سفرهای خارجی 
و تقاضای ارز مس��افرتی در این ماه بر افزایش نرخ 
ارز تاثیری نخواهد داشت. وی ادامه داد: حتی اگر 
بپذیریم چنین سفرهایی و تقاضای ارز مسافرتی بر 
بازار ارز ایران اثرگذار است انتظار می رود که بانک 
مرکزی براس��اس وظیفه قانون��ی خود به مدیریت 
ن��رخ دالر اقدام و با منابع ارزی که در اختیار دارد 

عرضه و تقاضا را کنترل کند.

سیدناصر موس��وی الرگانی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی تاکید دارد که نوسانات ارز 
بحران زا نیس��ت و دولت اگر ادعای 

مدیریت ب��ازار ارز را دارد به تک نرخی کردن ارز جامه 
عمل بپوش��اند. او گفت: دالیل متعددی برای افزایش 
ن��رخ دالر وجود دارد که یک��ی از آنها می تواند افزایش 
س��فرهای خارجی در ژانویه باش��د ام��ا فاکتور اصلی 
نیس��ت. وی ادامه داد: اما با وجود ش��رایط امروز بازار 
ارز انتظ��ار م��ی رود که مس��ئوالن برنامه ریزی دقیقی 
برای ارزآوری به کش��ور داشته باشند بنابراین می توان 
ب��ا س��رمایه گذاری در بخش هایی مانند گردش��گری 
ب��دون ف��روش نفت ب��رای کش��ور درآمدزای��ی کرد. 
موسوی الرگانی افزود: البته باید به این نکته اشاره کرد 
که نوس��انات ارز تنها بر ایران تاثیر ندارد بلکه تاثیر آن 
جهانی اس��ت. با این حال مسئوالن با برنامه ریزی و در 
نظر گرفتن پش��توانه ارزی باید به سمتی حرکت کنند 

که کمترین تغییرات را با نوسانات ارزی تجربه کنیم.
وی با بیان اینکه مق��دار قابل توجهی ارز در اختیار 
دالالن اس��ت، گفت: درواقع دالالن نبض بازار ارز را در 
دس��ت دارند و هر زمان که کمبود ارز در بازار احساس 
ش��ود نرخ را افزایش می دهند؛ این در حالی اس��ت که 
اگر پشتوانه ارزی قوی داشته باشیم و ارز را تک نرخی 
کنیم دیگر نوسانات ارز برای کشور مشکل ساز نخواهد 

بود.

 اقتصاد  و صنعت با اهالی بهارستان


