
»گسترش صنعت« بررسی کرد محسن قاسم جهرودی مدیرعامل جدید سایپا شد

 شیوه های حمایت مردمی
 از صنایع استان کرمانشاه
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 یک هفته از زلزله ۷/۳ ریشتری کرمانشاه می گذرد و هنوز امدادرسانی و آواربرداری 
ادامه دارد. بر اثر این زلزله حدود ۱۲ هزار خانه روستایی و ۵ هزار خانه شهری به طور 
کامل تخریب شده است که با احتساب خانه هایی که از ۱۰ تا ۶۰ درصد آسیب دیده اند 
در مجموع ۳۰ هزار خانه دچار خس��ارت ش��ده اند. عالوه بر خانه ها، در این بین مدارس، 
اداره های دولتی، اصناف و صنایع نیز دچار آس��یب شدیدی شده اند. هنوز میزان دقیق 
خس��ارت وارد ش��ده به اصناف و صنایع استان کرمانشاه اعالم نشده اما برآوردها گویای 
خس��ارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به اصناف و صنایع اس��تان اس��ت. بیشترین خسارت نیز 

مربوط به شهرس��تان سرپل ذهاب بوده که ۳۸ واحد صنعتی بیش از ۵۰ درصد تخریب 
ش��ده اند. عالوه بر این، در سایر شهرستان ها چندین واحد صنعتی دچار خسارت شدید 

شده اند.
 در طول یک هفته گذشته، مردم از سراسر ایران حجم بسیاری از کمک های نقدی و 
غیرنقدی را برای حمایت از زلزله زدگان به این استان ارسال کرده اند و نیروهای مردمی 
نیز در این ش��هرها کمک رس��انی کرده اند اما با توجه به خسارت سنگینی که به خانه ها 

وارد شده، رسیدگی به وضعیت اسکان و سرپناه مردم در اولویت قرار دارد.

گ��روه  هیات مدی��ره  از  حکم��ی  در 
محس��ن  س��ایپا،  خودروس��ازی 
قاسم جهرودی به سمت مدیرعاملی این 

گروه خودروسازی منصوب شد. 
نی��م،  از گذش��ت دو س��ال و  بع��د 
مه��دی جمالی س��کان مدیری��ت گروه 
خودروسازی سایپا را به جهرودی داد تا 
تغییرات در بدنه صنعت خودرو وارد فاز 

جدی شود. 
پیش��ینه  قاس��م جهرودی  محس��ن 
آلومینی��وم  ریخته گ��ری  مدیرعامل��ی 
ایران خودرو و ش��رکت س��رمایه گذاری 
ایران خ��ودرو را در کارنامه خ��ود دارد. 
او همچنین قائم مقامی ش��رکت ساپکو، 
مدیرعاملی شرکت یاتاقان بوش ایران و 

عضو هیات مدیره ش��رکت رادیاتور ایران 
به نمایندگی از گروه سایپا را در پرونده 

کاری خود دارد. 
گفته می شود، محسن قاسم جهرودی 
را می ت��وان نماین��ده نس��لی از مدیران 
صنع��ت خودرو معرفی کرد که در اواخر 
ده��ه ۷۰ و اوای��ل دهه ۸۰ بس��یاری از 
زیرس��اخت های کنون��ی صنعت خودرو 

را بن��ا نهادن��د.  در عین ح��ال، علیرضا 
بادکوبه که تاکنون به عنوان عضو موظف 
هیات مدیره سایپا فعالیت می کرد نیز به 
عن��وان ریی��س هیات مدی��ره انتخاب و 
جایگزین س��ید ابریشمی در این سمت 
ش��د. بادکوبه دارای مدرک کارشناسی 
ارش��د مدیری��ت مالی و متول��د ۱۳۴۲ 

است. 

کارورزی ی��ا طرح کارانه اش��تغال جوان��ان)کاج( از بهمن 
س��ال گذشته از طرف ش��ورای  عالی اش��تغال تصویب شد. 
آنچه دولتمردان درباره این طرح عنوان کردند، رفع مش��کل 

بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی بود. 
ب��ا این ح��ال از هم��ان روزهای نخس��تین ای��ن طرح با 
انتقاده��ای ج��دی روبه رو ش��د و فعاالن کارگ��ری از آن با 
عن��وان طرحی که نیروی کار را ارزان تر از گذش��ته می کند 

یاد کردند. 
عالوه بر اینکه طرح کارورزی با مش��کالت جدی در حوزه 
قانون روبه رو بود، مشکالتی مانند از بین بردن اشتغال پایدار 

نیز در دل انتقادها مطرح شد.
 ای��ن انتقاده��ا اکنون به مرحله ای رس��یده که بس��یاری 
از کارشناس��ان معتقدن��د کارورزی زمین��ه ای ب��رای اج��را 

ن��دارد و دول��ت نمی توان��د ای��ن ط��رح را اجرای��ی کن��د. 
 »گس��ترش صنع��ت« در ادام��ه ای��ن موض��وع را بررس��ی 
می کند. علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکس��وتان 
جامعه کارگ��ری درباره طرح کارورزی و مش��کالتی که در 
این طرح وجود دارد به »گس��ترش صنعت« گفت: این طرح 
با اس��تفاده از برخی فضاهای خالی در قانون تعریف ش��د تا 
هزینه های نیروی کار را در کش��ور کاهش دهد. با این حال 
چالش های بس��یار بزرگت��ر و جدی تری روب��ه روی آن قرار 

گرفته است. 
حی��دری با اش��اره به اینکه کار کردن کمتر از یک س��ال 
مش��مول سنوات نمی ش��ود، گفت: به این دلیل دولت برای 
کاهش هزینه های تولید مدت کارورزی را به ۱۱ ماه کاهش 

داد...
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کارورزی ظرفیتی برای اجرا ندارد 
بررسی »گسترش صنعت« از طرح کاج نشان داد



ان��واع دوربین ه��ای مداربس��ته و دس��تگاه های 
ردیاب مبتنی بر GPS ب��ا حمایت صندوق حمایت 
از تحقیقات و توس��عه صنایع الکترونیک)صحا(،  از 

سوی یک شرکت ایرانی تولید می شود.
به گزارش »گس��ترش صنعت« ب��ه نقل از روابط 
عمومی صحا، مرتضی حس��ینیه، مدیرعامل شرکت 
ایمن آرا پرش��ین ب��ا بیان اینکه ح��دود دو دهه از 
 )IP Camera( معرفی دوربین های تحت ش��بکه
به  عنوان اب��زاری برای ثبت و انتق��ال تصاویر روی 
بس��تر ش��بکه می گذرد و ام��روزه ای��ن تجهیزات 
ب��ه پرکاربردتری��ن اب��زار ب��رای نظ��ارت تصویری 
بدل ش��ده اند،  گفت: با درک وابس��تگی کش��ور به 
واردات این گون��ه تجهی��زات و وج��ود دانش فنی و 
امکان بومی س��ازی تولید این تجهی��زات با معرفی 
 ،System On Chip پردازنده های موس��وم ب��ه
شرکت ایمن آرا پرش��ین پروژه مهندسی معکوس، 
نمونه س��ازی و تولی��د دوربین های تحت ش��بکه را 
آغاز کرد و اکنون پس از گذش��ت بیش از ۶ س��ال 
در آس��تانه ورود به فاز تولید صنعت��ی و انبوه انواع 

تجهیزات نظارتی تحت شبکه قرار داریم.
وی درباره مزایای دوربین های تحت شبکه گفت: 
کیفیت تصویر این نوع دوربین در مقایسه با سامانه  

آنالوگ بسیار باالتر بوده و همچنین هزینه تمام شده 
آن به دلیل بکارگیری بستر آماده شبکه بسیار کمتر 
اس��ت. ضمن اینک��ه این محصول قابلی��ت افزایش 
آسان اندازه کلی س��امانه )Scalability( و امکان 
ارسال همزمان تصویر، صدا و تامین برق مصرفی از 
طریق کابل ش��بکه Power Over Ethernet را 
نیز داراس��ت. عالوه بر این، امنیت بسیار باال با وجود 
پروتکل ه��ای متع��دد در الیه های مختلف ش��بکه 
استفاده از این محصول را کامال توجیه پذیر می کند.

حس��ینیه در زمینه عملکرد این محصول تصریح 
کرد: سنسور یا حسگر وظیفه ثبت تصاویر را برعهده 
دارند. سنس��ورهای مورد اس��تفاده در دوربین های 
 Sony و س��اخت شرکت CMOS تولیدی از نوع
هس��تند. با توجه به افزایش رزولوش��ن حس��گرها 
 ۲-CSI ارتباط آنه��ا با پردازنده براس��اس پروتکل
MIPI برقرار می ش��ود که ی��ک روش برای انتقال 

سریال اطالعات با سرعت بسیار باال است.
وی عنوان کرد: کنترل کننده لنز در این دس��تگاه 
نیز با اس��تفاده از سیگنال Feedback دریافتی از 
پردازنده گشودگی دیافراگم و وضعیت فیلتر مادون 
قرمز را کنترل می کند. در بعضی مدل ها با استفاده 
از ی��ک فیلتر باالگذر و یک م��دار ماکزیمم گیر، دو 
عدد اس��تپ موتور برای انجام زوم و فوکوس کنترل 

می شود.
حسینیه با اش��اره به اینکه پردازنده مرکزی یک 
پردازنده )SoC System On Chip( با فرکانس 

کاری ۴۰۰ مگاهرت��ز ت��ا ۱/۲ گیگاهرتز )بس��ته به 
مدل( اس��ت، گف��ت: این پردازن��ده وظیفه دریافت 
تصاویر از سنس��ور، تولید فریم و فشرده سازی آن را 
برعهده دارد. همچنین تنظیمات مربوط به سنسور 
با پروت��کل I۲C و از طریق پردازنده مرکزی انجام 

می شود.
وی ادامه داد: بسیاری از دوربین های تحت شبکه 
از فناوری تامین برق مصرفی از طریق کابل ش��بکه 
یا PoE به��ره می برند، ضمن اینکه در طراحی این 

محصول نکات الزم رعایت شده است.
حس��ینیه درباره مزای��ای رقابتی ای��ن محصول 
گفت: امنیت تضمین ش��ده با طراحی نرم افزاری و 
س��خت افزاری کامال بومی، بکارگیری قطعات تولید 
ش��ده از س��وی معتبرترین تولیدکنندگان جهانی، 
قابلی��ت سفارشی س��ازی براس��اس نیازهای خاص، 
گارانتی ۳ س��اله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش، 
اعم��ال محدودیت ه��ای امنیتی خ��اص در تمامی 
محصوالت با هدف افزای��ش نفوذناپذیری در مقابل 
حمله های س��ایبری و دسترسی غیرمجاز طراحی و 

ساخت این محصول را توجیه می کند.
وی در ادام��ه بیان کرد: درحال حاضر نس��ل اول 
و دوم محص��والت ایمن آرا در حال عرضه هس��تند 
 HDTVI که ش��امل دوربین های تحت ش��بکه و
با کیفیت ۱/۳ تا ۵ مگاپیکس��ل هستند. نسل سوم 
محصوالت که به تازگی وارد س��بد کاالی ش��رکت 
ش��ده است،  ش��امل دوربین های ۲ و ۵ مگاپیکسل 

با فشرده س��ازی پیشرفته H، ۲۶۵ و قابلیت دید در 
شب در نور بسیار کم هستند.

 توس��عه محص��والت ۴K و دوربین های حرارتی 
در کنار محص��والت خاصی مانند دوربین های چند 
سنس��وری )Multi Sensor( ب��ا دید ۳۶۰ درجه 
نی��ز در دس��تورکار گروه تحقیق و توس��عه ش��رکت 
قرار داش��ته و براس��اس برنامه ریزی انجام شده، این 
محصوالت در طول سال آینده آماده معرفی به بازار 

خواهند بود.
حسینیه در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات موثر 
صن��دوق حمایت از صنای��ع الکترونیک گفت: نکته 
نخس��ت این است که حدود ۵۰ درصد از مبلغی که 
شرکت برای توسعه درخواس��ت کرده بود، تصویب 
ش��د اما مش��کل بیش��تر این اس��ت که از آنجا که 
عمده فعالیت ش��رکت در یک ش��هر مرزی انجام و 
 شرایط با کشورهای همسایه مقایسه می شود،  روال 
تس��هیالت دهی بس��یار کند اس��ت،  این در حالی 
است که در این صنعت هفته ها و روزها خیلی مهم 
هستند. از این رو به  نظر می رسد صحا به  عنوان یک 

سامانه مستقل بتواند سریع تر عمل کند.
وی تاکی��د ک��رد: البت��ه ناگفت��ه نماند ک��ه این 
تس��هیالت، شرکت را در مس��یر رو به جلو قرار داد 
چراک��ه از قب��ل اقدام به خرید تجهیزات و توس��عه 
خ��ط تولید کرده بودیم ک��ه امیدواریم که به  زودی 
محص��والت دیگ��ری را به مجموع��ه تولیدات خود 

بیفزاییم.
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خبر

تولید دوربین های مداربسته و دستگاه های ردیاب 

بدافزارهای مخرب در کمین معتادانبومی سازی نیازهای طرح بالگرد »صبا 248« و »سورنا«
س��تاد توس��عه صنای��ع دانش بنی��ان هوای��ی و 
هوان��وردی معاون��ت علم��ی قص��د دارد به کمک 
ش��رکت های دانش بنیان فعال در ح��وزه هوایی و 
هوانوردی کشور، نیازمندی های طرح کالن بالگرد 
صبا ۲۴8 و سورنا را در کشور تامین و بومی سازی 

کند.
به گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��تاد توس��عه 
صنایع دان��ش بنیان هوایی و هوان��وردی معاونت 
علمی نشس��تی با حض��ور معاون طراح��ی پنها و 
مدیر پروژه بالگرد ملی صبا ۲۴8 و حضور مدیران 
بی��ش از ۳۰ ش��رکت دانش بنیان فع��ال در حوزه 
هوایی و هوان��وردی برگزار کرد تا در این جلس��ه 
نیازمندی های داخلی برای تامین قطعات س��اخت 
دو بالگرد »سورنا« و »صبا ۲۴8« را با شرکت های 
دانش بنی��ان در می��ان بگ��ذارد و از کم��ک ای��ن 

شرکت ها بهره مند شود.
در این نشس��ت ابتدا گزارش��ی از فعالیت ستاد 

هوایی معاونت علمی برای توس��عه کس��ب وکار و 
بازار فعالیت شرکت ها داده و عنوان شد که ارتقای 
توانمندی شرکت ها در حوزه هوایی به شکل گیری 
۴ مرکز نوآوری با موضوع��ات »پهپادها«، »تعمیر 
و نگه��داری )MRO(«، »هوان��وردی عمومی« و 

»زنجیره تامین قطعات« منجر شده است.
ادامه این نشس��ت که با تالش بخش پژوهش و 
فناوری س��تاد هوایی برگزار ش��د، توضیحات فنی 
جامعی درباره قطعات و سامانه های موردنیاز برای 
بومی سازی بالگردهای صبا ۲۴8 و سورنا داده شد. با 
توجه به اینکه دو بالگرد سورنا و صبا ۲۴8 در داخل 
طراحی و س��اخته  شده است، برای باز ساخت این 
دو بالگرد نیاز به همکاری شرکت های دانش بنیان 
برای تامین قطعات آن از داخل وجود دارد که این 
نیازه��ا در حوزه های »محص��والت«، »فرآیندی«، 
»الگوریتم و نرم افزار«، »زیرس��اخت های تس��ت و 
شبیه سازی«، »تهیه و تدوین اسناد و کتابچه ها« و 

»آموزش« تقسیم بندی می شود.

برخ��ی کارب��ران در فضای مجازی ع��ادت دارند 
هرگون��ه فیلم، کلیپ صوت��ی و تصویری ، آهنگ و 
نرم افزار را دانلود کنند. اما باید توجه داش��ت پشت 
هر ک��دام از این فایل ها، احتم��ال وجود ویروس و 
بدافزارهای مخرب و جاسوس��ی هست که می تواند 

برای آنها دردسرساز شود.
به گزارش ایسنا، در کنار شگرد ایمیل های مخرب 
و جاسوس��ی که گاهی از س��وی مجرمان سایبری 
برای کاربران ارس��ال می ش��ود، بدافزارهای مخرب 
و جاسوس��ی نیز وجود دارند ک��ه در نرم افزارهای 
مختلف کاربردی و غیرکاربردی  و فایل هایی مانند 
فیلم و کلیپ هستند و کاربران با دانلود آنها گرفتار 

این بدافزارها می شوند.
متاس��فانه بس��یاری از کاربران در ب��ه روز کردن 
س��امانه های امنیت��ی و آنتی ویروس س��امانه خود 
غفل��ت می کنن��د، در صورت��ی ک��ه همان طور که 
وب س��ایت پلیس فتا تش��ریح کرده اس��ت، به روز 
کردن سیس��تم عامل و آنتی وی��روس یک ضرورت 

اس��ت که کاربران همواره باید به آن توجه کرده و 
به طور حت��م از آنتی ویروس های اورجینال و قوی 

استفاده کنند.
کاربران باید برای دانلود از سایت های معتبر اقدام 
و فق��ط نرم افزارها و ضروریات خود را دانلود کنند. 
همچنین الزم اس��ت کاربران هر فایلی را که دانلود 
می کنند، ویروس کشی کرده تا از گزند نرم افزارهای 

مخرب و جاسوسی در امان بمانند.
از طرف��ی به طور معم��ول نگه��داری اطالعات 
ش��خصی و مهم مانند عکس و فیلم های ش��خصی 
در حافظ��ه رایانه ه��ا   اش��تباه اس��ت زی��را یکی از 
مهم ترین اهداف بدافزارهای جاسوس��ی انتقال این 
اطالعات از رایانه فرد منتش��رکننده بدافزار اس��ت 
که با دراختیار داشتن این اطالعات می تواند باعث 
هتک حیثیت کاربر ش��ده یا از وی باج خواهی کند. 
بنابراین توصیه می شود کاربران برای نگهداری این 
اطالعات از حافظه های جانبی مثل هارداکسترنال، 

فلش مموری و سی دی استفاده کنند.

رویکرد ایدرو در خراسان جنوبی
توجه به صنایع کوچک و متوسط

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع استانداري 
خراس��ان جنوب��ي در دیدار ب��ا مدیر مطالعات مهندس��ي و 
اقتصادي ایدرو ) سازمان گس��ترش و نوسازي صنایع ایران(، 
با  تاکی��د بر اینکه رویکرد ایدرو در روند س��رمایه گذاري در 
اس��تان خراس��ان جنوبي باید بر محور صنایع کوچک تغییر 
پیدا کند، افزود: براي سرمایه گذاران در بخش هاي مختلف در 
استان خراس��ان جنوبي، باید شرایط کار را به گونه اي فراهم 
کنیم که احساس کنند تمامي مس��ئوالن گام به گام در کنار 

آنها قرار دارند.
به گزارش خبرنگار »گسترش صنعت« از خراسان جنوبي، 
بي بي عصمت س��رفرازی عنوان کرد: رویکرد مدیران اس��تان 
خراسان جنوبي به ورود سرمایه گذاران بخش خصوصي، نگاه 
حمایتي و همکاري اس��ت که این نوع نگاه در آینده بیش��تر 

خواهد بود.
وي قناعت را ویژگي اصلي مردم اس��تان دانس��ت و یادآور 
شد: بس��یاري از محرومیت هایي که بر مردم این استان رفته 
اس��ت، به دلیل مطالبه گر نبودن مردم نبوده اس��ت بلکه این 
محرومیت ها ریش��ه در بی توجهی مسئوالن به شرایط استان 
در گذش��ته دارد. سرفرازي افزود: در برخي مناطق استان به 
ویژه در مناطق عش��ایري محرومیت هایي دیده مي ش��ود که 
غیر قابل قبول اس��ت و تغییر این شرایط نیازمند باور و عزم 

ملي براي رفع محرومیت از چهره این استان است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، 
مرز مشترک استان با افغانستان را یک ظرفیت مناسب براي 
توسعه عنوان و خاطرنش��ان کرد: با اراده اي که در مسئوالن 
کش��ور و استان شکل گرفته است به طور قطع مي توانیم بر 

بسیاري از مشکالت و کمبودها فائق شویم.
وي تاکید کرد: ای��درو در روند ورود به بخش هاي مختلف 
صنعتي اس��تان، توج��ه ویژه اي به گس��ترش صنایع پایدار، 
بهره گی��ري از ظرفیت بی ش��مار نیروي انس��اني و بازاریابي 

محصوالت داشته باشد.
ايدرو در خراس�ان جنوبي به گس�ترش صنايع  �

بزرگ محدود نخواهد شد
مدی��ر مطالعات مهندس��ي و اقتص��ادي ایدرو ) س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صنایع ایران( در ابتداي این نشس��ت 
با بیان اینکه ایدرو در خراس��ان جنوبي به گس��ترش صنایع 
بزرگ محدود نخواهد ش��د، افزود: بر پایه مطالعات مهندسي 
و اقتص��ادي در بخش هاي مختل��ف تخصصي و با بهره گیري 
از ظرفی��ت نخب��گان اس��تان در صنای��ع خراس��ان جنوبي 

سرمایه گذاري خواهیم کرد.
وي با بیان اینکه فرصت تجارت با کشور افغانستان ظرفیت 
مهمي در رش��د صنایع متوس��ط و کوچک در این استان به 
ش��مار مي آید، تصریح کرد: همان قدر ک��ه اجراي یک طرح 
صنعتي مهم اس��ت، توجه ویژه ب��ه برنامه ریزي و طراحي آن 

نیز از اهمیت خاصي برخوردار است.

سیب زمینی»صنایع تبدیلی« 
کم دارد

رییس انجمن س��یب زمینی ایران گف��ت: نیازمند افزایش 
حمایت از صنایع تبدیلی سیب زمینی هستیم.

محمدرحیم نیازی در گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش 
اظهار کرد: از طرف وزارت جهاد کش��اورزی برنامه مشخصی 
برای میزان مورد نیاز کش��ت س��یب زمینی به استان ها ابالغ 
می ش��ود. بر این اس��اس، حدود ۴ س��ال اس��ت که کمبود 

سیب زمینی نداشته ایم.
وی ب��ا بی��ان ای��ن مطلب که هن��وز نتوانس��ته ایم جلوی 
هدررف��ت را بگیریم چ��را که محصوالت کش��اورزی همواره 
ضایع��ات دارند، خاطرنش��ان کرد: ای��ران در صنایع تبدیلی 

سیب زمینی نیز اقداماتی داشته اما کم است.
رییس انجمن سیب زمینی ایران تصریح کرد: ما درخواست 
داری��م که نهاده��ای ذی ربط حمای��ت بیش��تری از صنایع 
تبدیلی س��یب زمینی داش��ته باشند تا نیاز کش��ور را تامین 
کنیم. برای این کار تس��هیالت ارزان قیمت با س��ود ۵ درصد 
ب��ه تولیدکنن��دگان واحدهای صنعتی س��رخ و بس��ته بندی 
س��یب زمینی تخصیص داده شود تا به پایداری تولید، ارزش 

افزوده و جلوگیری از ضایعات دست پیدا کنیم.

تولید چند سواری متوقف شد
مهر امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی 
متوقف ش��د. به گزارش ایس��نا، در این م��دت تولید خودرو 
VELA V۵ ش��رکت خودروس��ازی رای��ن ب��ا کاهش ۱۰۰ 
درصدی همراه بوده و از ۱۴۶ دستگاه در مهر سال گذشته به 
صفر رسید. تولید S ۱۱۰ MVM شرکت مدیران خودرو نیز 
متوقف ش��ده و از دو دستگاه در مهر  ۱۳۹۵ به صفر کاهش 
یافت. مهر امسال تولید MVM ۵۵۰ دیگر محصول مدیران 
خ��ودرو نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۵۳۳ دس��تگاه در 
مهر سال گذشته به صفر رسید. تولید MVM ۳۱۵ از دیگر 
محصوالت خودروس��ازی مدیران نیز با کاهش همراه بوده و 
از ۱۰۶۴ دس��تگاه در مهر ۱۳۹۵ به صفر رسید. در این مدت 
تولید خودرو لندمارک گروه بهمن نیز متوقف ش��ده و از یک 

دستگاه در مهر سال گذشته به صفر رسید.
تولید لیفان ۶۲۰ با موتور ۱8۰۰ سی س��ی شرکت کرمان 
موت��ور ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۲۷۶ دس��تگاه در مهر 
۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. مهر امسال تولید جک J۵ دیگر 
محصول کرمان موتور نیز متوقف شده و از دو دستگاه در مهر 

سال گذشته به صفر رسید.

با هدف ارتقای سطح دانش فنی پژوهشگران کشور

مرکز تحقیقات سلول های خورشیدی سیلیکونی ايجاد می شود
تولید سلول خورش��یدی و ارتقای سطح دانش فنی پژوهشگران کشور 
در این حوزه یکی از اهدافی اس��ت که س��تاد توسعه فناوری حوزه انرژی 
معاون��ت علمی دنب��ال می کند. به گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، در راس��تای تکامل فرآیندهای 
مختلف تولید س��لول خورش��یدی و ارتقای س��طح دانش فنی تولید این 
سلول ها در کشور، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی پیشنهاد تکمیل پروژه 

نیمه تمامی در دانش��گاه تهران را مطرح کرد تا این پروژه با عنوان »ایجاد 
مرکز تحقیقات س��لول های خورشیدی س��یلیکونی« در دانشگاه تهران و 
با مشارکت ش��رکت های دانش بنیان پیگیری ش��ود. همچنین اصالحات 
و تطبیق با نیاز روز کش��ور از مواردی اس��ت که س��تاد در این طرح مد 
نظر دارد. همچنین در هدف گذاری جدید، این طرح قابلیت خدمات دهی 
به  پژوهشگران دانش��گاهی، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و سایر 

مجموعه های صنعتی براس��اس نیاز خود را خواهد داش��ت البته در حال 
حاضر نیز این آزمایش��گاه عضو ش��بکه ملی آزمایش��گاهی است. براساس 
ای��ن گزارش، ام��کان خدمات دهی به تمامی پژوهش��گران فعال در حوزه 
س��لول های خورشیدی فتوولتائیک، انجام آزمون های مختلف اندازه گیری 
خواص سلول های خورشیدی و آموزش و توانمندسازی دانشجویان مقاطع 

تحصیالت تکمیلی از دستاوردهای این طرح است.

خبر

گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

برمبنای GPS محقق می شود
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اس��تان ی��زد از دیرباز یک��ی از قطب ه��ای تولید 
محصوالت کنجدی بوده اس��ت. شکل گیری بیش از 
۱۵۰ واح��د تولیدی در چارچوب خوش��ه محصوالت 
کنجدی استان یزد که در سال های گذشته با حمایت 
دولت رشد و توسعه چشمگیری داشته است، گویای 
نقاط قوت واحدهای تولیدی این استان است. هرچند 
صنعت تولید کنجد به صورت بومی متعلق به استان 
یزد است و از نظر کیفیت جایگاه خوبی دارد، اما سهم 
بازار تولیدکنندگان اس��تان در کشور مطلوب نبوده و 
حدود ۱۰ درصد سهم بازار را دراختیار دارند. این در 
حالی اس��ت که امکان حضور واحدهای صنعتی فعال 
در خوشه های کس��ب وکار در نمایشگاه های خارجی 
فراهم ش��ده است بنابراین اگر خوشه های صنعتی در 
قالب کنسرسیوم در نمایش��گاه های خارجی شرکت 
کنند، همه هزینه های آن از س��وی س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران پرداخت می شود.
آمارها نیز نش��ان می دهد ک��ه ۱48 واحد با پروانه 
صنف��ی در اردکان، بی��ش از 2۰ واح��د صنف��ی در 
شهرس��تان های ی��زد و میب��د و  بی��ش از 2۰ واحد 
صنعتی تولید محصوالت کنجدی در کل اس��تان یزد 

وجود دارد.
یزد س��االنه ظرفیت تولید ۵ هزار تن ارده، 8 هزار 
ت��ن حلوا ارده، 9۰۰ تن روغن کنجد، 6۰۰ تن روغن 
کنج��د کانوال، 4۰۰ ت��ن انواع ک��رم ارده و 8۰۰ تن 
انواع ارده طعم دار را داراس��ت. با این حال مش��خص 
نیس��ت نیاز کشور به روغن کنجد به چه میزان است 
همچنین میزان دقیق تولید این روغن در استان یزد 
نیز روش��ن نیست، اما اس��تان یزد یکی از کانون های 

تولید این روغن در کشور است.
در ح��ال حاض��ر خوش��ه محص��والت کنجدی در 
وضعیت بلوغ خود به س��ر می برد. اگر شرایط کنونی 
را با شرایط آغاز پروژه خوشه در سال ۱39۰ مقایسه 
کنی��م، پیش��رفت های قاب��ل توجهی حاصل ش��ده 
اس��ت، هم به لحاظ کمی، تع��داد واحدهای تولیدی 
بیش��تر ش��ده و هم واحدهای قبلی نسبت به توسعه 
و نوس��ازی خود اقدام کرده اند. تغییرات اساس��ی در 
کیفی��ت واحدهای تولیدی و محصوالت ش��ان اتفاق 
افتاده است. در طول پروژه توسعه خوشه محصوالت 
کنج��دی، تمام تالش م��ا بر حمای��ت از برنامه های 
توانمندساز برای واحدهای تولیدی بود که بییشتر در 

حوزه آموزش های مدیریتی و مهارتی، بازدید و حضور 
در نمایشگاه های تخصصی داخلی و داخلی، استفاده 
از مش��اوران خب��ره در زمینه های مختل��ف از قبیل 

بازاریابی، بسته بندی، فناوری و استانداردسازی بود.
محمد دهقان، مدیر توس��عه صنعتی و کارآفرینی 
شرکت شهرک های صنعتی استان یزد درباره وضعیت 
طرح توس��عه خوش��ه صنعتی محصوالت کنجدی به 
»گس��ترش صنعت« گفت: نتایج ارائ��ه این خدمات 
حمایت��ی و البته مش��ارکت تولیدکنن��دگان در این 
برنامه ها، ارتقای چش��مگیر س��طح کیفی محصوالت 
خوش��ه بوده اس��ت. با این حال این مسیر همچنان 
به همت تمامی تولیدکنندگان برای پیشرفت بیشتر 
نیاز دارد. شرکت شهرک های صنعتی استان یزد نیز 
در مس��یر همچنان حامی خوشه محصوالت کنجدی 

خواهد بود.
با وجود س��ال های گذشته که تولیدات محصوالت 
کنج��دی منحصر ب��ه ارده و حل��وا ارده و روغن بود، 
محصوالت متنوعی از جمله ان��واع ارده های طعم دار 
شکالتی، موز، نسکافه، توت  فرنگی و... انواع کرم ارده، 
انواع حلوا کنجدی، بیسکویت کنجدی و... در استان 
تولید می شود. همچنین عالوه بر روغن کنجد و روغن 
ارده، روغن های ترکیبی از جمله روغن کنجد و کانوال 

در استان تولید می شود.
وی با اش��اره ب��ه میزان کنجد مصرف��ی واحدهای 
تولیدی گفت: به طور معمول در 6 ماه دوم سال تنها 
در شهرس��تان اردکان روزانه ۱۰۰ تن کنجد از سوی 
تولیدکنندگان این شهرس��تان فرآوری می شود و به 
طور تقریبی در یک سال در شهرستان اردکان مقدار 

32 هزار تن کنجد مصرف می شود. 
تشکیل�کنسرسیوم�های�صادراتی��

مدی��ر توس��عه صنعت��ی و کارآفرین��ی ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی استان یزد با اش��اره به جایگاه 
اس��تان در تولید فرآورده های کنجدی، عمده مشکل 
صنعت کنجد در اس��تان را فروش محصوالت دانست 
و تصری��ح کرد: با وج��ود اینکه این صنعت به صورت 
بوم��ی متعلق به اس��تان یزد اس��ت و از نظر کیفیت 
نسبت به س��ایر استان های کش��ور از جایگاه بهتری 
برخوردار است، متاسفانه س��هم بازار تولیدکنندگان 
اس��تان در کش��ور مطلوب نبوده و حدود ۱۰ درصد 

سهم بازار را دراختیار دارند.
دهقان افزود: برای رفع این مشکالت شرکت تامین 
و توس��عه خوش��ه محصوالت کنجدی ب��ا همکاری 
شرکت شهرک های صنعتی استان یزد سعی در ایجاد 
شبکه های جدید فروش محصوالت کنجدی دارد. در 

این زمینه کنسرس��یوم صادراتی محصوالت کنجدی 
تشکیل شده و همچنین بابت شبکه فروش مشترک 
در ب��ازار داخلی اقداماتی انجام ش��ده ک��ه به زودی 

اجرایی خواهد شد.
دهقان درباره صادرات محصوالت کنجدی گفت: تا 
یکی دو سال گذش��ته صادرات محصوالت به صورت 
رس��می نبود و تمام تولید برای مصرف در بازار داخل 
بود. به تازگی تعدادی از تولیدکنندگان با توسعه فضا 
و امکانات تولیدی خود، تنوع بخش��ی به محصوالت، 
ارتقای بسته بندی و دریافت استانداردهای مورد نیاز 

بازارهای صادراتی، در این راه قدم گذاشته اند.
وی گف��ت: برخ��ی از واحدهای تولی��دی از طریق 
ش��رکت های بازرگانی و واس��طه ها به صادرات اقدام 
کرده ان��د ولی چن��د گام دیگر تا صادرات مس��تقیم 
از س��وی واحدهای تولی��دی فاصله داریم. ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی نیز با همکاری ش��رکت تامین 
و توسعه خوش��ه محصوالت کنجدی از سال گذشته 
روی تش��کیل کنسرس��یوم صادرات��ی محص��والت 
کنج��دی متمرک��ز ش��ده و قرار اس��ت تع��دادی از 
واحدهای تولیدی در قالب یک نشان تجاری مشترک 
و شناس��ایی بازارهای صادراتی به صورت مشترک به 

تولید و صادرات محصوالت خود اقدام کنند.
رونق�تولید�با�ورود�به�شهرک��

س��یدعلیرضا طباطبای��ی، عامل توس��عه خوش��ه 
محصوالت کنجدی اس��تان یزد معتقد اس��ت نتیجه 
فعالیت های خوشه در طول این سال ها، افزایش تعداد 
واحدهای تولید محصوالت کنجدی اس��ت به طوری 
که در سال سوم فعالیت خوشه، شاهد رشد 6 برابری 
تعداد واحدهای تولیدی محصوالت کنجدی هستیم.

به گفت��ه وی، شهرس��تان اردکان با اس��تقرار 8۰  
درصد واحده��ای تولید محص��والت کنجدی قطب 
تولی��د محصوالت کنج��دی ایران اس��ت. همچنین 
بزرگترین مجتمع تولید محصوالت کنجدی کش��ور 
به همت خوش��ه محصوالت کنج��دی با بیش از ۵7 
واحد تولیدی در ش��هرک صنعت��ی اردکان در حال 

ساخت است.
طباطبای��ی با اش��اره به ظرفیت های اس��تان برای 
تولید محصوالت کنجدی و رش��د مثبت این صنعت، 
می گوی��د: روند افزایش��ی تع��داد بنگاه ه��ای تولید 

محصوالت کنجدی، موید این ظرفیت است.
عامل توس��عه خوش��ه محصوالت کنجدی استان 
ی��زد با بیان اینک��ه جابه جایی واحده��ای تولیدی از 
داخل شهر به شهرک صنعتی نیز بر افزایش ظرفیت 
تولید موثر بوده اس��ت، گفت: بس��یاری از واحدهای 

راه اندازی ش��ده ب��زرگ و دارای ظرفی��ت تولید قابل 
توجهی هستند.

طباطبایی با بی��ان اینکه روزانه ۱۰۰ تن حلوا ارده 
در اس��تان تولید می شود، ادامه می دهد: ارده به ویژه 
ارده ه��ای طعم دار، روغن کنج��د و روغن ارده نیز در 
جایگاه بع��دی تولید و مص��رف محصوالت کنجدی 
استان قرار دارند. روزانه به طور متوسط ۱۰۰  تا  ۱۵۰  
تن کنجد در اس��تان به فرآورده های کنجدی تبدیل 
می ش��ود، حدود 8۰ درص��د این کنج��د در اردکان 

فرآوری می شود.
عامل توس��عه خوش��ه محصوالت کنجدی استان 
درباره مصرف محصوالت کنجدی در خارج از استان 
نی��ز اظه��ار می کند: ح��دود 9۰ درص��د محصوالت 

کنجدی تولیدی در خارج از استان مصرف می شود.
طباطبایی، اس��تان های تهران، خراس��ان رضوی و 
قم را بزرگترین مصرف کنندگان محصوالت کنجدی 
اس��تان معرف��ی و اضافه ک��رد: حل��وا ارده به عنوان 
پرمصرف تری��ن و محبوب تری��ن محص��ول کنجدی 

استان در کشور شناخته می شود.
عامل توس��عه خوش��ه محصوالت کنجدی استان 
مهم تری��ن دس��تاوردهای ای��ن خوش��ه صنعت��ی را 
برگ��زاری تورهای صنعت��ی داخل��ی و خارجی بیان 
و تصری��ح کرد: تا کن��ون بیش از 2۰ ت��ور داخلی و 
خارجی به کش��ورهای آلمان، فرانسه، ترکیه، امارات 
متحده عربی، مالزی و سنگاپور و بازدید از واحدهای 
صنعتی و نمایش��گاه های مختلف انجام ش��ده است. 
این بازدیدها عالوه بر گش��ودن دریچه جدید به روی 
صنعتگ��ران، حس مثبت در کنار هم ب��ودن را برای 
آنها به همراه داش��ت که باعث هم افزایی و همکاری 

بین اعضا شد.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه صنای��ع غذایی به 
جهش های علمی، فناورانه و نوآوری نیازمند اس��ت، 
خوش��بختانه با ش��روع فعالیت طرح توس��عه خوشه 
محصوالت کنجدی، بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه 
الزم را ب��رای حرکت به س��مت صنعتی ش��دن پیدا 

کردند.
به گزارش »گس��ترش صنعت« روغن کنجد یکی 
از س��الم ترین و مفیدترین روغن های گیاهی اس��ت 
که سرش��ار از ویتامین ای و آنتی اکسیدان و منبعی 
غنی از اس��یدهای چرب غیراش��باع اس��ت اما هنوز 
بخش عمده ای از جامعه با این روغن آشنایی ندارند. 
پتانس��یل بالقوه بازار روغن های خوراکی برای روغن 
کنجد بسیار باالست به شرطی که روی آگاهی جامعه 

و فرهنگ سازی مصرف آن کار شود.

 ارده به ویژه ارده های 
طعم دار، روغن کنجد 
و روغن ارده نیز در 
جایگاه بعدی تولید 
و مصرف محصوالت 
کنجدی استان قرار 

دارند. روزانه به طور 
متوسط 100  تا  150  
تن کنجد در استان به 
فرآورده های کنجدی 
تبدیل می شود، حدود 

80 درصد این کنجد در 
اردکان فرآوری می شود

سهم 10 درصدی قطب صنعت کنجد و فرآورده در بازار
بررسی�»گسترش�صنعت«�از�فعالیت�واحدهای�فرآوری�کنجد�و��ارده�سازی�در�استان�یزد�نشان�داد

تقویت شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی گرمساررتبه�پنجم�خراسان�جنوبی�در�پرداخت�تسهیالت�رونق�تولید

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
با اشاره به ادامه اجرای طرح رونق تولید و همچنین اجرای 
طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در سال جاری 
اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 3۵۰ واحد 

تولیدی برای درخواست تسهیالت ثبت نام کرده اند.
ب��ه گ��زارش خبرنگار »گس��ترش صنعت« از خراس��ان 
جنوبی، داود شهرکی گفت: با توجه به ارزیابی اجرای طرح 
رونق تولید استان و با استناد به برآوردهای انجام شده در7 
ماه نخست سال 96 استان خراسان جنوبی با پرداخت774 
میلیارد ریال تس��هیالت رونق، رتبه پنجم را  در کشور به 

خود اختصاص داده است.
ش��هرکی افزود: در س��ال گذش��ته 47۰ واحد تولیدی 

اس��تان موفق شدند از تس��هیالت بانکی استفاده کنند که 
برخ��ی از این واحدها که با 3۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
فعال بودند توانس��تند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند 
و تع��دادی از واحده��ای تعطیل هم دوباره ش��روع به کار 

کرده اند و به چرخه تولید برگشتند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
با اش��اره به رتبه ۱3 این استان در پرداخت تسهیالت این 
طرح در سال گذشته افزود: سال گذشته حدود 7۵ درصد 
تس��هیالت پرداختی به واحدهای تولیدی استان در قالب 
طرح رونق صرف تامین مواد اولیه و راه اندازی این واحدها 
ش��د و هزینه کرد ح��دود 2۵ درصد دیگر ب��رای پرداخت 

مطالبات واحدهای تولیدی بوده است.

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
استان سمنان از تقویت شبکه گاز فاز توسعه 

شهرک صنعتی گرمسار خبر داد.
به گزارش خبرنگار »گسترش صنعت« از 
س��منان، محمدرضا صادق��ی گفت: با توجه 
به هماهنگی های انجام ش��ده با شرکت گاز 
اس��تان سمنان، تا پایان سال جاری ظرفیت 
گاز  فاز توسعه با اجرای خط انتقال )تغذیه( 
گاز به می��زان 9۰۰ متر از خط اصلی خارج 
از شهرک به شهرک صنعتی افزایش خواهد 

یافت.
وی اف��زود: به طور همزمان این ش��رکت 

نیز پروژه اتصال ایس��تگاه tbs فاز توس��عه 
به ش��بکه داخل��ی و خ��ط تغذی��ه را اجرا 

خواهدکرد.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
استان س��منان ضرورت تداوم تامین گاز در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی را در راس��تای 
رونق زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی 
یادآور ش��د و گفت: از ابتدای دولت تدبیر و 
امی��د تا کنون میزان 28 کیلومتر ش��بکه و 
خط انتقال گاز و ۱۱ ایس��تگاه کاهش فشار 
گاز  به ارزش ۵2 میلیارد ریال از س��وی این 

شرکت اجرا شده است.

حضور مویرگی در بازار روسیه 
الزمه رونق صنعت کنجد

روغن کنجد یکی از سالم ترین 
و مفیدتری��ن روغن های گیاهی 
اس��ت که سرشار از ویتامین ای 
و آنتی اکس��یدان و منبعی غنی 
از اس��یدهای چرب غیراش��باع 
اس��ت اما هنوز بخش عمده ای 
از جامعه آش��نایی با این روغن 
ندارن��د. ظرفی��ت بالق��وه بازار 
ب��رای  خوراک��ی  روغن ه��ای 
روغن کنجد بس��یار باالست به 
ش��رطی که روی آگاهی جامعه 

و فرهنگ سازی مصرف آن کار شود. خوشه محصوالت کنجدی 
پس از خوشه کاشی س��رامیکی و خوشه نساجی سومین پروژه 
توسعه خوشه ای در استان یزد است. استان یزد به واسطه اینکه 
از قدی��م قط��ب تولید محص��والت کنجدی به ش��مار می رفته، 
همواره انواع محصوالت کنجدی در این استان تولید می شده اند. 
این اس��تان با توجه به ظرفیت موجود در تولید دانه های روغنی 
بخ��ش صنایع غذایی قادر به تولید نیم��ی از روغن کنجد مورد 
نیاز کش��ور است. از 3 سال پیش به  منظور توسعه این صنعت و 
کمک به توانمند شدن تولیدکنندگان این بخش تصمیم گرفته 
ش��د که یک پروژه توس��عه ای با مدل خوش��ه صنعتی برای این 
صنعت احداث شود. شرکت ش��هرک های صنعتی استان یزد از 
3س��ال گذشته تاکنون به  عنوان متولی این پروژه تالش کرده با 
شناس��ایی دقیق مش��کالت و گلوگاه های این صنعت طرح هایی 
را مط��رح کند تا مش��کالت موجود در این صنعت رفع ش��ده و 
نق��اط بهبود ارتقا یابند. پس از گذش��ت 3 س��ال بس��ته بندی 
محص��والت کنجدی ارتقا یافته و روزبه روز در حال بهبود یافتن 
است. همچنین پژوهش های بازار و بازاریابی علمی برای افزایش 
فروش این محصوالت و تش��کیل ش��بکه های توزیع و فروش در 
اس��تان هایی از ایران که این محصول کمتر شناخته شده، انجام 
ش��ده و نتایج و دس��تاوردها دراختیار ذی نفعان این خوشه قرار 
داده شده است. با مشاوران حرفه ای بازار و بازاریابی عقد قرارداد 
ش��ده تا تولیدکنندگان این خوش��ه بتوانن��د محصوالت خود را 
بهتر و حرفه ای تر بفروش��ند. اکنون وجود واحدهای بدون مجوز 
عصاری )پوس��ت  کنی کنجد و تولید ارده( در مناطق نامناس��بی 
همچون زمین  های کش��اورزی و باغ های پس��ته حاشیه اردکان 

یکی از معضالت موجود در این صنعت است.
 ب��ا توجه به این مش��کالت و نیز ابراز تمای��ل تولیدکنندگان 
خوش��ه ب��رای نوس��ازی و گس��ترش واحده��ای تولی��د خود، 
طرح س��اخت مجتم��ع کارگاهی ویژه محص��والت کنجدی در 
اردکان از س��وی خوش��ه محص��والت کنجدی در دس��تور کار 
 ق��رار گرفت که نتایج بس��یار ارزنده ای داش��ت.  در صورتی که 
حمایت های دولت��ی و ارائه یارانه های الزم ب��ه واحدهای تولید 
کننده روغن کنج��د اختصاص یابد، رونق چش��مگیری در این 
صنعت ایجاد خواهد شد و شاهد ایجاد اشتغال قابل مالحظه ای 
خواهیم بود. هرچند که کنسرسیوم صادراتی این محصول شکل 
گرفته و حضور در بازار روس��یه، مالزی و کشورهای حوزه خلیج 
فارس از جمله اقداماتی اس��ت که از سوی این کنسرسیوم انجام 
ش��د ام��ا برنامه ریزی برای حض��ور مویرگ��ی در زنجیره فروش 
محص��ول در بازار روس��یه از جمله اقداماتی اس��ت که در حال 

اجراست. 
تغیی��ر ظاهر و بهبود بس��ته بندی محصوالت از جمله س��ایر 
فعالیت ه��ای انجام ش��ده اس��ت ک��ه در حال حاض��ر 4 واحد 
تولید کننده ظرف های بس��ته بندی در ش��هرک صنعتی اردکان 
مستقر شد و نقش بسزایی در بهبود کیفیت بسته بندی تولیدات 

کنجدی دارد.

پایش HSEE در کنارک
 آغاز شد

پایش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی واحدهای صنعتی 
شهرک صنعتی کنارک سیستان و بلوچستان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان 
گفت: پایش بهداش��ت، ایمنی، محیط زیس��ت و انرژی واحدهای 
صنعتی ش��هرک صنعتی آغاز شد. به گزارش خبرنگار »گسترش 
صنعت« از سیس��تان و بلوچستان، حسینعلی سارانی اظهار کرد: 
در این طرح 4۰ واحد تولیدی فعال مستقر در شهرک مورد پایش 
ق��رار می گیرند.  وی ادامه داد: در پایان این پایش  برای واحدهای 
تولیدی شناس��نامه ایمنی نیز صادر می ش��ود. رییس هیات مدیره 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچس��تان تاکید کرد: 
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده تا پایان س��ال جاری ۱48 
واحد تولیدی بهره برداری ش��ده با اولویت واحدهای پرخطر مورد 

ممیزی قرار می گیرند. 

حمایت از تولید و اشتغال پایدار 
در روستاهای البرز

مدیرعامل ش��رکت شهرک هاي صنعتي البرز گفت: دولت برای 
ایجاد نواحی صنعتی در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰ 
هزار نفر و مناطق کمتر توسعه یافته برنامه دارد. به گزارش خبرنگار 
»گسترش صنعت« از البرز، جهانگیر شاهمرادي افزود: این نواحی 
صنعتی با اعتبارات دولتی پیش��نهادی به مجلس و اعتبارات یک 
و نیم میلیارد دالر تخصیص یافته از منابع صندوق توس��عه ملی و 
حدود 6 هزار میلیارد تومان توافق شده با معاونت روستایی معاون 
اول رییس جمهوری و بانک های عامل مرتبط درنظر گرفته شده، 

ایجاد می شود.

سید مسعود عظیمی 
مدیرعامل شهرک های 

صنعتی یزد

یادداشت

خبر

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com

دوشنبه
 29 آبان 1396  اول ربیع االول 1439  20 نوامبر 2017  شماره 261  پیاپی 2234



 ی��ک هفت��ه از زلزله ۷/۳ ریش��تری کرمانش��اه 
می گ��ذرد و هنوز امدادرس��انی و آوارب��رداری ادامه 
دارد. بر اثر این زلزله حدود ۱۲ هزار خانه روستایی 
و ۵ هزار خانه ش��هری به طور کامل تخریب ش��ده 
اس��ت که با احتس��اب خانه هایی ک��ه از ۱۰ تا ۶۰ 
درص��د آس��یب دیده اند در مجم��وع ۳۰ هزار خانه 
دچار خس��ارت شده اند. عالوه بر خانه ها، در این بین 
مدارس، اداره های دولتی، اصناف و صنایع نیز دچار 
آسیب شدیدی شده اند، هنوز میزان دقیق خسارت 
وارد شده به اصناف و صنایع استان کرمانشاه اعالم 
نش��ده اما برآوردها گویای خس��ارت ۲۰۰ میلیارد 
تومانی به اصناف و صنایع اس��تان اس��ت. بیشترین 
خس��ارت نیز مربوط به شهرستان سرپل ذهاب بوده 
که ۳۸ واح��د صنعتی بی��ش از ۵۰ درصد تخریب 
ش��ده اند. عالوه بر این، در سایر شهرستان ها چندین 

واحد صنعتی دچار خسارت شدید شده اند. 
لزوم�استمرار�حمایت�های�مردمی���

در طول یک هفته گذش��ته، مردم از سراسر ایران 
حجم بس��یاری از کمک های نق��دی و غیرنقدی را 
برای حمایت از زلزله زدگان به این اس��تان ارس��ال 
کرده ان��د و نیروه��ای مردم��ی نیز در این ش��هرها 
کمک رس��انی کرده ان��د ام��ا ب��ا توجه به خس��ارت 
س��نگینی که به خانه ها وارد ش��ده، رس��یدگی به 
وضعیت اسکان و سرپناه مردم در اولویت قرار دارد. 
ب��ا وجود این، بازگش��ت مردم ب��ه زندگی عادی در 
شهر های زلزله زده مس��تلزم حمایت مداوم مردم و 
دول��ت از صنایع و اصناف اس��ت تا چرخه اقتصادی 
این ش��هرها به حرکت درآید و زندگی مردم بر مدار 
قبلی بازگردد. دولت برنامه ریزی کرده تا تس��هیالت 
ارزان قیمت دراختیار مردم و صنایع برای بازس��ازی 
واحدهای صنعتی و مس��کونی قرار دهد اما به طور 
قطع بدون حمایت مردم بازگشت به زندگی در این 

شهرها به طول خواهد انجامید. 
از��� مردم�ی� حمایت�ه�ای� تجرب�ه�

زلزله�زدگان�بم
آخری��ن زلزله که خس��ارت زی��ادی در ایران به 
وج��ود آورد به زلزله بم در س��ال ۱۳۸۲ برمی گردد 
که ش��دت زلزله حدود یک ریش��تر کمت��ر از زلزله 

کرمانش��اه بود به عبارت دیگر قدرت زلزله بم حدود 
۱۰ برابر کمتر از زلزله کرمانش��اه بوده است. در آن 
زمان حمایت مردم از صنایع و اصناف بم باعث شد 
ت��ا چرخ تولید و تجارت به س��رعت در این اس��تان 
فعال ش��ود. تجرب��ه حمایت مردم��ی از محصوالت 
تولی��دی ب��م نمونه موفق��ی بود که اج��رای آن در 
کرمانشاه نیز می تواند حمایت های مردم از شهر های 
زلزله زده را استمرار بخشد. در دوران زلزله بم، خرما 
ک��ه مهم ترین محصول این ش��هر بود با برچس��ب 
حمای��ت از زلزله زدگان بم با نرخ بیش��تری در بازار 
عرضه ش��د تا با افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان 
امکان بازس��ازی و توس��عه اقتصادی در این شهرها 

فراهم شود. 
افزایش�حاشیه�سود�تولیدکنندگان��

این ط��رح در محصوالت پوش��اک و خوراک این 
استان قابلیت اجرا دارد. محصوالتی همچون لباس 
ک��ردی، ش��یرینی های ویژه اس��تان همچ��ون نان 
برنجی و محصوالت کش��اورزی مانن��د توت فرنگی 
ای��ن امکان را فراهم می کند تا برچس��ب حمایت از 
تولیدکنندگان زلزله زده کرمانش��اه با نرخ بیشتری 
در بازار عرضه ش��ود. البته اجرای این طرح مستلزم 
یکپارچگ��ی و نظ��ارت س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت استان اس��ت تا جلوی هرگونه سوء استفاده 
از این طرح گرفته ش��ود و س��ود واقع��ی به جیب 
تولیدکنن��دگان خس��ارت دیده رود. البت��ه به گفته 
مسئوالن استان اجرای این طرح به شکل توزیع در 
بازار با پیچیدگی همراه اس��ت و می توان با استفاده 
از ظرفیت نمایشگاهی در سراسر کشور این طرح را 

اجرایی کرد. 
پیچیدگی�در�توزیع�گسترده�در�بازار��

نعمت اهلل حقیقی، رییس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمانشاه در گفت وگو با »گسترش 
صنع��ت« درباره ش��رایط اجرای این ط��رح گفت: 
ب��رای اجرای طرح افزایش نرخ محصوالت در جهت 

حمای��ت از زلزله زدگان فرآین��د اجرایی باید تعریف 
شود که بهتر است از طریق برگزاری نمایشگاه های 
حمایت��ی محص��والت کرمانش��اه با مرکزی��ت اتاق 
اصناف کرمانش��اه در سراس��ر کش��ور انجام ش��ود.  
حقیقی درباره توزیع محصوالت در بازار با برچسب 
حمای��ت از زلزله زدگان اظهار ک��رد: مدیریت توزیع 
محصوالت در بازار به این ش��یوه دش��وار است زیرا 
فرآیند توزیع و جذب منابع پیچیده اس��ت و اجرای 
این طرح را با مشکل روبه رو می کند اما اگر در قالب 
یک نمایش��گاه تمام اصناف تجمیع شوند هم مردم 
استقبال بیش��تری خواهند کرد و اجناس بیشتری 
عرضه می کنند و به فروش خواهد رسید و هم امکان 

جذب منابع به آسانی فراهم می شود. 
راه�کار�اجرایی�با�برگزاری�نمایش�گاه���

حمایتی�
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
کرمانش��اه با تاکید بر این که غیر از شیوه نمایشگاه 
اج��رای ای��ن ام��ر امکان پذیر نیس��ت، اف��زود: این 
نمایشگاه ها باید بیشتر متمرکز بر عرضه محصوالت 
خوراک و پوش��اک ویژه کرمانش��اه باش��د همچون 
لباس ک��ردی، نان برنجی و... ک��ه افزایش نرخ آنها 
چندان به مردم فش��ار وارد نکند از س��وی دیگر از 

صنایع استان نیز حمایت شود. 
تس�هیالت�دهی��� و� خس�ارت� ب�رآورد�

ارزان�قیمت
 ب��ا وجود اینکه رییس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمانشاه ظرفیت نمایشگاهی را تنها 
راه اجرای این طرح می داند، س��خنگوی کمیسیون 
صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی عقیده 
دیگری دارد و معتقد است شرایط برای توزیع در بازار 
 با نظارت گسترده مناس��ب تر از برگزاری نمایشگاه
 است.  س��عید باس��تانی در گفت وگو با »گسترش 
صنعت« در این باره گفت: اجرای این طرح به حوزه 
بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی و بخش بازرگانی 

وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت برمی گردد تا این 
ط��رح را ب��رای محصوالت تولیدی آن اس��تان اجرا 
کنن��د. وی با بیان اینکه برای حمایت از صنایع باید 
تدابیر ویژه ای اندیشیده شود، گفت: ابتدا باید میزان 
دقیق خس��ارت وارد ش��ده به صنایع محاسبه و در 
هر بخش بررس��ی شود خس��ارت ها اغلب مربوط به 
کدام یک از حوزه های تجهیزات، ساختمانی و... بوده 
است. در ادامه منابع تسهیالت ارزان نرخ باید تامین 

شود تا دراختیار این صنایع قرار بگیرد. 
توزی�ع�گس�ترده�مناس�ب�تر�برگ�زاری���

نمایشگاه
 باس��تانی با پیش بینی اینکه فروش اقالم تولیدی 
کرمانش��اه با ن��رخ بیش��تر در بازار مورد اس��تقبال 
م��ردم قرار خواهد گرفت، افزود: در ش��رایط کنونی 
برگ��زاری نمایش��گاه چندان نمی تواند پاس��خگوی 
این طرح باش��د اما توزیع گس��ترده در بازار همراه 
با تبلیغات تلویزیونی می تواند مزایای گسترده تری 
برای صنایع استان فراهم کند. سخنگوی کمیسیون 
صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
س��ازوکار اجرایی این طرح برای جلوگیری از س��وء 
اس��تفاده های احتمالی افزود: در گذشته این تجربه 
انجام ش��ده و مش��کالت چندانی در اجرا به وجود 
نیامده اس��ت. نصب هولوگرام و برچس��ب های ویژه 
روی محصوالت می تواند تا حد قابل توجهی از سوء 

استفاده جلوگیری کند.
عالوه بر این، محصوالت استان کرمانشاه مشخص 
اس��ت. به طور مثال توت فرنگی کرمانش��اه در هیچ 
کجای ایران به آن ش��کل وجود ندارد یا ش��یرینی 
نان برنجی فقط در اس��تان کرمانشاه تولید می شود 

بنابراین از این نظر مشکلی وجود نخواهد داشت. 
بنا ب��ر این گزارش، با توجه به ضرورت اس��تمرار 
حمایت مردم از اصناف و صنایع کرمانش��اه اجرای 
این طرح می تواند برای مدتی ش��رایط اقتصادی را 
ب��رای مردم هموارتر کند به وی��ژه آنکه محصوالتی 
همچون نان برنجی،  لباس کردی و... قابلیت تولید 
خانگی نیز دارد و از این طریق می توان خانوارهایی 
که در شرایط کنونی کسب و کار خود را نیز از دست 
داده اند حمایت و اشتغالزایی ایجاد کرد. آنچه اکنون 
اهمی��ت دارد نحوه اجرای این موضوع اس��ت که به 
کارشناس��ی نیاز دارد تا مزایای برگزاری نمایشگاه و 
توزیع گسترده در بازار بررسی و تصمیم الزم هرچه 

سریع تر گرفته شود. 

در دوران زلزله بم، 
خرما که مهم ترین 

محصول این شهر بود 
با برچسب حمایت از 
زلزله زدگان بم با نرخ 

بیشتری در بازار عرضه 
شد تا با افزایش حاشیه 

سود تولیدکنندگان 
امکان بازسازی و 

توسعه اقتصادی در 
این شهرها فراهم شود

صنعت و اقتصاد

شیوه های حمایت مردمی از صنایع استان کرمانشاه

�۲سال�پیش�همه�روستاهای�کرمانشاه�بیمه�زلزله�بودند�اما�اکنون...
مدی��ر بیمه آتش س��وزی بیمه ایران گف��ت: از ۶۸۰۰ 
مورد بیمه در اس��تان کرمانش��اه فقط ۳ ه��زار بیمه نامه 
بیم��ه ای��ران در این مناطق داری��م. محمدرضایی، مدیر 
بیمه آتش س��وزی بیمه ای��ران در گفت وگو با ایلنا درباره 
جلسه ش��ورای هماهنگی شرکت های بیمه ای در استان 
کرمانش��اه اظهار کرد: بیمه ای��ران تجربه های زیادی در 
زمین��ه زلزله بم، آذربایجان غربی، بندرعباس و بوش��هر 
دارد و در همان روزهای نخس��ت به صورت س��ازماندهی 
ش��ده کارشناسان ش��رکت بیمه ایران در منطقه حضور 
یافتند و مس��ئوالن در منطقه همه آماده باش بودند. وی 
افزود: در جلسه ش��ورای هماهنگی شرکت های بیمه ای 
اس��تان کرمانشاه خواستار هماهنگی بیشتر همه بیمه ها 
ش��دیم تا هر ش��رکتی به تنهایی اقدام نکن��د زیرا باعث 
هدررفت زمان و هزینه خواهد شد چراکه باید از امکاناتی 

که هست به صورت یکسان بهره برد.

وی ادامه داد: تمامی شرکت ها در محل مستقر هستند 
و ت��ا پرداخت موارد بیمه ای از محل خارج نخواهد ش��د. 
رضایی گفت: از ۶۸۰۰ مورد بیمه در اس��تان کرمانش��اه 
فقط ۳ هزار بیمه نامه بیمه ایران در این مناطق داریم و در 
تمامی روستاها بیمه نامه داریم که البته ممکن است تنها 
در یک روستا حدود ۱۰ تا ۱۵ مورد باشد. وی تصریح کرد: 
دو سال پیش قراردادی با شهرداری کرمانشاه بستیم که 
براس��اس آن قرارداد تمامی روستاهای استان کرمانشاه 
بیمه ایران بودند اما متاسفانه امسال نرخ بیمه نامه بسیار 
پایینی را پیش��نهاد دادند که م��ا آنها را بیمه نکردیم. این 
مدیر در بیمه ایران ادامه داد: دو سال پیش کرمانشاه برای 
کل حوادث بیمه بود اما امس��ال از سوی یکی از بیمه های 
بخش خصوصی که گفته می شود بیمه آرمان است بیمه 
ش��دند، که تنها بیمه آتش س��وزی را ش��امل شد این در 
حالی است که دو سال گذشته بیمه ایران تمامی حوادث 

و از جمله س��یل و زلزله را نیز ش��امل می شد. وی گفت: 
در صورتی که این اتفاق دو س��ال پیش رخ می داد هر یک 
از خانه های روستایی اس��تان کرمانشاه از ما ۱۵ میلیون 
تومان خس��ارت می دیدند. رضایی خاطرنشان کرد: البته 
در حال حاضر نیز طرح هایی داریم که به صورت تخصصی 
به ویژه روستاییان است. وی گفت: دو روز نخست حادثه 
خسارت های شهری جمع آوری شدند و به دلیل تخریب 
زیاد در روس��تاها بعد از روز دوم وارد روستاها شدیم. وی 
ادامه داد: تمامی موردهایی که در ش��هر برآورد خسارت 
می ش��وند همان موقع چک را در محل پرداخت می کنیم 
و در صورتی که خس��ارت در روستا باش��د فردای همان 
روز در مح��ل به بیمه گذار  پرداخت خواهد ش��د. رضایی 
تصریح کرد: ۱۲۰۰مورد را تا ۲۶ آبان کارشناسی کردیم 
و ۴ میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون توم��ان نیز تاکنون پرداخت 
کردی��م و از ۲۷ آبان ه��م چک های خس��ارت پرداخت 

ش��ده اس��ت.  وی افزود: البته تع��دادی از بیمه گذاران ما 
به دلیل آسیب هایی که خودشان یا اقوام شان دیده اند در 
محل حضور ندارند و در بیمارس��تان ها هستند و به دلیل 
نبودش��ان نمی توانیم کارشناسی درستی داشته باشیم. 
وی گف��ت: البت��ه برآورد ما این اس��ت که ت��ا بیش از ۵۰ 
میلی��ارد تومان تعهدات بیمه نامه بیمه ایران باش��د. وی 
گف��ت: در مجموع ما ۳ نوع بیمه نامه: جامع روس��تاییان؛ 
حامی؛ که در این بیمه نامه خس��ارت خودرو، معیشت و 
درمان نیز لحاظ ش��ده و بیمه نامه اصناف داش��ته ایم که 

همه فروش داشته است.
 وی درباره خودروهایی که در زلزله آس��یب دیدند نیز 
گفت: کس��انی که بیمه نامه طرح حامی داشتند براساس 
قیمت خودرو از ۸ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان زیر 
پوش��ش بیمه بودند اما متاس��فانه ۷ درصد خودوها بیمه 

بدنه نداشتند.

یک ماه یارانه مردم،خرج 
بازسازی کرمانشاه 

 زلزله ای که هفته گذش��ته 
در اس��تان کرمانش��اه رخ داد 
به نس��بت زلزله ب��م ۱۰ برابر 
ق��درت بیش��تری داش��ت که 
باعث خسارت های گسترده ای 

در سطح استان شد. 
بس��یار  خانه ه��ا  تخری��ب 
گس��ترده بود به نحوی که ۳۰ 
هزار واحد مس��کونی آس��یب 
دیده که از ای��ن تعداد حدود 
۱۲ ه��زار خانه روس��تایی و ۵ 
ه��زار خانه مس��کونی به طور 

کامل تخریب ش��ده اس��ت. در ای��ن میان اصن��اف، صنایع، 
اداره های دولتی و... نیز آسیب شدیدی دیده اند. آنچه در این 
ش��رایط بحرانی می تواند به صنایع کمک ویژه کند استمهال 
بانکی و ذخیره س��ودهای تس��هیالت بانکی این صنایع است 
عالوه بر این، تس��هیالت ارزان قیمت به میزان کافی می تواند 
موثر باشد. در نتیجه دولت با تمام توان باید پای کار بیاید تا 

از صنایع محروم استان کرمانشاه حمایت کند.
 راهکاره��ای حمایت مردم��ی از صنایع همچ��ون تجربه 
حمایت از خرمای بم از س��وی مردم که با قیمت بیشتری در 
بازار عرضه شد و مورد استقبال مردم گرفت در شرایط کنونی 
و برای صنایع کرمانش��اه به نظر نمی رسد پاسخگو باشد زیرا 
خرما یک کاالی مصرفی اس��ت و با قیم��ت نازلی گران تر از 
ح��د خود در بازار عرضه ش��د اما برخی از صنایع کرمانش��اه 
با احتس��اب ارزرش افزوده و... رقم قابل توجهی است که در 
صورت گران تر شدن ممکن است مورد استقبال قرار نگیرد. 

از سوی دیگر برای کاالهای ارزان قیمت مانند شیرینی های 
کرمانش��اهی نیز س��ازوکار پیچیده ای وجود دارد تا س��ود به 
تولیدکنندگان برس��د. عالوه بر این، یک نظارت گس��ترده و 
دقیقی نیز الزم اس��ت تا طرح به خوبی و بدون سوء استفاده 

اجرا شود.
 برگزاری نمایش��گاه های حمایتی نیز راهکار مناسبی است 
ام��ا حمایت از صنایع باید به ص��ورت یکجا و با حجم باالیی 
ش��ود. آنچه می تواند نسخه شفابخش��ی برای کمک به مردم 
کرمانش��اه قرار گیرد حمایت های مال��ی از محل یارانه های 

اقشار متوسط به باال است. 
برآورد خس��ارت های وارد شده به این استان حدود ۳ هزار 
میلیارد تومان اس��ت که اگر یارانه یک ماه اقش��ار متوسط به 
باال مردم کرمانش��اه داده شود این استان به سرعت بازسازی 

خواهد شد.
 در قان��ون نیز این موضوع دیده ش��ده احتمال در بودجه 
۹۷ نیز موضع قطع یارانه های اقش��ار متوسط به باالی جامعه 
عملیاتی خواهد ش��د بنابراین دولت می تواند چند ماه زودتر 

اجرای آن را شروع کند .
 اگر یارانه اقشار ضعیف جامعه مانند بهزیستی،کمیته امداد 
و .. را کنار بگذاریم حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می ماند 
ک��ه می توان ب��ه مردم کرمانش��اه باری بازس��ازی واحدهای 

صنعتی و مسکونی اختصاص داد. 
تس��هیالت ۵ تا ۶ میلیونی دول��ت دردی از این منطقه دوا 
نخواه��د کرد و دولت باید فکر اساس��ی برای بازس��ازی این 

منطقه کند.

7 بانک   عامل پرداخت کننده 
تسهیالت به زلزله زدگان 

بانک مرکزی ۷ بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت به آس��یب دیدگان ناش��ی از زلزله اس��تان 

کرمانشاه تعیین کرد.
به گ��زارش بانک مرکزی، پیرو مصوبه ش��ماره ۱۰۵۸۱۵ /
ت۵۴۸۴۹ه��� م��ورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۶ هی��ات وزی��ران درباره 
پرداخت تس��هیالت بانک��ی ارزان قیمت به آس��یب دیدگان 
ناش��ی از زلزله استان کرمانش��اه، بانک های ملی، سپه، ملت، 
تجارت، صادرات، مس��کن و کش��اورزی به عنوان بانک های 
عامل پرداخت تسهیالت پیش گفته معرفی شدند که اعطای 
تسهیالت از سوی بانک های یاد شده فقط با معرفی متقاضی 
)ساکن در مناطق آسیب دیده از زلزله( از طریق بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی قابل پرداخت است.
بر این اساس، ۷ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت )با س��ود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی 
و ۵ درصد در مناطق ش��هری( از س��وی بانک ه��ای نام برده 
به آس��یب دیدگان ناشی از زلزله اس��تان کرمانشاه پرداخت 

می شود. 
گفتنی است، بدهی احتمالی آس��یب دیدگان به بانک ها و 

چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود.
تسهیالت یادشده برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی، 
بازس��ازی اماکن مس��کونی ش��هری، تعمیر اماکن مسکونی 
ش��هری و روس��تایی و تجاری و تامین لوازم خانگی و س��ایر 

هزینه های ضروری پرداخت می شود.
عالوه ب��ر این، براس��اس مصوبه کمیس��یون اعتباری بانک 
مرکزی، تمامی بانک های کش��ور موظفند نسبت به امهال دو 
س��اله تسهیالت اعطایی قبل از وقوع حادثه آسیب دیدگان از 
زلزله )اعم از تولیدی و غیرتولیدی در ش��هرها و روس��تاها( 
با معرفی متقاضی از س��وی س��تاد حوادث ناگهانی اس��تان 

کرمانشاه اقدام کنند.

نعمت اهلل حقیقی: اگر در قالب یک نمایشگاه تمام 
اصناف تجمیع شوند هم مردم استقبال بیشتری 

خواهند کرد و اجناس بیشتری عرضه می کنند

 سعید باستانی: توزیع گسترده در بازار همراه 
با تبلیغات تلویزیونی می تواند مزایای گسترده تری 
برای صنایع استان فراهم کند
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کارورزی ی��ا طرح کارانه اش��تغال جوان��ان)کاج( از 
بهمن س��ال گذش��ته از طرف ش��ورای  عالی اشتغال 
تصویب ش��د. آنچه دولتمردان درباره این طرح عنوان 
کردند، رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
بود. با این حال از همان روزهای نخس��تین این طرح 
با انتقادهای جدی روبه رو شد و فعاالن کارگری از آن 
ب��ا عنوان طرحی که نیروی کار را ارزان تر از گذش��ته 

می کند یاد کردند. 
عالوه ب��ر اینکه طرح کارورزی با مش��کالت جدی 
در حوزه قان��ون روبه رو بود، مش��کالتی مانند از بین 
بردن اش��تغال پایدار نیز در دل انتقادها مطرح ش��د. 
این انتقادها اکنون به مرحله ای رس��یده که بس��یاری 
از کارشناس��ان معتقدند کارورزی زمینه ای برای اجرا 
ن��دارد و دولت نمی توان��د این ط��رح را اجرایی کند. 
»گس��ترش صنعت« در ادامه این موضوع را بررس��ی 

می کند. 
نتیجه�کارورزی�کاهش�دستمزد�است���

علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکس��وتان 
جامعه کارگری درباره طرح کارورزی و مش��کالتی که 
در این طرح وجود دارد به »گس��ترش صنعت« گفت: 
این طرح با استفاده از برخی فضاهای خالی در قانون 
تعریف شد تا هزینه های نیروی کار را در کشور کاهش 
دهد. با این حال چالش های بسیار بزرگتر و جدی تری 

روبه روی آن قرار گرفته است. 
حیدری با اش��اره به اینک��ه کار کردن کمتر از یک 
سال مش��مول سنوات نمی ش��ود، گفت: به این دلیل 
دولت برای کاهش هزینه ه��ای تولید مدت کارورزی 
را ب��ه ۱۱ ماه کاهش داد تا س��نواتی پرداخت نش��ود 
و ای��ن یکی از موضوعاتی بود که در آغاز باعث برخی 
مش��کالت شد. در ادامه بحث بر س��ر این بود که چه 
م��زدی برای ای��ن کارآم��وزان در نظر گرفته ش��ود؟ 
موضوعی که در این زمینه مطرح شد این بود که مزد 

نباید از حداقل وزارت کار کمتر باشد. 
این فع��ال کارگری با بیان اینکه از دیگر موضوعات 
مطرح در ای��ن زمینه بحث پرداخت ح��ق بیمه بود، 
افزود: دولت باید متولی پرداخت بیمه می شد اما سعی 
می ک��رد از این موضوع ب��ه نوعی فرار کند و هنوز هم 

موضوع مشخص نیست. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه م��اده ۱۱۲ قان��ون کار از 
جدی تری��ن چالش های پیش روی دول��ت در زمینه 
طرح کارورزی اس��ت، توضیح داد: م��اده ۱۱۲ قانون 
کار، کارآم��وز را تعریف می کند و عنوان می ش��ود که 
چی��زی با عن��وان کارورز در قانون کار وج��ود ندارد. 
کارآموز در قانون تعریف شده و طول مدت کارآموزی 
در بیشترین حالت ۳ س��ال است که فاصله۱۵ تا ۱۸ 
س��ال را ش��امل می ش��ود. در آنجا هم برای کارآموز 
تعاریف بس��یاری وجود دارد که هیچ ک��دام کارورز را 
با تعریف دولت شامل نمی شود. ساختار کارآموزی در 
ماده ۱۱۲ قانون کار آمده و چنین موضوعی که دولت 
به عنوان کارورزی مطرح می کند در قانون پیش بینی 

نشده است. 
وی افزود: همچنین آموزشی از سن ۱۸ سال به باال 
نداریم مگر دوره های آزادی که کارگری بخواهد برای 
افزایش مهارت ها بگذارند. این موضوع نیز با مشکالتی 
روبه رو بود. بر این اس��اس کارورز به عنوان یک نیروی 
کار تحصیلک��رده تبدی��ل ب��ه ارزان ترین نی��روی کار 
موجود در روابط کار می ش��ود. نتیجه طرح کارورزی 
کارگ��ر ارزان نرخ اس��ت که می توان��د رقیب کارگران 
کنونی نیز بش��ود. به عب��ارت دیگر این طرح می تواند 
تعادل بازار کار را به هم بریزد و مش��کالت جدی تری 

به وجود آورد. 
وی با بیان اینکه کارورزی منجر به اش��تغال پایدار 
نخواهد ش��د، توضیح داد: در ط��رح کارورزی فرصت 
شغلی ایجاد نمی شود. این طرح بر مبنای این است که 
کارگر قدیمی را از کارخانه بیرون کنند، کارورز بگیرند 
و پ��س از مدت��ی دوباره ای��ن چرخه ادام��ه یابد. این 
سیاست به طور مش��خص عالوه بر اینکه اشتغالزایی 
نمی کند بلکه اش��تغال پایدار در کش��ور را نیز از بین 

می ب��رد. اکنون به نظر می رس��د دولت زمینه ای برای 
اجرای این طرح ندارد و باید به فکر راه های جدی تری 

برای اشتغالزایی باشد. 
کارورزی�در�ماهیت�اشتغالزا�نیست���

حمیدرض��ا حاج اس��ماعیلی، کارش��ناس روابط کار 
درب��اره کارورزی به »گس��ترش صنعت« گفت: دولت 
یازده��م و همچنین دولت دوازدهم ت��ا قبل از طرح 
فراگیری اش��تغال که بزرگترین ط��رح و برنامه دولت 
برای اش��تغالزایی بود که با کمک مجلس تعیین شد، 
طرح اش��تغال ارائه نکرده بود و این نخستین طرحی 
بود که ارائ��ه کرد. موضوعی که در این زمینه اهمیت 
دارد این اس��ت ک��ه ط��رح کارورزی در ماهیت خود 
اش��تغالزا نیست. بر این اس��اس باید بررسی شود که 

دولت در این زمینه چه هدفی را دنبال می کرد. 
ای��ن کارش��ناس روابط کار با اش��اره ب��ه اینکه در 
مقطع��ی که موض��وع کارورزی مطرح ش��د به دلیل 
افزای��ش فارغ التحصیالن بیکار دولت مورد انتقادهایی 
قرارگرفته ب��ود، گفت: تعداد فارغ التحصیالن بیکار در 
کشور زیاد شده بود و دولت نیز باید برای اشتغالزایی 
آن��ان برنامه ری��زی مش��خصی انجام م��ی داد. به نظر 
می رس��د دولت به این دلیل طرح کارورزی را انتخاب 
کرد.  حاج اس��ماعیلی با اشاره به اینکه کارورزی یکی 
از اش��تباهات دولت بود، افزود: در گذشته انتقادهایی 
به سیس��تم آموزش��ی کشور در دانش��گاه ها می شد و 
محور اصل��ی آن انتقادها ناکارآمد ب��ودن نیرویی بود 
که از دانش��گاه فارغ التحصیل می شود. به عبارت دیگر 
افرادی که از دانش��گاها فارغ التحصیل می شوند مورد 
آموزش های��ی قرارگرفته اند که در ش��رایط کارگاهی، 

کاربردی ندارد. 
این کارش��ناس روابط کار با بیان اینکه بیش از یک 
دهه اس��ت دانش��گاه های علمی - کاربردی در کشور 
تاسیس شده، گفت: این نقدها پایگاه مناسبی ندارند. 
دانش��گاه های علم��ی - کاربردی به طور مش��خص با 
همین هدف در کشور تاسیس شدند و با همین هدف 

مورد آموزش قرارگرفته اند. 
حاج اس��ماعیلی به این پرس��ش که آیا دانشجویان 

دانش��گاه هایی مانند علم��ی - کاربردی ت��وان کافی 
برای انج��ام کار در واحدهای کارگاهی دارند این گونه 
پاسخ داد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که 
دانش��گاه علمی -کاربردی ب��ا این هدف مجوز گرفت. 
همچنی��ن با توجه به اینکه بیش از ۱۰ س��ال از عمر 
آن می گذرد، معنا ندارد ک��ه بگوییم فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی توان کافی برای انج��ام کار ندارند. با این 
حال این اتفاق هنوز رخ می دهد. اکنون باید بررس��ی 
ش��ود که مقصر ناکارآمدی سیستم آموزشی علمی - 
کاربردی یا دیگر دانش��گاه ها کیست که دولت مجبور 

می شود موضوع کارورزی را مطرح کند؟
وی اف��زود: نبای��د نقش دول��ت را در ای��ن زمینه 
فرام��وش کنی��م. اگر سیس��تم آموزش��ی در س��طح 
دانشگاه های کشور دچار مشکالت جدی شده و دولت 
معتقد است فارغ التحصیالن توان کافی برای انجام کار 
ندارند، نباید پای دولت را از این شرایط بیرون کشید. 
متاسفانه دولت با ارائه طرح کارورزی تمام نقش خود 
را در سیس��تم آموزش��ی نادیده گرفت. این در حالی 
اس��ت که اگر سیستم آموزشی در کشور مشکل دارد، 
دول��ت هم باید ب��ه افرادی که هزین��ه کردند و زمان 

گذاشته اند تا تحصیل کنند، پاسخ دهد. 
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه وقتی بازار کار 
دچار رکود می ش��ود، نیرویی باید ب��ه کارگاه تولیدی 
فرستاد که جایگزین نیروی دیگر شود، افزود: موضوع 
توسعه بازار کار باید در این زمینه مطرح شود که این 
کار با جایگزینی شدنی است. با این حال در شرایطی 
که طرح کارورزی مطرح ش��د، دیدی��م رکود بر بازار 
حاکم بود و این موضوع نش��ان می دهد بحث توسعه 

بازار نیز در این تصمیم نقشی ندارد. 
حاج اسماعیلی با بیان اینکه اگر شرایط تولید و بازار 
در کشور مناسب بود باید از طرح اعتبار کارانه اشتغال 
جوانان)کاج( حمایت می ش��د، گف��ت: با این حال در 
شرایط کنونی این طرح ضد اشتغال است. بررسی این 
طرح نش��ان می دهد که تمام این افراد جایگزین افراد 
قدیمی و باس��ابقه بازار کار ش��دند و به عبارتی نقش 

مفیدی در روند تولید ایفا نکردند. 

کارگری

کارورزی ظرفیتی برای اجرا ندارد 

سازمان های توسعه ای و ورود به 
سطوح باالتر زنجیره ارزش جهانی

کش��ورهای در حال توس��عه 
براس��اس مزیت نسبی خود به 
تج��ارت محصوالتی  و  تولی��د 
دس��ت می زنند ک��ه در عرصه 
از  زنجی��ره ای  وارد  جهان��ی 
خل��ق محصوالت می ش��ود. به 
ای��ن پدی��ده »زنجی��ره ارزش 
جهانی« گفته می شود. این در 
حالی است که از منظر تجارت 
کاالیی، ای��ن زنجی��ره از مواد 

خام ش��روع ش��ده و در نهایت به کاالهای مصرفی، سرمایه ای 
و خدمات نهایی خاتمه می یابد. ارزیابی ها نشان می دهد سطح 
توسعه  یافتگی هر کشوری که در نهایت مزیت نسبی آن کشور 
را می س��ازد، معین می کند که کاالهای صادراتی آن کشور در 
کج��ای این زنجیره ق��رار دارد و انتظار می رود با توس��عه یک 
کش��ور، صادرات آن هم بیش��تر کاالهایی را در برگیرد که در 

انتهای زنجیره قرار دارد.
امروزه اج��زای اصلی زنجیره ارزش جهان��ی را فعالیت هایی 
همچون »تحقیق و توس��عه«، »طراح��ی«، »خرید«، »تولید«، 
»توزیع«، »فروش« و »خدمات پس از فروش« تشکیل می دهد. 
نکته قابل توجه این است که سهم فعالیت های غیرملموس در 

ایجاد ارزش افزوده در مقایسه با تولید و ساخت باالست.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند مش��ارکت در زنجیره های 
ارزش جهان��ی می توان��د زمینه  رش��د اقتصادی را به واس��طه 
مولفه هایی چون تخصصی س��ازی و بهب��ود بهره وری بنگاه ها و 
دسترس��ی آنها به س��رریز فناوری و دانش و در نتیجه افزایش 
درآمدها و اش��تغالزایی فراهم کند. از سوی دیگر مشارکت در 
»زنجی��ره ارزش جهانی« چالش ها و خطرات را از کش��ورهایی 
همچون ای��ران که متکی به ب��ازار داخلی خود هس��تند، دور 

خواهد کرد.
یکی از منابع تحقق رسیدن به زنجیره ارزش جهانی حمایت 
از س��ازمان های بزرگ توس��عه ای اس��ت. برای تحقق این امر 
اهرم س��ازی نیازهای ش��رکای اصلی در تعام��الت بین المللی، 
ش��کل دادن همکاری ه��ای بین المللی با ش��رکت های صاحب 
برند و راهبرد س��رمایه گذاری مش��ترک برای نفوذ به بازارهای 

صادراتی و حضور در زنجیره ارزش جهانی پیشنهاد می شود.
در زنجیره ارزش جهانی، س��ازمان های توسعه ای نقش حلقه 
جایگزین را برای حلقه های خالی و گمش��ده بازی می کنند. به 
عبارت دیگر، این س��ازمان ها تسهیل  و تسریع کننده ارتباطات 
و عملیات در صنعت و اقتصاد هس��تند. تس��هیل فعالیت های 
صنعت��ی از طریق توس��عه فناوری در کش��ور، شبکه گس��تری 
و به هم رس��انی کسب و کارها، توس��عه مدیریت و منابع انسانی، 
توسعه صادرات، گسترش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی از سوی سازمان های توسعه ای انجام می شود. 
اگر ۳ رکن اساسی اقتصاد را دولت، صنعت و بازار تعریف کنیم 
در این صورت س��ازمان های توس��عه ای، حلقه رابط بین این ۳ 
رکن به منظور تس��هیل ارتباطات و تسریع در عملیات به شمار 
می آیند. حتی پیش��رفته ترین کش��ورها با عنایت به ویژگی ها 
و نیازمندی ه��ای اقتصادی، خ��ود دارای نهادهای توس��عه ای 
هس��تند. در ایران نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
یکی از باس��ابقه ترین س��ازمان های توس��عه ای کشور است که 
درطول ۵۰ سال در ایجاد صنایع بزرگ و تحرک صنایع وابسته 
به آنه��ا فعالیت های مهمی انجام داده اس��ت. ای��ن فعالیت ها 
ش��امل صنایعی مانند خودرو، ماشین آالت کشاورزی، دریایی، 
تجهی��زات نفت، گاز و پتروش��یمی و... اس��ت.  ای��درو تاکنون 
فعالیت های مهمی را  در ایجاد صنایع بزرگ و توس��عه صنعتی 
و اقتصاد کشور انجام داده و به جرات   می توان گفت بخش قابل 
توجهی از زیربنای توس��عه صنعتی کشور مرهون فعالیت های 

موثر این سازمان توسعه ای است. 
آنچه امروز می تواند در تس��ریع روند توس��عه صنعتی کشور 
و ورود ب��ه زنجی��ره ارزش جهانی موثر باش��د، انتخاب صنایع 
پیش برن��ده و کلی��دی و تکمیل زنجی��ره ارزش این صنایع در 
جه��ت باالبردن ارزش افزوده صنع��ت در این حوزه های خاص 
است بنابراین الزم است نهادی توسعه ای مانند ایدرو در تبدیل 
ای��ران به قطب صنعت و نوآوری در صنایع هدف نقش محوری 
داشته و به عنوان پیشرو و پیشران عمل کند. از جمله پروژه های 
مهم ایدرو برای وصل شدن به زنجیره ارزش جهانی می توان به 
قرارداد رنو اش��اره کرد. همان طور که پیش تر اشاره شد یکی از 
راه های حضور ش��رکت های بزرگ در زنجیره ارزش جهانی در 
حمایت هدفمند و اهرم قراردادن مزیت ها )ازجمله بازار بزرگ 
داخلی و بهره گیری از نیروهای توانمند محلی( است که قرارداد 
رنو مصداقی از این امر اس��ت. از دیگ��ر فعالیت ها برای حضور 
در زنجیره ارزش جهانی مش��ارکت دادن ش��رکت های توانمند 
داخلی در پروژه های خارجی اس��ت که نمونه ای از آن در حوزه 
کشتی سازی همکاری با ش��رکت های صاحب نام بین المللی از 
جمله کره جنوبی است. همچنین با سرمایه گذاری در بازارهای 
هدف با مش��ارکت ش��رکت های محلی به سطوح باالتر زنجیره 
ارزش جهان��ی می توان ورود کرد. ازجمله این اقدامات می توان 
به طرح س��رمایه گذاری در تولید تایر در استان های لرستان و 

کردستان اشاره کرد. 
سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران با ورود به صنعت 
تایر تالش دارد نیاز کشور به واردات این محصول را به حداقل 
برس��اند و با خرید فناوری روز دنیا در صنعت تایر، محصوالت 
تایر رادیال را با کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی تولید و 
عرضه کند. از این رو دولت باید برای یافتن جایگاه مناسب خود 
در زنجی��ره ارزش جهانی با انجام پروژه ه��ای مهم و راهبردی 
توسط سازمان های توسعه ای به ارائه نقش ها و کارکردهای موثر 

برای تحقق این اهداف بپردازد.

وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی از ۴ اولویت در 
بخش های بیمه بیکاری، وام، مستمری و حمایت از 
قشرهای آسیب پذیر در مناطق زلزله زده کرمانشاه و 

ایالم خبر داد. 
ب��ه گزارش »گس��ترش صنعت« عل��ی ربیعی در 
شبکه اجتماعی توییتر از »پیگیری شبانه روزی برای 
عملیاتی کردن چند طرح در مناطق زلزله زده« خبر 
داد.  »برق��راری بیمه بیکاری ب��رای ۱۰ هزار نفر« 
که به نوش��ته ربیع��ی به یک ه��زار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال بودجه نیاز دارد نخستین اقدام در این فهرست 
اس��ت.  وی به اعط��ای »وام بدون به��ره برای همه 

مستمری بگیران تامین اجتماعی« نیز اشاره کرد. 
ربیع��ی، پیگی��ری »۲براب��ر ک��ردن مس��تمری 
مددجویان بهزیستی« را س��ومین اقدام خود اعالم 

کرد. 
در آخر این فهرس��ت نیز »شناسایی و حمایت از 
کودکان، معلوالن و س��المندان مناط��ق زلزله زده« 

دیده می شود. 

مع��اون امور مجلس، حقوق��ی و اس��تان های وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: صندوق عش��ایر مکلف شد پس از حادثه زلزله 
بالفاصله مستمری بیمه شدگان متوفی را برقرار کند و بیمه بیکاری 

افراد نیز تا پایان سال پرداخت شود. 
ب��ه گزارش »گس��ترش صنعت« به نقل از رواب��ط عمومی وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، جمش��ید تقی زاده در جلس��ه س��تاد 
مدیریت بحران س��ازمان بهزیستی در اداره کل بهزیستی کرمانشاه 
افزود: پس از وقوع حادثه زلزله، سازمان تامین اجتماعی موظف شد 
با قید فوریت و مرکزیت کرمانش��اه نسبت به بستری حادثه دیدگان 

اقدام کند. 
وی عن��وان ک��رد: س��ازمان بهزیس��تی به خوب��ی توانس��ته در 
مناط��ق زلزله زده با اع��زام گروهی از روان شناس��ان در کاهش آالم 

حادثه دیدگان عملکرد خوبی داشته باشد. 
معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین با اش��اره به موضوع خس��ارت وارد به واحدهای 
تولیدی از تنفس بیمه اجتماعی برای ۲ سال این واحدها خبر داد. 
تقی زاده همچنین از ارس��ال ۱۵۵ کامیون و تریلر کمک از سوی 
اداره ه��ای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان های دیگر با محوریت 

کرمانشاه به مناطق زلزله زده خبر داد. 

با ابالغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طرف معاون اول رییس جمهوری، وظایف 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده 
)۷( قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶ – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد. 
بر اساس این گزارش و با توجه به ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و عش��ایری در قالب وظایف نه گانه از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خواس��ته ش��ده تا به منظور اجرای آیین نامه یاد شده زمینه تحقق برنامه های 
توانمندس��ازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی الزم برای پایداری اش��تغال ایجاد 
ش��ده و پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال را 

در دستور کار قرار بدهد.
همچنین آموزش کارآفرینی به متقاضیان تس��هیالت بانکی، ایجاد دسترس��ی دستگاه های 
ذی ربط به سامانه بازار کار، آموزش متقاضیان بر اساس رشته فعالیت تخصصی مربوط، معرفی 
افراد جویای کار به کارآفرینان، پرداخت خدمات کلینیکی و مش��اوره ای به متقاضیان، تمهید 
برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب 
و ایجاد هماهنگی بین بخش��ی در رس��ته های همپوشان مثل گردش��گری روستایی و صنایع 
دستی از دیگر وظایفی است که به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.
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در شرایط سخت استفاده از فشارهای اقتصادی یکی از 
راه هایی است که کشورهای ضعیف تر را ناگزیر به پذیرش 
سیاس��ت های کش��ورهای قدرتمند می کند. حتی گاهی 
فش��ارهای اقتصادی ب��رای به زانو درآوردن کش��ورهای 
قدرتمن��د کارآمد بوده به طور نمونه یک��ی از راه هایی که 
کش��ورهای متفقین در یکی از جنگ ه��ای جهانی برای 
تضعیف موقعیت متحدین در نظر داش��تند بس��تن راه ها 
برای در مضیقه قرار دادن کش��ور انگلوساکسون به لحاظ 

مواد غذایی بود.
هدف از بیان این موضوع ها این بود که ایران نیز با توجه 
به موقعیت جغرافیایی که در منطقه دارد همیش��ه محل 
تنش و مناقش��ه بوده اس��ت. مناب��ع زیرزمینی، موقعیت 
سوق الجیش��ی و... این کش��ور را در ط��ول تاریخش یکی 
از اه��داف اس��تعمارگران ق��رار داد. پس از اف��ول تمدن 
باس��تانی ایران و نیز عبور از تمدن اس��امی ش��رایط این 
کشور به گونه ای بود که همیشه مورد تعرض سخت و نرم 
کش��ورهای قدرتمند و ضعیف با پشتیبانی سایر قدرت ها 
قرار گرفته اس��ت. مصداق های این موضوع در تورق چند 

برگ از تاریخ این سرزمین قابل پیگیری است.
پ��س از ورود تاری��خ این س��رزمین به بره��ه ای جدید 
)انقاب اس��امی( یکی از ش��عارها اس��تقال سیاس��ی، 
اقتص��ادی و... کش��ور ب��ود ازای��ن رو یک��ی از مهم ترین 
سرفصل های جمهوری اسامی، استقال خودکفایی در 

صنعت بوده است.
صنعت قطعه نیز ش��اید پیش��ینه ای طوالنی در کشور 
نداشته باشد اما در دهه ۶۰ در راستای خودکفایی صنعت 
خودرو متولد ش��د. یکی از اهرم های فش��ار کش��ورهای 
مخالف با اس��تقال ایران، تحریم های اقتصادی بود تا در 
سخت ترین دورانی که این کش��ور در حال پوست اندازی 
بود و نیز درش��رایطی  که هنوز به ثبات نرس��یده بود وارد 

جنگی تحمیلی شد آن را به زانو درآورد.
اما ایران، کش��وری با قدمت چندین هزار ساله این گونه 
رفتارها را برنمی تابد و با وجود افزایش فش��ارها به س��وی 
تولید ملی پیش رفت. خودروس��ازان برای تامین قطعات 
م��ورد نی��از خود ب��ا س��رمایه گذاری، یک��ی از مهم ترین 
بخش ه��ای ای��ن صنع��ت )قطعه س��ازی( را راه ان��دازی 
کردن��د و به این ترتیب صنعت خودرو به نوعی اس��تقال 

و خودکفایی رسید.
در این بس��تر شاید همت ها ادامه نیافت و در فرصتی که 
می توانس��ت کش��ور در دو صنعت خودرو و قطعه به تولید 
محصولی ملی برس��د با مونتاژ و س��اخت قطعات به شیوه 
مهندس��ی معکوس تحوالت جه��ان را نادیده گرفت و در 

دست اندازهای دیگر آسیب های بسیار جدی دید.
ای��ن صنعت پ��س از دهه ه��ای ۶۰ و ۷۰ ک��ه از آن به 
عن��وان دوران طای��ی ن��ام می برند به دلیل وابس��تگی و 
نرفتن به س��مت طراحی شوکی دیگر را تجربه کرد. البته 
دلیل قطعه س��ازان برای این امر به صنعت خودرو کش��ور 

برمی گردد که بحثی دیگر است.
به هر روی پس از فش��ار تحریمی اواخر دهه ۸۰ و اوایل 
دهه ۹۰ صنعتگرانی که به نوعی در بحث فناوری همچنان 
بازاری برای دانش های متولد در کشورهای صنعتی بودند 
ب��ا کاهش ارتباطات سیاس��ی و بین المللی، هر دو صنعت 
اگرچه با تاش های خ��ود اجازه تعطیلی به این صنعت را 

نداد اما سال ها عقب ماندند.
فرصت برجام تجربه ای دیگر را در کارنامه این دو صنعت 
به ثبت رس��اند و حال باید دید ب��ا کوله بار تجربه ای که هر 
دو صنع��ت در برهه های مختلف تاریخی خود پشت س��ر 
گذاشتند برای ادامه فعالیت به کدام سمت خواهند رفت.

آنچ��ه از صنع��ت قطع��ه ش��اهد هس��تیم تاش های 
گروه های مختلف فعال در این صنعت اس��ت که هریک با 
تدوی��ن برنامه هایی در حال رایزنی با همتایان بین المللی 

خود هستند.
انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی 
در دو پوش��ش داخلی و خارجی، تاش هایی در راس��تای 
ساماندهی وضعیت قطعه س��ازان داخلی داشتند و دارند؛ 
تهیه فهرس��تی از قطعه سازان فعال کش��ور، دسته بندی 
مشکات موجود و تشکیل کارگروه ویژه برای بخش های 
مختلف، حضور در نمایش��گاه های اتومکانیکا و گفت وگو 
و دعوت از همتایان خود و... از اموری اس��ت که از س��وی 
این انجمن پیگیری می ش��ود. همچنین می توان این گونه 
برآورد کرد که فعالیت های داخلی این انجمن نس��بت به 

اهداف دنبال شده در بخش بین الملل پررنگ تر باشد.
اما گروه دوم انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازی کشور است که اگرچه با پیشینه کمتر و در 
اندازه ای کوچکتر در حال فعالیت هستند اما گستره کاری 
آنها فراگیر و بزرگ است. این فعاالن صنعت قطعه نیز در دو 
بخش داخل و خارج در حال دنبال کردن برنامه ها و اهداف 
خود هستند. نشست های برگزار شده با مدیران دولتی در 

وزارتخانه و س��ازمان های مربوط، گفت وگو با نمایندگان 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی و... 
از برنامه ه��ای داخل��ی اس��ت. همچنین داش��تن غرفه و 
حضور برخی از اعضای انجمن در نمایش��گاه های داخلی 
از دیگر کارهای مثبتی اس��ت که در حال انجام است زیرا 
حضور مدیران انجمن ها در کنار س��ایر صنعتگران موجب 
دلگرمی آنها ش��ده و به لح��اظ روانی تاثیر مثبتی در ادامه 
رون��د فعالیت ها دارد. در بخش بین الملل این انجمن نیز با 
حضور در نمایشگاه های اتومکانیکای مختلف در پوشش 
انجمن قطعه باعث آش��نایی بیشتر صنعتگران خارجی با 
ظرفیت و توان قطعه سازان ایران شده و ارتباطات رو در رو 

زمینه آشنایی بیشتر را فراهم می کند.
به طور نمونه یکی از دس��تاوردهای این حضور س��فر و 
بازدید قطعه سازان کش��ور فرانسه از ایران است و نشست 
B2B که هفته پیش با حضور جمعی از قطعه سازان ایرانی، 
فرانسوی و با حضور برخی مدیران از انجمن صنعت خودرو 
و قطعه آلمان و نیز نمایندگانی از کشورهای تایوان، چین، 

اتریش و هند برگزار شد.
البته پس از برجام از س��وی س��ایر مراک��ز مانند مرکز 
آم��وزش بازرگانی و... نشس��ت های B2B برگزار ش��د و 
همچنان این رفت و آمد قطعه سازان به کشور برای مذاکره 

و ارزیابی توانمندی داخل ادامه دارد.
گفتنی است در نشست انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور و انجمن قطعه فرانسه و 
نیز انجمن خودرو و قطعه آلمان، قطعه س��ازان به معرفی 
دس��تاوردهای خود پرداختند و صنعتگ��ران ایرانی برای 
همکاری و مشارکت با همتایان بین المللی اعام آمادگی 

کردند. 
تشریح�وضعیت�صنعت�قطعه�کشور��

آرش محبی ن��ژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور، برگزاری نمایش��گاه 
بین الملل��ی قطعات، ل��وازم و مجموعه های خودرو تهران 
را فرصت مناس��بی برای دع��وت از برخی قطعه س��ازان 
عنوان کرد و درباره حضور قطعه سازان فرانسوی و آلمانی 
به هم��راه انجمن های خود و نیز نمایندگان قطعه س��ازان 
برخی کشورهای آسیایی و اروپایی به »گسترش صنعت« 
گفت: گردهمایی به محوریت ایس��ماپا )انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور( برگزار 
ش��د تا قطعه س��ازان با انعق��اد قراردادهای هم��کاری با 
همتایان بین المللی خود توانمندی ها را به س��طح جهانی 
برس��انند. چنین امری می توان��د نیازمندی های صنعت 

خودرو کشور را با محصوالت جدید رفع کند.
او گفت: برای رسیدن به عمق ساخت داخل ۴۰درصد و 
افزایش آن تا بیش از ۷۰درصد نیازمند برنامه  و استراتژی 
کان در صنعت قطعه کشور هستیم و درحال حاضر حدود 
یک هزار و ۲۰۰ قطعه س��از ش��امل رده یک و دو )تیر وان 
و تی��ر تو( فعالی��ت دارند که اگر بخواهیم بررس��ی درباره 
وضعیت این صنعت کش��ور داش��ته باش��یم باید گفت در 
س��ال ۱۳۹۵ حدود ۸میلیارد دالر قطعه در داخل کش��ور 
تولید ش��د. از این میزان ۶.۵میلیارد دالر برای خط تولید 

خودروساز و ۱.۵میلیارد دالر برای بازار لوازم یدکی بود.
دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازی کش��ور ادامه داد: همچنین در همین سال 
۳میلیارد دالر قطعه از س��وی خودروسازان وارد شد و ۱/۱ 
میلی��ارد دالر از مب��ادی قانونی قطع��ه و همین مقدار نیز 
به شکل قاچاق وارد ش��د. در مجموع برآورد می شود ۵/۲ 
میلیارد دالر قطعه در س��ال ۹۵ وارد کش��ور شده و ۱۳/۲ 

میلیارد دالر بازار مصرف قطعه کشور بوده است.
محبی ن��ژاد در ادامه این مس��ئله ب��ه وضعیت صنعت 
قطعه س��ال ۹۶ اش��اره ک��رد و گف��ت: با افزای��ش تولید 
خودرو پیش بینی می ش��ود این آم��ار افزایش یابد به طور 
نمون��ه ۸میلیارد دالر قطع��ه برای بازار داخ��ل و کمتر از 
۲۰۰میلیون دالر قطعه صادرات داش��ته باشیم. درنتیجه 
در کل ۸/۲ میلی��ارد دالر قطعه برای ب��ازار داخل و خارج 
تولید ش��د. این در حالی است که برای افق ۱۴۰۴ باید این 
رق��م به ۲۵میلیارد دالر برای ب��ازار داخل و ۶میلیارد دالر 
برای بازار خارج برسد بنابراین تولیدکنندگان داخلی باید 

۳۱میلیارد دالر تولید قطعه داشته باشند.
او تصری��ح کرد: بین رقم ۸/۲ میلیارد دالر و ۳۱میلیارد 
دالر تا س��ال ۱۴۰۴ فاصله زیادی اس��ت که صنعت قطعه 

باید این شکاف را به نوعی پر کند.
این قطعه س��از یادآور شد: در سال جدید استاندارد ایزو 
 )IATF( ۱۶۹۴۹ تبدی��ل به آی آ ت��ی اف )TS( ت��ی اس
۱۶۹۴۹ می ش��ود که صنعت قطعه کش��ور باید آمادگی 

کامل برای رسیدن به این امر مهم را داشته باشد.
محبی نژاد در نهایت گف��ت: قراردادهای  بین المللی در 
قالب ۵ زیرفصل  الیس��نس، جوینت ونچ��ر، کمک فنی، 
انتق��ال فناوری و نمایندگی انحصاری با خارجیان تعریف 
ش��ده که برخی همراه با سرمایه گذاری مشترک و بعضی 
تنها مش��ارکت خواه��د بود. درحال حاض��ر بیش از ۴۰۰ 
قرارداد در این زیرفصل ها منعقد شده که باید توسعه یابد 

تا به اهداف کان صنعت قطعه برسیم.

آرشمحبینژاد

قراردادهای  بین المللی 
در قالب ۵ زیرفصل  

الیسنس، جوینت ونچر، 
کمک فنی، انتقال 

فناوری و نمایندگی 
انحصاری با خارجیان 
تعریف شده که برخی 

همراه با سرمایه گذاری 
مشترک و بعضی تنها 
مشارکت خواهد بود. 
درحال حاضر بیش از 
۴۰۰ قرارداد در این 

زیرفصل ها منعقد شده 
است

صنعت خودرو

نشست قطعه سازان ایرانی با همتایان فرانسوی و آلمانی برگزار شد

خوشه صنعتی
 ضرورت صنعت قطعه

خوش��ه صنعتی یکی از مبادی 
توس��عه صنع��ت اس��ت و ای��ن 
روش ب��ه قطعه س��ازان خ��ودرو 
کش��ور این ام��کان را می دهد که 
تولیدکنن��دگان در ی��ک م��کان 
جم��ع ش��ده و از ی��ک سلس��له 
بهره من��د  مش��ترک  امکان��ات 
شوند. درنتیجه این امر، هزینه ها 
کاه��ش یافته و توان فنی و علمی  
صنعتگ��ران افزای��ش می یابد؛ به 
این ترتی��ب فن��اوری را می توان 
ارزان ت��ر در اختیار قطعه س��ازان 

قرار داد. در صنعت قطعه یک سلس��له خدمات مش��ترک وجود دارد 
ک��ه اگر هریک از این خدمات را ش��رکت ها در یک خوش��ه صنعتی 
دنبال کنند با یک س��رمایه گذاری کلی هزینه ها بس��یار کاهش پیدا 
ک��رده و بازده کار افزایش می یابد. به ط��ور نمونه یکی از این هزینه ها 
برای آزمایش��گاه هاخواهد بود. به نظر می رس��د اگر ۱۵ تا ۲۰ شرکت 
با یکدیگر در یک خوش��ه صنعتی عضو ش��ده و فعالیت داشته باشند، 
می توانند آزمایشگاه مرکزی و مشترک داشته باشند که با هزینه های 
منفرد این امر محقق نمی ش��ود زیرا این آزمایش��گاه ها بس��یار گران 
بوده و خیلی از فعاالن این صنعت از خرید بس��یاری از ماش��ین آالت 
و دس��تگاه های آن صرف نظ��ر می کنن��د. در خوش��ه های صنعتی 
هزینه هایی ک��ه به طور موازی انجام می ش��ود تبدیل به هزینه های 
مش��ترک ش��ده در نتیجه بس��یار صرفه اقتصادی خواهد داشت.  از 
س��وی دیگر ممکن است قطعه سازی از تیمی خارجی برای بازدید از 
کارخانجات دعوت کند یا برای سمینارهای آموزشی در زمینه قطعات 
خودرو و نیز در امور تحقیق و توسعه )R&D(گردهمایی انجام شود. 
جمع ش��دن در یک ش��هرک صنعتی و تشکیل خوش��ه در استفاده 
بهینه از زمان و هزینه های مالی بس��یار کارساز است زیرا قطعه سازان 
در یک محل مش��خص می توانند تمام این امور را انجام داده و انتقال 
اطاعات داش��ته باشند. از دیگر مزایای خوش��ه صنعتی می توان به 
تهیه مواد اولیه اش��اره کرد که گردهم آمدن چند شرکت می تواند در 
س��فارش مواد اولیه موردنیاز ب��ا حجم باالتر هزینه های مالی و زمانی 
را کاه��ش دهد. بحث ص��ادرات از دیگر مزیت های خوش��ه صنعتی 
اس��ت که برگزاری س��مینارهای مختلف هنگامی که قطعه س��ازان 
زیادی در کنار یکدیگر حضور داش��ته باش��ند خارجی ها در شرایط 
بهتری می توانند به روزآمد کردن این ش��رکت ها بپردازند و اطاعات 
جامع و کامل تری به دس��ت آورند. با تش��کیل یک تیم مشترک برای 
انج��ام کارهای بین المللی و قرارداده��ای حقوقی واحدهای صنعتی 
جلوتر بوده درحالی که هر ش��رکت به تنهای��ی نمی تواند هزینه های 
آن را بپ��ردازد به همین دلیل کش��ور به طور کل��ی در صادرات ضعف 
دارد ام��ا یک تیم مجرب می تواند در س��طح دنی��ا در بحث بازاریابی 
و ف��روش توانمندی های داخلی به قطعه س��ازان در خوش��ه صنعتی 
بس��یار کمک رسان باش��د. در کنار فعالیت های خوشه ای که در حال 
ش��کل گیری هستند، ادغام و تش��کیل یک مجموعه بزرگتر  از دیگر 
کارهای��ی اس��ت که در ای��ن صنعت در حال رخ دادن اس��ت و اگر در 
تش��کیل خوشه صنعتی، قطعه سازان در کنار یکدیگر در یک شهرک 
صنعتی گرد می آیند در تش��کیل مجموعه های بزرگ ممکن است به 
لح��اظ جغرافیایی هریک از قطعه س��ازان عضو مجموعه در ش��هری 
مس��تقر باشند. خوشه صنعتی و ادغام ش��دن صنعتگران تا حدودی 
می تواند شباهت هایی داشته باشد اما تشکیل خوشه صنعتی کامل تر 
از ادغام ش��دن است و کارآمدی بیش��تری برای تولیدکنندگان دارد. 
به این ترتیب که در خوش��ه صنعتی مدیریت ها س��ر جای خود باقی 
می مان��د و تنها از منافع و امکانات مش��ترک مانن��د تهیه مواد اولیه، 
آزمایش��گاه، حمل ونقل، کاس های آموزش��ی مش��ترک، ایمنی و.. 
اس��تفاده می شود. هر شرکتی بر اس��اس یک نیاز در گوشه ای از یک 
ش��هر، تولید خود را آغاز کرده و این امر با برنامه های تدوین ش��ده از 
پیش نبوده است. امروز کشور در حال برنامه ریزی سیستماتیک برای 
صنعت اس��ت درحالی که در کشورهای پیش��رفته صنعتی در زمینه 
قطع��ات خودرو خیلی زودتر این خوش��ه های صنعتی به وجود آمده 
است. خوشه صنعتی ضرورت امروز صنعت قطعه بوده و حرکت ها به 

آن سمت باید با سرعت بیشتری انجام شود.

حمایت از قطعه سازان، الزمه 
داخلی سازی خودروهای جدید

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
گفت: به قطعه سازان باید مهلت داد و خودروسازان و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید از آنها حمایت کنند. به گزارش پرش��ین خودرو، 
س��عید باس��تانی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره 
به اینکه خودروهایی مانند پراید باید از رده خارج شوند، افزود: برای 
جایگزین کردن آنها الزم است به فکر قطعه سازی خودروهای جدید 
برای تامین داخلی باش��یم. وی ادامه داد: قطعه سازان باید با رعایت 
اس��تانداردها و کیفی��ت تولید، خود را با اس��تاندارد های روز جهانی 
همراه کنند ازاین رو مقرر شد ابتدا با ۴۰درصد داخلی سازی و سپس 
افزایش این س��هم به ۸۰ درصد در صنعت خودرو تا حدودی خودکفا 
باش��یم. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی 
افزود: اگر س��اخت مدل های جدید خارج از این موضوع انجام ش��ود 
خاف مصوبه بوده و قطعه س��ازان باید مش��ارکت در امر بومی سازی 
قطعات را در خود بپرورانند. وی با اش��اره به اینکه افزون بر یک هزار 
قطعه ساز در داخل کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود ۸۰۰ 
قطعه س��از در حال فعالیت هستند. باستانی در نهایت تاکیدکرد: به 
قطعه سازان باید فرصت داد تا بتوانند قطعات خودروهای جدید را با 
اس��تاندارد الزم به تولید برسانند و در خودکفایی خودروهای جدید 

نیز نقش اساسی داشته باشند.

احمدرضا رعنایی
نایب رییس انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و 

قطعه سازی کشور
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پس��ابرجام برای صنعت خودرو ه��م آب بود هم نان؛ 
ش��رایطی ک��ه منجر به فراهم ش��دن زمین��ه امضای ۶ 
قرارداد خارجی در صنعت خ��ودرو و تولید خودروهای 
متنوع براساس نیاز بازار ش��د. هرچند محدوده قیمتی 
این خودروها ب��ه جیب مصرف کننده داخلی نمی خورد 
و از طرف دیگر حرکت در مس��یر ایج��اد تنوع در تولید 
خودروهای سواری با تکیه بر محصوالت خارجی صنعت 
قطع��ه را چندان توانمند نس��اخت با این حال مهم ترین 
دس��تاورد این قراردادها را بای��د همان تنوع بازار خودرو 
دانس��ت، نکته ای که در این ش��رایط حائز اهمیت است. 
از ط��رف دیگر محدود ش��دن این قرارداده��ا در حوزه 
خودروه��ای س��واری و اینک��ه خودروهای س��نگین یا 
حتی اتوبوس و مینی بوس ها از آنها س��همی نداش��تند 
نش��ان می دهد راهبرد خودروس��ازان برای این تصمیم 
عب��ور از رکود موجود و ایجاد تحری��ک در اقتصاد بود تا 
مش��کالت مربوط به رکود تقاضا و نقدینگی رفع شود و 
از س��وی دیگر در مسیر اشتغالزایی کش��ور گام بردارند 
بنابراین تنها مرس��دس بنز، همراه قدیمی ایران خودرو 
دیزلی ها با بازگش��ت خود ب��ه ایران امید را به دل فعاالن 
این صنعت بازگرداند اما دلیل رس��یدن به این نقطه که 
همه قرارداده��ای خودرویی پیرامون سواری هاس��ت، 
چیست؟ پرسشی که »گسترش صنعت« در گفت وگو با 
فعاالن صنعت خودرو آن را بررسی کرد اما به اعتقاد آنها 
س��رمایه گذاری های ناموفق گذشته در این زمینه مانع 
جدی برای بازگشت دوباره به سمت این خودروها بود و 
همچنین تغییر ذائقه و نیاز مصرف کنندگان دالیلی بوده 
که تا امروز بیش��تر به خودروهای سواری پرداخته شود؛ 

امری غیرقابل قبول اما واقعی! 
تولی�د�خودروه�ای�س�واری،�مح�رک���

اقتصاد�
شهرام آزادی، معاون فناوری های پیشرفته خودرویی 
مرکز تحقیقات و نوآوری س��ایپا در پاس��خ به پرس��ش 
»گس��ترش صنعت« مبنی بر دلیل اصلی اینکه بیش��تر 
شرکت ها به خودروهای سواری پرداختند و خودروهای 
تجاری و ناوگان عمومی مغفول ماندند چیس��ت، اظهار 
ک��رد: گردش مالی و حجم مب��ادالت حوزه خودروهای 
س��واری به مراتب بیشتر است به طوری که می توان این 
دس��ته از خودروه��ا را یک محصول راهبردی دانس��ت 
چرا که نی��از اصلی مصرف کنندگان به ش��مار می رود و 

با آنها در ارتباط است. 
وی با اش��اره به اهمیت بس��زای حمل ونقل عمومی و 
خودروه��ای تجاری افزود: با وج��ود این اهمیت، از آنجا 
که خودروهای س��واری به عنوان نیاز ش��خصی و روزانه 
به ش��مار می رود ب��ر این اس��اس چن��دان تمرکزی بر 
خودروهای س��نگین نمی ش��ود؛ این در حالی است که 
خودروسازان باید با کار دقیق، نیازهای مصرف کنندگان 
را مطابق با آنچه دنیا در حال حرکت به آن س��مت است، 

برآورده کنند. 
این کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو عقب ماندگی های 
یک دهه اخی��ر صنعت خودرو را که ناش��ی از تحریم ها 
و بس��ته بودن دره��ای انتقال فن��اوری ب��وده منجر به 
محدودی��ت مصرف کنن��دگان در اس��تفاده از تعدادی 
خودرو محدود دانس��ت و تصریح کرد: این شرایط باعث 
ش��د مصرف کنندگان به اس��تفاده از تعداد مش��خصی 
محصول، محدود ش��وند؛ بر این اس��اس همزمان با رشد 
آگاهی ب��ه لحاظ فناوری و آپش��ن هایی که یک خودرو 

می تواند داشته باشد و هم اکنون در محصوالت خارجی 
موجود اس��ت، نمی ت��وان نیاز مصرف کنن��ده را نادیده 
گرف��ت و خودروهای��ی تولید و عرضه ک��رد که از لحاظ 
فناوری نس��بت به آنچه در دنیا عرضه می ش��ود، فاصله 

چشمگیری داشته باشد. 
آزادی، ای��ن ام��ر را دلی��ل اصلی توجه ش��رکت های 
خودروس��از و دولت به خودروهای سواری اعالم و اظهار 
ک��رد: هم اکن��ون اقتصاد ایران در ش��رایطی ق��رار دارد 
که با مش��کالت اقتصادی متعددی مواجه ش��ده و یکی 
از صنایعی که می تواند کش��ور را تا ان��دازه زیادی از این 
ش��رایط خارج کند، صنعت خودرو است زیرا این صنعت 
به لحاظ تعداد اش��تغالی ک��ه ایجاد کرده و محصولی که 
نیاز اصلی مردم به ش��مار می رود از چن��د بعد می تواند 
عاملی برای پیش��رفت اقتصادی کش��ور و تمرکز ویژه بر 

این حوزه باشد. 
مع��اون فناوری ه��ای پیش��رفته خودروی��ی مرک��ز 
تحقیقات و نوآوری س��ایپا در پاس��خ به این پرسش که 
تجربه های ناموفق گذشته صنعت خودرو و کشیده شدن 
این صنعت به مونتاژ آیا دلیل موثقی برای تغییر مس��یر 
این صنعت نیست نیز گفت: آنچه می تواند عامل موفقیت 
این صنعت باشد نیروی انسانی است که درحال حاضر به 
اندازه کافی نیروی انس��انی تحصیلکرده در این حوزه در 
اختیار است. منابع انرژی فراوان نیز از دیگر دالیلی است 
که نشان می دهد باید بیشتر به صنعت خودرو بپردازیم 
زیرا ایران یکی از کش��ورهای ثروتمن��د در این حوزه به 

شمار می رود. 
آزادی ادام��ه داد: هم اکن��ون ای��ران در زمینه منابع 
طبیع��ی مانند مع��ادن آهن و م��س و همچنین پلیمر، 
نفت و پتروشیمی که جزو زیرساخت های تولید خودرو 
به ش��مار می روند بس��یاری قوی اس��ت. این شرایط در 
حالی است که هم اکنون کشورهایی که در زمینه صنعت 
خودرو فعال بوده و جزو کشورهای پیشرفته این صنعت 

به شمار می روند، این امکانات را در اختیار ندارند. 
به گفت��ه وی، اعالم اظهارنظری همچ��ون اینکه چرا 
ایران باید به صنعت خودرو بپردازد، از اس��اس اش��تباه 
اس��ت چرا که هم اکنون به دلیل مناب��ع محدود آب این 
تردید به وجود می آید که کشاورزی به صرفه خواهد بود 
یا خیر؛ این در حالی است که تردیدها نباید به هیچ عنوان 

در صنعت خودرو حتی مطرح شود. 
�۲سیاست�اشتباه�در�حوزه�سنگین�ها���

 ای��ن اظهارات در حالی مطرح می ش��ود ک��ه اگر نیاز 
ب��ازار خودروهای س��نگین و ناوگان عموم��ی را در نظر 
گرفته و اقدام به انعقاد قراردادهایی در این حوزه کنیم با 
محدود شدن قراردادهای موجود در بخش خودروهای 
س��واری می توان به طور جدی به ای��ن حوزه پرداخت و 
کیفی��ت را جایگزین کمیت کرد. کارشناس��ان صنعت 
خ��ودرو نی��ز معتقدند ک��ه نمی توان اقدامات گذش��ته 
در حوزه س��نگین ها را مالکی برای آینده این دس��ته از 
خودروها دانست بلکه باید با اصالح سیاست های فعلی و 
شفاف سازی هدف گذاری تولید این خودروها از یک سو 
و توجیه پذیر کردن تولید و داخلی س��ازی این خودروها 
بر اس��اس میزان تولید از سوی دیگر نسبت به بهبود این 
روند و توجه بیش��تر به تولید خودروهای سنگین و حتی 

اتوبوس و مینی بوس اقدام کرد. 
امیدرضایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در پاسخ به 
چرایی پرداختن بیشتر به خودروهای سواری و معطوف 
شدن قراردادهای خودرویی به این بخش به »گسترش 
صنعت« گفت: در س��ال های گذش��ته س��رمایه گذاری 
زیادی در دو خودروساز ایران خودرو دیزل و سایپادیزل 
که تولیدکننده خودروهای س��نگین و تجاری هستند، 
ش��د اما خروجی مناسبی به همراه نداشت و شاید دلیل 

وضعیت فعلی را باید به گذشته نسبت داد. 
وی یکی از محدودیت های تولید خودروهای سواری 
را بحث آالیندگی های محیط زیست اعالم و اظهار کرد: 
این محدودیت ها در حالی در استانداردهای جدید مورد 
تاکی��د قرار گرفته که بخش زیادی از آالیندگی فعلی به 
خودروهای س��نگین و اتوبوس اختصاص دارد اما اقدام 

مناسبی در این زمینه انجام نشده است. 
رضایی اقدام نامناس��ب دیگر را راه اندازی شرکت های 
خصوصی  در زمینه تولید اتوبوس و خودروهای سنگین 
دانس��ت و تصری��ح کرد: اگ��ر راه اندازی این ش��رکت ها 
حساب ش��ده تر بود خودروس��ازهای فعال در این زمینه 
توان انجام بهتر را داشتند اما هم اکنون شاهد هستیم که 
حتی با ورود شرکت های خارجی همچون مرسدس بنز 
در تولید خودروهای سنگین، عمق داخلی سازی باالیی 
اتفاق نیفتاده و قطعات بیشتر به صورت سی کی دی وارد 

و مونتاژ می شود. 
این فع��ال صنعت خودرو با اش��اره به مش��کل فعلی 
ش��هرداری ها در تامین اتوبوس های ش��هری و کمبود 
ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی در کش��ور اف��زود: زمانی 
می توان کمتر به س��مت انعقاد قراردادهای خارجی در 
زمینه خودروهای س��واری رفت که سیستم حمل ونقل 

عمومی قوی در اختیار داشته باشیم. 
وی تمای��ل صنع��ت خ��ودرو را حرک��ت به س��مت 
خودروهای چینی و مونتاژ قطعات سی کی دی این دسته 
از خودروه��ا عنوان کرد و گفت: ای��ن خودروها با میزان 
داخلی س��ازی پایین ب��ه ب��ازار عرضه می ش��ود تا نیاز 
بازار را پاس��خ دهد و در بخش خودروهای بین ش��هری 
نی��ز اتوبوس های بین ش��هری و کامیون ه��ا به صورت 
س��ی کی دی وارد و مونتاژ می شود بدون اینکه موفقیتی 

در این زمینه حاصل شده باشد. 
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خودرو در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که آی��ا تجربه های پیش��ین را می توان مالکی 
برای تغییر سیاس��ت در صنعت خودرو دانس��ت، گفت: 
درحال حاضر در بحث اتوبوس ناوگان مس��تعدی داریم 
و وضعیت فعلی نش��ان می دهد تمرک��زی بر این حوزه 
وجود نداش��ته؛ این در حالی اس��ت که در صورت فراهم 
بودن بس��تر قطعه سازی در خودروهای سواری می توان 
از این بس��تر برای خودروهای تجاری نیز اس��تفاده کرد 
زیرا سیستم چندان پیچیده و غیر ارادی وجود ندارد که 
توان انجام آن وجود نداشته باشد و به طور قطع بسیاری 
از قطعه سازان فعال در خودروهای سواری می توانند در 
این دسته از خودروها فعال باشند و برای داخلی سازی آن 

هدف گذاری کنند. 
رضایی دلیل مش��کالت فعلی را به دو سیاست نسبت 
داد و گفت: درحال حاضر سیاست یکپارچه ای در صنعت 

خودروه��ای تج��اری یا اتوب��وس و مینی ب��وس اعمال 
نمی شود و هدف گذاری تولید مشخص و شفاف نیست و 
میزان تولید آن چند ماهه یا ساالنه رصد نمی شود و مهم 
نیس��ت که عدد تعیین شده قابل دسترسی است یا خیر 

که الزم است شفاف سازی در این زمینه شود. 
وی ادامه داد: اگر قرار است بر اساس هدف گذاری های 
انجام ش��ده تعداد کمی از این خودروها تولید شود بهتر 
است نسبت به واردات آن اقدام کرد زیرا توجیه اقتصادی 
برای داخلی س��ازی آن وجود ندارد بنابراین اگر نگاه در 
تولید اتوبوس، صادراتی باش��د از توجیه داخلی س��ازی 
برخ��وردار خواهد ب��ود در غیر این صورت کش��ش بازار 

داخل پاسخگو نیست. 
ب�ه��� مح�دود� س�نگین��وزن�ها� تولی�د�

مونتاژکاری
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو نگاه ب��ه تجربه های 
پیشین را مانعی برای انعقاد قراردادهای جدید در حوزه 
خودروهای س��نگین، اتوبوس و مینی بوس ندانس��ت و 
گفت: مش��کل بزرگ در این زمینه آن اس��ت که همواره 
به دنبال بازار این دس��ته از خودروها هستیم و پس از آن 
عقد قرارداد را دنبال می کنیم و تاکنون به این خودروها 
به عنوان یک تجارت زیربنای��ی نگاه نکرده ایم در حالی 
که ورود چنین خودروهایی به کشور با فناوری های نوین 
منج��ر به انتقال دانش فنی روز و در نهایت ارزش افزوده 
خواهد شد ضمن آنکه بازار را مساعدتر کرده و قطعه ساز 
و خودروس��از نی��ز می توانن��د از فرصت های مش��ترک 

استفاده کنند. 
وی ب��ر بازنگ��ری در قراردادهای ح��وزه خودروهای 
س��واری تاکی��د و تصریح ک��رد: تا زمانی که قطعه س��از 
نق��ش پررنگی در قراردادها نداش��ته باش��د این بازی را 
باخته ایم. بر این اساس الزم است طرح شفافی ارائه شود 
تا قطعه ساز بداند چه نقشه  راهی را دنبال می کند. به طور 
قطع خودروسازی بدون قطعه سازی و برعکس معنایی 

نخواهد داشت. 
ای��ن فع��ال صنعت خودرو اع��الم اظهار نظ��ر درباره 
درس��ت یا نادرست بودن سیاس��ت های صنعت خودرو 
را در حیطه تخصص خود ندانس��ت ام��ا تاکید کرد: اگر 
سیاس��ت گذاری فعلی ادامه یابد نه تنها خودروس��ازی 
ب��ه قهقرا می رود بلکه صنعت قطع��ه را نیز نابود خواهد 
کرد و این مشکل با ادامه حمایت های دولت رفع خواهد 
ش��د ضمن آ نکه توجه به این نکته ضروری است که رفع 
مش��کل صنعت خودرو با تکیه بر این حمایت ها ساده تر 
از مش��کل قطعه ساز است.  رضایی معتقد است که تنوع 
و تیراژ خودروهای تولید شده نشان می دهد خودروساز 
با تنوع تولید، مش��کل بازار را حل کرده اما به سرنوش��ت 
صنع��ت قطعه توجهی نکرده در صورتی که با حمایت از 
این بخش توان تولید قطعات اتوبوس، مینی بوس و حتی 
خودروهای سنگین ایجاد می شد اما وقتی خودروسازی 
یکپارچ��ه دیده نش��ده و سیاس��ت گذاری منس��جمی 
در ای��ن زمینه در اختیار نداریم و آینده نیز به درس��تی 
ترسیم نمی شود با شعارهایی همچون داخلی سازی ٤٠ 
درص��دی کار پیش می رود که این ام��ر در نهایت منجر 

به نبود رشد موازی صنعت خودرو و قطعه شده است. 
وی با طرح این پرس��ش که قطعه سازی که هم اکنون 
با مشکل نقدینگی مواجه است چه انتظاری از آن وجود 
دارد ک��ه همپ��ای صنعت خودرو پی��ش رود، افزود: اگر 
دامنه سیاس��ت گذاری های فعلی ب��ه حوزه خودروهای 
تجاری کش��یده شود وضعیت در این حوزه نیز به همین 
ش��کل خواهد بود بنابراین یا باید دست به ترکیب فعلی 
نزنی��م و یا همت عال��ی برای حل مش��کالت این حوزه 

داشته باشیم. 

محدود شدن 
قراردادها در حوزه 
خودروهای سواری 
و اینکه خودروهای 

سنگین یا حتی اتوبوس 
و مینی بوس ها از 

آنها سهمی نداشتند 
نشان می دهد راهبرد 
خودروسازان برای این 
تصمیم عبور از رکود 
موجود و ایجاد تحریک 

در اقتصاد بود تا 
مشکالت مربوط به رکود 
تقاضا و نقدینگی رفع 
شود و از سوی دیگر 
در مسیر اشتغالزایی 

کشور گام بردارند

تولید خودروهای سواری، التیام بخش بحران های موقت اقتصاد
»گسترش�صنعت«�دالیل�محدود�شدن�قراردادهای�خارجی�به�خودروهای�سبک�را�بررسی�کرد

صنعت خودرو

امید رضایی: درحال حاضر سیاست یکپارچه ای در 
صنعت خودروهای تجاری یا اتوبوس و مینی بوس اعمال 

نمی شود و هدف گذاری تولید مشخص و شفاف نیست

شهرام آزادی: اقتصاد    با مشکالت متعددی مواجه 
شده و یکی از صنایعی که می تواند کشور را تا اندازه 
زیادی از این شرایط خارج کند، صنعت خودرو است

موفقیت صنعت خودرو با توسعه 
نشان تجاری ایرانی 

ورود ه��ر صنعتی به بازارهای 
جهان��ی نیازمن��د یک نش��ان 
تجاری اس��ت تا آن را در بازارها 
شناسانده و بتواند اعتباری به آن 
ببخشد. بر این اساس نخستین 
قدم برای تبدیل ش��دن به یک 
خودروس��از در اختیار داش��تن 
ط��رح و لوگوی��ی اس��ت ک��ه 
محصول را با آن روانه بازار کنیم.
این ش��رایط نش��ان می دهد 
نکته اساسی در قراردادهایی که 

با ش��رکای خارجی به امضا می رس��د باید با تکیه بر تولید و نشان 
تجاری کامال ایرانی باش��د. هرچند تجربه س��ال های گذشته در 
گس��تره کوچکتر نشان از تجربه چنین اقدامی در این زمینه دارد 
ام��ا حال ب��ا عزم جدی صنعت خودرو برای تبدیل ش��دن به یک 
خودروساز باید به صورت قوی تر به آن ورود کرد. تجربه سال های 
گذش��ته خودروس��ازان برای ورود به مقوله نشان سازی هرچند 
اندک اما زمینه را برای برنامه ریزی این مهم از س��وی دولت بیش 
از پی��ش فراهم کرده و در عین حال توجه به این موضوع ضروری 
اس��ت که همکاری و انعقاد قرارداد با شرکت هایی که خودروساز 
نیس��تند اما در طراحی خودرو فعالیت می کنند نیز در دس��تور 

کار قرار گیرد.
 در این ش��رایط همکاری با این مجموعه ها که در همه زمینه ها 
فعال هس��تند می توان��د در نهایت منجر به ایجاد نش��ان تجاری 
موفقی در صنعت خودرو شود.  همکاری و قرارداد با خودروسازان 
همیش��ه محدودیت هایی ب��ه دنبال داش��ته و در بحث صادرات 
هیچ گاه همکاری با خودروس��ازان به نتیجه مش��خصی نرسیده 
و هرچن��د در قرارداده��ا وظیفه ص��ادرات خودروهای تولیدی 
مش��ترک بر دوش آنها نهاده شده اما این امر از سوی آنها اجرایی 
نش��ده چراکه تعهد و ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداشته 
و همین امر باعث ش��ده تا نشان خودروس��ازان ایرانی چندان در 

بازارهای جهانی موفق نباشد.
 همواره در همکاری های خودرویی ش��رکت مادر در توس��عه 
صادرات کوتاهی کرده و این امر سال هاس��ت برای خودروسازان 
ایرانی خس��ارت های زیادی به همراه داش��ته اما در شرایطی که 
قرارداد با شرکای خارجی وارد فاز جدی شده می توان با در اختیار 
داشتن یک نشان تجاری موفق اقدام به صادرات بدون اخذ مجوز 
از سوی آنها کرد و با بازاریابی قدرت مانور خود را در بازار افزایش 
داد به ش��رط آنکه توس��عه یک نش��ان تجاری در صنعت خودرو 

جدی گرفته شود.

 ارسال کاروان کمک های 
ایران خودرو به مناطق زلزله زده 
کاروان کم��ک ش��رکت های گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو به 
هموطنان زلزله زده غرب کشور در ایران خودرو کرمانشاه تجمیع 
و سپس برای توزیع در شهرها و روستاهای آسیب دیده راهی این 

مناطق شد.  
به گزارش ایکوپرس، این کمک ها از سوی شرکت ایران خودرو 
و ش��رکت های تابعه این گروه صنعتی از تهران و سایر استان ها و 
شهرهای مختلف کشور به ایران خودرو کرمانشاه ارسال و از آنجا 

بین مناطق زلزله زده توزیع شد. 
کاروان کمک های گروه صنعتی ایران خودرو در چندین تریلر، 
کامیون و کامیونت ش��امل اقالم اصلی م��ورد نیاز هموطنان در 
شهرها و روس��تاهای آس��یب دیده از زلزله تهیه شده است.  این 
کمک ها با هماهنگی س��تاد مدیریت بحران کش��ور، استانداری 
کرمانش��اه، جمعیت هالل احمر و س��ایر ارگان ه��ای دخیل در 
امر امدادرس��انی توس��ط تعدادی از کارکنان گروه صنعتی ایران 
خ��ودرو در ش��هرها و روس��تاهای زلزله زده توزیع خواهد ش��د.  
نیروهای امدادی و خدمات پس از فروش ایران خودرو که ساعاتی 
پس از وقوع زلزله برای خدمت رسانی به غرب کشور اعزام شده اند 
نیز همچنان در منطقه حاضر و در حال امدادرسانی هستند.  این 
نیروهای ام��دادی که از تهران، همدان و اه��واز به مناطق غربی 
کشور اعزام شده اند تا پایان زمان نیاز و اضطرار در منطقه  مستقر 
خواهن��د بود.  با توج��ه به وضعیت خاص منطقه و نقل و انتقاالت 
متعدد بین شهرها با خودروهای شخصی و صدمه دیدن بسیاری 
از خودروها، ناوگان امدادی ایران خودرو شامل ۱۵ خودرو امداد، 
دو کانکس، خودروهای مجهز به دکل و کوییک سرویس تاکنون 

روزانه به ٤٠ خودرو خدمات ارائه کرده اند.  

استارت خودرو کوییک ازسوی 
شریعتمداری

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت در روز پایان��ی دوازدهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی قطعات، ل��وازم و مجموعه ه��ای خودرو 
تهران با حضور در غرفه س��ایپا در جریان آخرین دس��تاوردهای 
این گروه خودروس��ازی قرار گرفت.  به گزارش سایپانیوز، محمد 
ش��ریعتمداری و هیات همراه با حضور در نمایش��گاه بین المللی 
قطعات، ل��وازم و مجموعه های خودرو ته��ران در بازدید از غرفه 
گروه خودروس��ازی س��ایپا، کوییک، جدیدترین محصول سایپا 
را م��ورد ارزیابی قرار داد.  در حاش��یه این بازدی��د، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ضمن س��وار ش��دن بر خودرو کوییک از آخرین 
دس��تاوردهای گروه خودروسازی س��ایپا مطلع شد و در جریان 
جدیدتری��ن امکان��ات این خ��ودرو و زمان ورود به ب��ازار آن قرار 
گرفت. بر اس��اس اعالم گروه خودروس��ازی سایپا فروش خودرو 
کوییک سایپا از ۷ آذر امسال به صورت اینترنتی آغاز خواهد شد. 

سعید مدنی
 مشاور خودرویی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت

یادداشت 

روی خط خبر

میترا ممسنی 
car@sanatnewspaper.com
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 اصفهان، منتخب نمایشگاه 
صنعت ساختمان

ش��رکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان برای دهمین سال 
متوال��ی به عنوان منتخب س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران پاویون ملی 
ایران را در بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان خاورمیانه و 
ش��مال افریقا برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرنگار »گسترش صنعت« 
از اصفهان، این پروژه بزرگ نمایش��گاهی ک��ه Big5 نام دارد از ۵ تا ۸ 
آذر در مرکز تجارت جهانی دوبی )DWTC( میزبان نمایندگان بیش از 
100کشور و هزاران بازدیدکننده متخصص و صاحب نظر از سطح منطقه 

و جهان است.
 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مدیریت پاویون ملی 
ایران در این رویداد را بر عهده دارد. از آنجا که دوبی به عنوان ش��اهراه 
تجارت با جهان از اهمیت باالیی برخوردار است حضور در این نمایشگاه 

فرصتی بی نظیر برای مشارکت کنندگان ایرانی خواهد بود. 
مش��ارکت کنندگان ایرانی این نمایش��گاه انواع آجر نس��وز، کاش��ی و 
س��رامیک، تجهیزات آشپزخانه، رنگ های ساختمانی و آهن و فوالد را به 
نمایش خواهند گذاش��ت که با توج��ه به کیفیت باالی این محصوالت و 
تمرکز فعاالن صنعت ساختمان دنیا بر این نمایشگاه پیش بینی می شود 
حضور ایران در این رقابت بین المللی، توس��عه بازار و افزایش صادرات را 

به همراه خواهد داشت.  
 در این دوره ۸ مش��ارکت کننده ایرانی شامل شرکت های آجر ماندگار 
سهیل، آجر نس��وز آذرخش قم، کاشی تبریز، پرمیوم باند، استیل البرز، 
تجهیزات آش��پزخانه ای کن، رنگ ب��اراد و ذوب آهن اصفهان در فضایی 

افزون بر ۲00 مترمربع پاویون ملی ایران را تشکیل می دهند.

صنای��ع کوچ��ک در هفته گذش��ته دس��تخوش رویدادهای 
متعدد از ش��مال ش��رق کش��ور با اختصاص ۳0میلیارد تومان 
ب��ه زیرس��اخت های تولیدی تا خس��ارت بی��ش از ۵0 درصدی 
زلزله در س��ر پل ذهاب اس��تان کرمانشاه شد.  در هفته گذشته 
بهره برداری از واحد تولیدی پودر بنتونیت در طبس و ش��رکت 
در کارگروه رفع موانع تولید از مهم ترین رویدادهای سفر دو روزه 
عل��ی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به خراس��ان 
جنوبی بود. همچنین بازدید از ش��هرک صنعتی طبس، دیدار با 
صنعتگران، بازدید از ناحیه صنعتی عش��ق آباد، بازدید از ناحیه 
صنعتی و ۲ واحد صنعتی بش��رویه، بازدید از شرکت فراز پلیمر 
و کارخانه ّهای نس��اجی فردوس از دیگر برنامه های سفر ۲ روزه 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
به خراسان جنوبی بود. خراسان جنوبی با 11 شهرستان دارای 
معادن متنوع اس��ت و معدن یک��ی از قابلیت های اقتصادی این 
اس��تان مرزی به ش��مار م��ی رود. یزدانی با حض��ور در کارگروه 
تس��هیل و رفع موانع تولید خراس��ان جنوبی، صنایع خراس��ان 
جنوبی را نسبت به سایر استان ها نیازمند حمایت های بیشتری 
برشمرد و تاکید کرد: در خراسان جنوبی با تشخیص استاندار و 
هیات مدیره مربوط، هر تصمیمی که در زمینه س��رمایه گذاران 
گرفته ش��ود می پذیریم. پیش بینی کمک های فنی و اعتباری و 
نیز وجوه اداره ش��ده در بودجه امسال و سال آینده از مهم ترین 
و بهترین اقداماتی اس��ت که از س��وی دولت به منظور استفاده 

بهینه از منابع اعتباری و مدیریت منابع به انجام رسیده است.
در این بازدید محمد مهدی مروج الشریعه، استاندار خراسان 
جنوب��ی نیز تاکی��د کرد: ۲۴ میلی��ارد و ۵00 میلیون تومان به 
منظور کمک به زیرس��اخت های تولیدی در سال های ۹0 تا ۹۵ 
به استان اختصاص یافته که با مساعدت ویژه دولت و همکاری 
مجلس ش��ورای اس��امی، این رقم امسال به ۳0 میلیارد تومان 
افزایش یافت. وی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
ک��ه با حضور معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد 
به شرایط مالی و اعتباری دولت تدبیر و امید اشاره و اظهار کرد: 

این کمک ها در ش��رایط سخت مالی و در حالی به دست آمد که 
دولت با کمبود منابع اعتباری روبه رو بوده است.

توسعه�صنعت�پوشاک�از�روستا�تا�پایتخت��
ایجاد کارگاه های دوخت تا فروش��گاه های زنجیره ای در طرح 
تولید پوش��اک در مناطق روس��تایی نیز موضوع دیگری بود که 
»گسترش صنعت« در مناظره ای با حضور مرتضی انوشه، مدیر 
توسعه بنگاه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
و علیرضا حایری، کارشناس صنعت و دبیر سابق انجمن نساجی 
ایران به بررسی آن پرداخت. در این مناظره تاش شد تا زوایای 
پنهان طرح توس��عه اشتغال روستایی با استفاده از ظرفیت های 
صنعت پوشاک رفع ابهام شود. این طرح با تاکید بر سازماندهی 
زنجی��ره طراحی، تولید، بازاریابی و ف��روش با قابلیت رقابت در 
عرصه بین المللی به صورت آزمایش��ی در ۵ اس��تان کرمانش��اه، 
چهارمحال و بختیاری، اردبیل، همدان و گیان به اجرا درآمده 
اس��ت. این اس��تان ها دارای میزان بیکاری باالتری بوده و البته 
ظرفیت تولید پوشاک را دارند اما قرار است در ۳1 استان کشور 
به اجرا درآید. این طرح در ۵ اس��تان نام برده به طور مس��تقیم 
برای ۵ هزار و ۴۸0 نفر اش��تغال ایجاد خواهد کرد و در مجموع 
۳1 اس��تان اش��تغال ۹0 هزار نفری را به دنبال خواهد داش��ت. 
این طرح ش��امل ۳1 شرکت پش��تیبان و یک شرکت پشتیبان 
ملی اجرایی خواهد ش��د و طراحی مد، برش، تولید، بازاریابی و 
عرض��ه را برعهده می گیرد. این طرح در قالب ۳ الیه پش��تیبان 
مرکزی، ش��رکت پشتیبانی استانی و کارگاه های روستایی است 
که متوس��ط ۲0 کارگاه در هر اس��تان با متوسط اشتغال ۶۶ نفر 

تعیین شده است. 
صنعتی�شدن�از�مسیر�صنایع�کوچک��

در این هفته همچنین اهمیت صنایع کوچک در رس��یدن به 
توسعه صنعتی کشور در گفت وگوی »گسترش صنعت« با علی 
قبادی، کارشناس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران بررس��ی ش��د. صنایع کوچک هرچند تعاریف چندگانه ای 
دارد اما در بیش��تر کش��ورهای پیش��رفته و در حال توس��عه به 
صنایعی گفته می ش��ود که کمتر از ۵0 نفر نیرو در آن مش��غول 
فعالیت باش��ند و یکی از ویژگی ه��ای این صنایع همین چابک 
بودن آن اس��ت. طب��ق آمار اعامی موجود بی��ش از ۹0درصد 
از صنایع ایران را صنایع کوچک و متوس��ط تش��کیل می دهد. 
بنابر آمارها س��هم بس��یاری از اقتصاد کش��ور به صنایع کوچک 

و متوس��ط اختص��اص دارد که اهمیت این بخ��ش از صنعت را 
در رس��یدن به نرخ رش��د اقتصادی دوچندان می کند. توس��عه 
صنایع کوچک و متوس��ط یکی از راه های رفع مش��کل بیکاری 
در کش��ور است. آنچه مسلم اس��ت اینکه وجود کسب وکارهای 
کوچک نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارد و اقتصاد پویا و 
مول��د در گرو ابزارهای حمایتی و عملی دولت از صنایع کوچک 
است هرچند می توان گفت کمبود منابع مالی علت اصلی عمده 
مش��کات صنعتگران و تولیدکنندگان کش��ور ما نیست یا بهتر 
اشاره کنیم همه مشکات صنعتگران با مسائل مالی حل نخواهد 
شد. درواقع در سایر حوزه ها از جمله امور صادراتی باید به صنایع 
کوچ��ک کم��ک و موانع قانونی باتوجه ب��ه اهمیت این موضوع 
برداشته شود و به جای قوانین دست وپاگیر به دنبال مشوق های 
صادراتی باش��یم. به طور قطع برای داش��تن یک کشور صنعتی 
ب��ه اهرم ه��ای مختلفی نیاز داریم که حمایت بیش��تر از صنایع 
کوچ��ک یکی از مهم ترین گام ها برای پیمودن مس��یر صنعتی 
شدن کشور است. در کشور ما صنایع کوچک و متوسط برخاف 
س��ایر کشورهای پیش��رفته از حمایت کمتری برخوردارند. این 
درحالی اس��ت که کشورهای پیش��رفته و صنعتی دنیا برخاف 
رویه موجود در کشور ما عمل می کنند و بیشتر سرمایه گذاری ها 

و زیرساخت های حمایتی دولت متوجه صنایع کوچک است.
زلزله�در�سرپل�ذهاب��

در هفته گذش��ته زلزله ۷.۳ ریش��تری ش��ب دوشنبه استان 
کرمانش��اه را لرزان��د. این زلزله در عم��ق 10 کیلومتری زمین 
ثبت ش��ده است. بیشترین تخریب های ناشی از زلزله در استان 
کرمانشاه به ترتیب مربوط به سرپل ذهاب، قصرشیرین و بخش 
ازگله، از توابع شهرستان ثاث باباجانی است. پیگیری خبرنگاران 
»گسترش صنعت« در استان های خوزستان، لرستان، کردستان 
و آذربایجان شرقی حاکی از حال مساعد صنعت است. همچنین 
آب، برق و گاز در مراکز صنعتی این اس��تان ها در جریان اس��ت 
و صنعتگ��ران در این اس��تان ها به فعالیت خ��ود می پردازند. اما 
گزارش ه��ا و مش��اهده های لیا ش��هری، خبرنگار »گس��ترش 
صنعت« از شهرس��تان سرپل ذهاب نیز نشان می دهد که مراکز 
صنعت��ی و واحده��ای تولیدی از زلزله در امان نبوده و ش��هرک 
صنعتی س��رپل ذهاب بیش از ۵0 درصد آس��یب دیده اس��ت. 
شهرس��تان س��رپل ذهاب مرزی و از مناطق محروم اس��ت. این 
شهرس��تان دارای شهرک صنعتی است که در 1۴0 کیلومتری 

شهرستان کرمانشاه و ۵ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب واقع 
ش��ده و یکی از زیباترین ش��هرک های صنعتی در کش��ور است. 
محسن رستمی، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمانش��اه که در محل حادثه دیده شهرک صنعتی سرپل ذهاب 
مس��تقر بود در گفت وگو با خبرنگار »گس��ترش صنعت« اظهار 
کرد: ۸ نفر در ش��هرک صنعتی س��رپل ذهاب بر اثر وقوع زلزله 
جان باختند. ۲ نفر آنها مدیر کارخانه تولیدی و بقیه نگهبان یا 
کارگران مس��تقر در واحدهای صنعتی بوده اند. رستمی با بیان 
اینکه در مجموع بیش از ۵0 درصد شهرک صنعتی سرپل ذهاب 
از زلزله آسیب دیده است، ادامه داد: وضعیت واحدهای صنعتی 
به گونه ای دیگر اس��ت؛ برخی واحدها ۲0 درصد و برخی تا ۳0 
درصد و برخی واحدهای صنعتی تا ۸0 درصد از زلزله آس��یب 
دیده اند. در مجموع ۲۸واحد صنعتی در این شهرک وجود دارد. 
معا ون س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تاکید 
کرد: هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت های مالی به شهرک 
صنعتی س��رپل ذهاب و واحدهای صنعتی مس��تقر در آن نشده 
اما به محض تعیین رقم مش��خص، گزارش مربوط به نهادهای 

اجرایی ارسال خواهد شد.
برآورد�خسارت�زلزله��

سازه های صنعتی از زلزله در امان نبوده است هرچند به گفته 
مسئوالن فقط شهرک صنعتی سرپل ذهاب از زلزله آسیب جدی 
دیده اما اس��تان کرمانش��اه ۳1 شهرک و ناحیه صنعتی دارد که 
مراکز صنعتی واقع در غرب استان تا ۲0 درصد و در حد ریزش 
دیوارهای محوطه از زلزله آس��یب دیده اند. با این حال بازدیدها 
و بازرس��ی های مس��ئوالن برای تعیین میزان دقیق خسارت ها 
در ش��هرک صنعتی سرپل ذهاب ادامه دارد و در نهایت این آمار 
دس��ته بندی و تجمیع خواهد ش��د تا در کمیته بحران اس��تان 
از س��وی استاندار کرمانش��اه و در کمیته بحران کشور از سوی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گیری ش��ود. با وجود این، 
گش��ت نیرو های امنیتی در محل های آسیب دیده برای حفاظت 
از سرقت ها و آتش س��وزی های احتمالی ادامه دارد. اکنون آب، 
برق و گاز در ش��هرک های صنعتی استان کرمانشاه دایر است و 
در ش��هرک صنعتی سرپل ذهاب که بیشترین آسیب را از زلزله 
دید آب در جریان اس��ت، برق در حال اتصال اس��ت. بازسازی و 
نوسازی واحدهای صنعتی خسارت دیده و جبران خسارت مالی 
آنها هنوز مش��خص نیس��ت اما دولت برای بازس��ازی خانه های 

مردم درکرمانش��اه وام بدون بهره اختصاص داده است. علیرضا 
محمدی، معاون ش��رکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه 
نی��ز در گفت وگ��و با »گس��ترش صنعت« اظهار کرد: ش��هرک 
صنعتی سرپل ذهاب تنها ش��هرک صنعتی آسیب دیده از زلزله 
در اس��تان کرمانشاه است. باقی ش��هرک ها و نواحی صنعتی از 
حیث تاسیس��ات زیربنایی و امکانات زیرساختی خسارت جدی 
ندیده اس��ت. برآورد میزان خس��ارت از نظر مالی کاری آس��ان 
نیس��ت. باید این واحدها به صورت مجزا کارشناس��ی ش��ده و 
میزان دقیق خس��ارت های مالی مشخص شود. این کار در حال 
انجام اس��ت اما وسعت آن بسیار اس��ت. زیرساخت و تاسیسات 
زیربنایی ش��هرک صنعتی س��رپل ذهاب زیر پوشش بیمه بوده 
اس��ت اما اطاع دقیقی از وضعی��ت بیمه ۲۶ واحد صنعتی این 
ش��هرک وجود ندارد و در مراحل بعدی مش��خص خواهد ش��د 
ضمن آنکه صاحبان صنایع با وجود پیگیری ها و اطاع رس��انی 
رغبت��ی برای پرداخت هزینه های بیمه ای ندارند. ش��هرک های 
صنعتی اس��ام آباد غرب، داالهو، گیان غرب، قصر ش��یرین و... 
در غرب اس��تان کرمانش��اه واقع ش��ده و از زلزله آس��یب جدی 
در زیرس��اخت ها ندی��ده و واحدهای صنعت��ی در این مراکز نیز 
در حد ریزش دیوارهای محوطه و س��ازه ها بوده اس��ت. ریزش 
دیوارهای محوطه در ش��هرک صنعتی اسام آباد زیاد بوده و 1۳ 
واحد صنعتی در این ش��هرک از ریزش دیوارهای محوطه دچار 
خسارت شده است زیرا تعداد واحدهای صنعتی در این شهرک 
بسیار است و فاصله اصولی در ساخت دیوارهای محوطه رعایت 
نشده اما در مجموع آسیب جدی به واحدهای صنعتی وارد نشده 
اس��ت. با توجه به ادامه پس لرزه ها برای کاهش آس��یب به سایر 
واحدهای صنعتی نیز باید اصول ایمنی از سوی صاحبان صنایع 
رعایت ش��ود. بیش��تر واحدهای صنعتی که در شعاع زمین لرزه 
بوده اند با تخریب دیواره های محوطه ای روبه رو شده اند. صاحبان 
صنایع باید در تعمیر و س��اخت س��ازه ها بر رعایت اصول ایمنی 
نهایت توجه و حساس��یت را داشته باش��ند. واحدهای صنعتی 
ک��ه منابع ذخیره س��وخت دارند باید این محل را مس��تحکم و 
ایمن سازی کنند. صاحبان صنایع باید در رعایت موارد بهداشت، 
ایمنی، محیط زیست و انرژی نهایت دقت و حساسیت را داشته 
باش��ند. هرچند خودروهای امدادرسانی و گشت های ویژه برای 
حفاظت مالی و جانی صنعتگران در ش��هرک ها حضور دارند اما 

باید در جلوگیری از وقوع آتش سوزی تاش شود. 

مهم ترین های صنایع کوچک در هفته ای که گذشت
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نادر قاضی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی با تاکید بر اینکه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید 

صنعت دخانیات را مدرن کند و از واردات جلوگیری 
شود و تنها تولید داخل باقی بماند، خاطر نشان کرد: 
۲هزار نفر با از کار افتادن این صنعت بیکار ش��ده اند 
که باید با واگذاری دوباره صنعت دخانیات به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت زمینه ش��کوفایی آن ایجاد 
ش��ود. عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: ۴ تا ۵ 
میلیارد نخ س��یگار مورد نیاز کشور از طریق قانونی 
وارد می ش��ود اما مابقی نیاز کشور به صورت قاچاق 
تامین می ش��ود. طبق گزارش های اعام شده میزان 
مصرف داخلی س��یگار در سال ۹0، ۵۵ میلیارد نخ 
بوده اس��ت، در طول این ۶ سال جمعیت زیاد شده 
و مصرف سیگار در بین بانوان نیز افزاش پیدا کرده؛ 
درنتیجه این عوامل مصرف کنونی س��یگار بین ۷0 
تا ۸0 میلیارد نخ در س��ال است. در زمان تحریم ها 
واردات هم��ه کاالها با مش��کل روبه رو ش��ده بود و 
واردات بی رویه س��یگار کش��اورزی و کاشت توتون 
کش��ور را فلج کرد. قاضی پور با اشاره به اینکه برنامه 
فعل��ی ب��رای تولید حداکث��ری داخلی س��یگار ۴۵ 
میلیارد نخ اس��ت، ادامه داد: ۲0 میلیارد نخ سیگار 
کش��ور را شرکت دخانیات و ۲۵ میلیارد نخ دیگر را 

شرکت های اقماری تولید کنند.

غامعل��ی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو 
کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس ش��ورای اسامی در بخش توزیع 
مناب��ع یاران��ه ای به بخ��ش تولید گفت: 

اگرچ��ه الگوی کلی پرداخت ه��ای این بخش کمک به تولید 
و اش��تغال اس��ت اما منطق توزیع آن به چن��د واحد تولیدی 
خاص مش��خص نبوده و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و 
تولید اندازه گیری نش��ده است. این 1.۸ درصد به واحدهایی 
پرداخت شده که مشخص نیس��ت مبنای آن چه بوده و چرا 
به برخی واحدها پرداخت ش��ده و به برخی نه و نظارتی بر آن 
وجود ندارد. جعفرزاده ایمن آب��ادی ادامه داد: در تبصره )1( 
ماده )۳۹( برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها باید در ردیف درآمدی )۲1010۲( و مصارف آن نیز 
در ردیف ه��ای اعتباری متناظر درج و مصوب ش��ود که این 
مهم در بودجه س��ال 1۳۹۶ محقق نش��ده است. در سال ۹۶ 
دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت 
کند، این مبلغ شامل ۳۳ هزار و ۵00 میلیارد تومان پرداخت 
یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، ۴ هزار میلیارد تومان افزایش 
مس��تمری خانوارهای در پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان 
بهزیس��تی، ۴ هزار و ۸00 میلیارد تومان سامت مردم، 100 
میلیارد واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد تومان توسعه مراکز 
فوریت های اجتماعی، 1000 میلیارد تومان حمایت از تولید 
و اش��تغال با اولویت جوانان و مس��کن، ۳ هزار میلیارد تومان 
تامی��ن مواد اولیه قیر و 1۵00 میلی��ارد تومان هزینه اجرای  

بند د تبصره یک این قانون می شود.

مجی��د کیانپ��ور، نای��ب ریی��س 
کمیس��یون عمران مجلس با اشاره به 
عوامل ایجاد سازه های غیراستاندارد 
در کش��ور ب��ر ض��رورت بازنگری در 

آیین نامه ها با هدف رعایت اس��تاندارد در ساخت وسازها 
تاکی��د و اظهار کرد: اس��تفاده از مصالح غیر اس��تاندارد، 
مح��روم مان��دن پروژه از نیروی فن��ی و ماهر و همچنین 
ضعف نظارت ها از مهم ترین عواملی اس��ت که به افزایش 
سازه های معیوب در کشور دامن زده است. نماینده مردم 
دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا بیان اینکه 
بی توجهی به رعایت اس��تانداردها هنگام ساخت وسازها 
آس��یب پذیری س��اختمان ها را ب��ه م��رور زمان بیش��تر 
می کن��د، اف��زود: طراحی و اس��تفاده از آیین نامه ها یکی 
دیگر از مواردی اس��ت که در ص��ورت بی توجهی هنگام 
ساخت سازه ها می تواند خسارت های زیادی به بار بیاورد. 
وی ب��ر ضرورت بازنگری در آیین نامه ها و کیفیت مصالح 
س��اختمانی تاکید کرد و گفت: ب��رای افزایش طول عمر 
س��ازه ها و کاه��ش تلفات هنگام ب��روز زلزله باید مصالح 
پایدار تر و استاندارد در ساختمان سازی استفاده شود. وی 
با تاکید بر اینکه ساخت وساز در هر منطقه باید با در نظر 
گرفتن ویژگی های زمین ش��ناختی همراه باشد، تصریح 
کرد: در مناطقی که زلزله خیز بودن آنها ثابت ش��ده باید 
ساخت وسازها با متدی همراه باشد که در برابر زلزله بیش 
از سایر ساختمان ها مقاوم باشند هرچند که این موضوع 

در سایر ساختمان ها و مکان ها نیز باید مدنظر باشد.

 اقتصاد  و صنعت با اهالی بهارستان


