
گزارش »گسترش صنعت« از وضعیت صنعت برق و الکترونیک در کشور نشان داد

تولید زیرزمینی؛ آفت صنعت کلید و پریز 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان مطرح کرد

سهم ۴0 درصدی صنعت در اقتصاد ملی 
هرچند تولید کلید و پریز و ورود آن به کشور تاریخچه مشخصی ندارد 
اما رش��د این صنعت در چند دهه گذش��ته قابل توجه است البته فعاالن 
این صنعت تعداد محدودی هس��تند، با این حال تا ۷0 درصد نیاز داخل 

را تامین می کنند. الله زار از خیابان های قدیمی تهران اس��ت که امروز به 
عنوان بازار لوازم و تجهیزات برقی مانند لوس��تر و کلید و پریز ش��ناخته 

می شود. 

 اکن��ون ۹0 ه��زار واح��د تولیدی و صنعت��ی و ۳ میلیون واحد صنفی در کش��ور 
وج��ود دارد ک��ه نزدیک به ۴0 درصد اقتصاد کش��ور را تش��کیل می دهند.  از ۲۵0 
مورد س��رمایه گذاری خارجی حدود ۱۱0 طرح اجرا ش��ده و بقیه بین ۱0 تا بیش از 

۹0 درصد پیش��رفت فیزیکی دارند. عمده این سرمایه گذاری های خارجی از سوی 
کشورهای کره ای، چینی یا اروپایی است. حدود ۱۴ میلیارد یورو سرمایه گذاری در 

حوزه ریل، آب، اسکله و بندر نیاز داریم...

پیش بینی رشد شکاف ارزی در سال آینده
اقتصاد ایران وابس��تگی زیادی به نرخ ارز دارد به همین دلیل سیاست های ارزی نقش 
مهمی در پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور دارد. دولت دوازدهم در الیحه بودجه ۹۷ نرخ 
ارز مبادله ای را ۳ هزار و ۵00 تومان درنظر گرفته که با توجه به شرایط بازار اتفاقی جدید 
نسبت به سال های گذشته است. دولت در بودجه ۹۶ نرخ ارز مبادله ای را ۳ هزار و ۳00 
تومان درنظر گرفت و اکنون در الیحه بودجه ۹۷ با ۲00 تومان افزایش به ۳ هزار و ۵00 
تومان رسانده است. این در حالی است که اکنون نرخ ارز مبادله ای با روندی صعودی در 

هفته های گذش��ته به ۳ هزار و ۵۵۳ تومان رس��یده است. به عبارت دیگر، دولت نرخ ارز 
بودجه س��ال آینده را کمتر از نرخ ارز مبادله ای کنونی اعالم کرده و این نشان از تصمیم 
دولت برای کاهش نرخ ارز اس��ت اما روند سیاس��ت های ارزی دولت در چند ماه گذشته 
گویای نکته دیگری است. پس از ماه ها سیاست کنترل ارزی دولت نرخ ارز آزاد این روزها 
با روند آرام اما صعودی در حال رکوردش��کنی در بازار است و درحال حاضر به بیش از ۴ 

هزار و ۲00 تومان رسیده است.

صنعتی ها در مراسم ترحیم خدمت گذار صنعت و معدن اعالم کردند

ایدرو»نیازمند« ادامه  نوسازی صنایع است
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منافع تولید در ثبات نرخ ارز
 دولت ه��ا هم��واره ب��ه دنبال 
کسب درآمدهای آسان هستند. 
یکی از این موارد نرخ ارز اس��ت. 
در اقتصاد کش��ور همواره شاهد 
بوده ای��م در مدت زمان کوتاهی 
نرخ ارز رش��د قابل توجهی پیدا 
می کن��د و ای��ن یک��ی از منابع 
درآم��دی دولت هاس��ت. ف��ارغ 
از ب��ه مصلحت ب��ودن یا نبودن 
این موض��وع تامین منابع از این 
طریق به نظر می رسد این ضعف 

برای اقتصاد کش��ور به شمار می رود. به طور کلی با این گونه 
افزایش های ن��رخ ارز که تمام جوانب اقتص��اد در آن درنظر 
گرفته نمی ش��ود، مخالف هس��تیم. درحال حاضر وضعیت ارز 
مبادله ای به گونه ای اس��ت که از رقم تعریف ش��ده در بودجه 
۹۷ نیز بیش��تر اس��ت و ثابت ماندن این رقم در س��ال آینده 
فکر بسیار خوشبینانه ای است. برخی فعاالن اقتصادی از بعد 
صادرات افزایش نرخ ارز را توجیه و مناسب ارزیابی می کنند 
اما باید توجه داشت که صادرات به اندازه ای نیست که معایب 
این موضوع را پوش��ش دهد. اث��ر تورمی و کاهش ارزش پول 
ملی موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود که به راحتی 
قابل جبران نیس��ت. فعاالن اقتص��ادی و دولتمردان باید به 
این موضوع توجه داش��ته باش��ند که افزایش نرخ ارز به ضرر 
تولید است. افزایش نرخ ارز بر سرمایه گذاری های خارجی که 
در گذش��ته در تولید انجام ش��ده موجب غیراقتصادی شدن 
کارخانه ها می ش��ود. تغییرات پیوسته نرخ ارز ثبات اقتصادی 
و قدرت تحلیل را کاهش می دهد و بر س��رمایه گذاری کشور 
تاثیرگذار اس��ت. ف��ارغ از میزان نرخ ارز آنچ��ه اهمیت دارد 
ثبات نرخ ارز اس��ت. درحال حاضر با توجه به سیاس��ت هایی 
که تاکنون دولت داش��ته و نظر به نرخ��ی که در بودجه ۹۷ 
دیده ش��ده است در سال آینده نمی توان شاهد ارز تک نرخی 
بود. به طور کلی در چنین شرایط قیمت گذاری ارز تک نرخی 
به هیچ وجه به صالح کش��ور نیس��ت و ارز را از کنترل خارج 
می کن��د. با توجه به نرخ گذاری دولت نیز چنین موضوعی در 
دس��تور کار نیست اما برای بررسی بیشتر سیاست های ارزی 
بودجه مجلس ش��ورای اسالمی به زمان بیشتری نیاز دارد تا 

تصمیم الزم را بگیرد. 
 

مرتضی افقه

وحید شقاقی

محمدرضا نجفی
 عضو کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی

اقتص��اد ایران وابس��تگی زیادی به ن��رخ ارز دارد 
ب��ه همی��ن دلیل سیاس��ت های ارزی نق��ش مهمی 
در پیش بین��ی وضعی��ت اقتصاد کش��ور دارد. دولت 
دوازده��م در الیحه بودجه ۹۷ ن��رخ ارز مبادله ای را 
۳ ه��زار و ۵00 درنظر گرفته که با توجه به ش��رایط 
بازار اتفاقی جدید نس��بت به سال های گذشته است. 
دول��ت در بودجه ۹۶ نرخ ارز مبادل��ه ای را ۳ هزار و 
۳00 تومان درنظ��ر گرفت و اکنون در الیحه بودجه 
۹۷ ب��ا ۲00 تومان افزایش ب��ه ۳ هزار و ۵00 تومان 
رسانده اس��ت. این در حالی است که اکنون نرخ ارز 
مبادله ای با روندی صعودی در هفته های گذش��ته به 
۳ هزار و ۵۵۳ تومان رس��یده است. به عبارت دیگر، 
دولت نرخ ارز بودجه س��ال آینده را کمتر از نرخ ارز 
مبادله ای کنونی اعالم کرده و این نش��ان از تصمیم 
دولت برای کاهش نرخ ارز است اما روند سیاست های 
ارزی دولت در چند ماه گذش��ته گویای نکته دیگری 
اس��ت. پس از ماه ها سیاس��ت کنت��رل ارزی دولت 
ن��رخ ارز آزاد این روزها با رون��د آرام اما صعودی در 
حال رکوردش��کنی در بازار اس��ت و درحال حاضر به 
بیش از ۴ هزار و ۲00 تومان رس��یده است. براساس 
پیش بینی های کارشناسان ممکن است با ادامه همین 
روند نرخ ارز تا پایان س��ال به ۴ هزار و ۵00 تومان و 

در سال آینده به ۵ هزار تومان نیز برسد. 
�۲دیدگاه�متضاد�در�دولت�نسبت�به�نرخ���
ارز

درحال حاضر دو دیدگاه در دولت نسبت به نرخ ارز 
وجود دارد؛ نخست اینکه نرخ ارز متناسب با عرضه  و 
 تقاضای بازار قیمت گذاری ش��ود و افزایش پیدا کند. 
مدافع��ان این دیدگاه که اغلب فع��االن اقتصادی در 
بخش خصوصی هس��تند، معتقدند افزایش نرخ ارز و 
کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش رقابت پذیری 
بنگاه ه��ای خصوصی و افزایش صادرات می ش��ود اما 
ن��گاه دوم در گ��روه اقتصادی دولت وج��ود دارد که 

افزایش ن��رخ ارز متناس��ب با نیاز ب��ازار موجب باال 
رفتن تورم و خروج از سیاست تورم تک رقمی دولت 
می شود چراکه تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات بسیار 
بیش��تر از ص��ادرات خواهد بود و ای��ن موضوع تاثیر 
منفی بر اقتصاد کش��ور خواهد داش��ت. بنابراین باید 
نرخ ارز در بازار از سوی دولت کنترل شود. اتفاق های 
ارزی در چند ماه گذش��ته نش��ان از فش��ار مدافعان 
دیدگاه نخس��ت بر دولت دارد ام��ا تصمیم دولت در 
الیحه بودجه ۹۷ گویای این است که دولت هنوز بر 
کنترل نرخ ارز معتقد است اما موفق شدن دولت در 

اجرای این سیاست جای سوال دارد.
پیش�بینی�افزایش�نرخ�تا��۵000تومان�در���

سال�آینده
وحید ش��قاقی، اقتص��اددان و عض��و هیات علمی 
دانشگاه تهران معتقد است در شرایط کنونی تصمیم 
دول��ت در بودجه ۹۷ نگاه دوم بر نگاه نخس��ت غلبه 
ک��رده اس��ت. بر همین اس��اس، وی به »گس��ترش 
صنع��ت« گفت: دولت در بودج��ه ۹۷ نرخ ارز دولتی 
را نس��بت به بودجه امسال ۲00 تومان افزایش داده 
و نس��بت به نرخ ارز مبادله ای کنونی مقداری کمتر 
درنظر گرفته اس��ت. در نتیجه پیش بینی می ش��ود 
ارز مبادله ای حذف ش��ود و در س��ال آینده ش��اهد 
جایگزین��ی ن��رخ ارز دولتی ب��ا ارز مبادل��ه ای بانک 

مرکزی باشیم.
وی با اش��اره به اینکه با فش��ارهایی که نسبت به 
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد تا پایان سال 
نرخ ارز به ۴ هزار و  ۵00 تومان خواهد رس��ید، اظهار 
کرد: این روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در س��ال 
آینده نیز تدوام خواهد داشت و شکاف بین ارز دولتی 
و آزاد ش��دت بیشتری پیدا خواهد کرد. با فرض آنکه 
هی��چ اتفاق خاصی در اقتصاد کش��ور نیفتد و فضای 
اقتصادی دچار تنش نش��ود با همین روند نرخ ارز در 
سال آینده به ۵ هزار تومان نیز خواهد رسید و شکاف 

نرخ ارز دولتی و آزاد ۱۵00 تومان می شود. 
شکاف�ارزی�افزایش�می�یابد��

ش��قاقی با بیان اینکه دولت امسال تالش کرد نرخ 
ارز را کنت��رل کند، گفت: نرخی که در بودجه در نظر 

گرفته شده نشان دهنده غلبه نگاه دوم بر نگاه نخست 
در دولت اس��ت اما از سوی دیگر فشار پارلمان بخش 
خصوصی بر دولت برای واقعی س��ازی نرخ ارز است، 
در نتیجه در س��ال آینده نمی توانیم انتظار تک رقمی 

شدن نرخ ارز را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به دالر وابس��ته 
اس��ت، افزود: از آنجا که اغلب کاالهای اقتصاد ایران 
اعم از مصرفی و مواد اولیه وارداتی اس��ت، هر گونه 
افزایش نرخ دالر متناس��ب با آن افزایش تورم را در 
پی خواهد داش��ت؛ همین امر باعث ش��ده دولت در 
بودج��ه ۹۷ نگاهش به نرخ ارز کنترلی باش��د اما در 
بازار آزاد نمی تواند همچون امس��ال کنترل شدیدی 
بر نرخ ارز داش��ته باش��د، در نتیجه ش��کاف بیشتر 

می شود. 
تورم�سال�آینده�بین��۱۲تا��۱۵درصد��

این اقتصاددان درباره پیش بینی تورم س��ال آینده 
نیز اظهار کرد: در کاالهایی که نرخ ارز دولتی شامل 
آنها می ش��ود ش��اهد افزایش نرخ نخواهی��م بود اما 
کاالهایی که با نرخ آزاد وارد می شوند، رشد مناسبی 
می یابند به همین منظور پیش بینی نس��بت به تورم 
س��ال آینده نرخ حدود ۱۲ تا ۱۵ اس��ت؛ البته این با 
فرض اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتد و ش��رایط 

به همین شکل ادامه پیدا کند. 
کنت�رل�ن�رخ�ارز،�سیاس�ت�دول�ت�در���

بودجه۹۷
مرتض��ی افق��ه، اقتص��اددان و عض��و هیات  علمی 
دانش��گاه شهید چمران نرخ ارز بودجه ۹۷ را نشان از 
بازگش��ت دولت به سیاست کنترل نرخ ارز دانست و 
در این باره به »گسترش صنعت« گفت: نرخ ۳ هزار و 
۵00 تومان در بودجه ۹۷ نشان از این دارد که دولت 
بر خالف چند ماه گذش��ته ب��ه دنبال کنترل نرخ ارز 
است اما اگر دولت نتواند نرخ ارز بازار آزاد را از طریق 
عرضه ارز و کنترل تقاضا کاهش دهد ش��کاف ارزی 
در س��ال آینده افزایش پیدا می کند. البته در بودجه 
نش��انه های دیگری مبنی بر کنترل تقاضا و ارز وجود 
دارد ک��ه می توان به افزایش عوارض برای س��فرهای 

خارجی اشاره کرد. 

�دول�ت�به�تک�نرخی�ک�ردن�ارز�موفق���
نمی�شود

افق��ه با بیان اینکه دولت در س��ال آینده به اجرای 
تک نرخی کردن نرخ ارز موفق نخواهد ش��د، افزود: با 
توجه به درآمده��ای ارزی دولت توان کنترل عرضه 
در بازار ارز را دارد. از س��وی دیگر با سیاس��ت هایی 
همچون عوارض خروج از کشور امکان کنترل تقاضا 
برای دولت هس��ت اما روند چند ماه گذشته نشان از 
فش��اری در بدنه دولت و ات��اق بازرگانی دارد که نرخ 
ارز در ب��ازار آزاد باید افزایش یابد و این پیش بینی را 
برای سال آینده دشوار خواهد کرد. با ادامه این روند 

ارز تا پایان سال به ۴ هزار و ۵00 تومان می رسد.
تصمیم�دولت�حمایت�از�تولید�است���

 افق��ه با ابراز مخالفت نس��بت ب��ه افزایش نرخ ارز 
اف��زود: برخالف آنکه برخی افزایش نرخ ارز را موجب 
فزون��ی ص��ادرات می دانند معتقدم تاثی��ر نرخ ارز بر 
واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای که نرخ تورم 
داخلی را نیز افزایش می دهد بیش��تر اس��ت. کشش 
قیمتی کاالهای تولیدی صادراتی آنقدر باال نیس��ت 
ک��ه با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش پیدا کند، اگر 
تاثیری هم داشته باش��د اغلب بر صادرات مواد خام 
خواه��د بود.  وی با بیان اینکه سیاس��ت ارزی دولت 
در بودجه ۹۷ در زمینه حمایت از تولید اتخاذ ش��ده 
است، گفت: امیدواریم نگاه گروه اقتصادی نزدیک به 
دولت که اعتقاد بر کنترل ارز دارند بر نگاه کسانی که 
معتقد به افزایش نرخ ارز هستند غلبه کند و دولت به 

دنبال کنترل نرخ ارز در سال آینده باشد. 
 بنا بر این گزارش، بر خالف رویه چند ماه گذشته، 
دولت در س��ال آینده به دنبال کنترل نرخ ارز است. 
ب��ر همین اس��اس، نرخ ارز بودجه س��ال آینده را در 
مقایس��ه با نرخ کنونی ب��ازار ارز مبادله کمتر در نظر 
گرفته اس��ت. موفقیت دولت در گرو این است که با 
تزری��ق ارز در ب��ازار و کنترل تقاضا ن��رخ ارز آزاد را 
کاهش دهد. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط 
کنونی و فشار بخش خصوصی بر واقعی سازی نرخ ارز 
تحقق این اتفاق دور از انتظار اس��ت و در سال آینده 

شکاف ارزی شدید تری را شاهد خواهیم بود. 

صنعت و اقتصاد

پیش بینی رشد شکاف ارزی در سال آینده

سهم��۴0درصدی�صنعت�در�اقتصاد�ملی�
قائم مقام وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: اکنون 
۹0 ه��زار واحد تولی��دی و صنعت��ی و ۳ میلیون واحد 
صنف��ی در کش��ور وجود دارد که نزدی��ک به ۴0 درصد 

اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. 
ب��ه گ��زارش »گس��ترش صنع��ت« رض��ا رحمانی، 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جشنواره ملی 
تولید کنندگان و مدیران جوان که در مرکز همایش های 
صدا و س��یما با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، علی اکب��ر صالحی رییس 
س��ازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از مدیران کش��ور 
برگزار ش��ده بود، گفت: مدیران جوان در این جشنواره 
درد دل ه��ای خ��ود را از حوزه صنعت بازگ��و کردند اما 
در دول��ت یازدهم و ادام��ه آن در دولت دوازدهم وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت گام های خوبی را برداش��ته و 
برمی دارد. از ۲۵0 مورد س��رمایه گذاری خارجی حدود 
۱۱0 طرح اجرا شده و بقیه بین ۱0 تا بیش از ۹0 درصد 
پیش��رفت فیزیکی دارند. عمده این سرمایه گذاری های 
خارجی از س��وی کش��ورهای کره ای، چینی یا اروپایی 

است.

قائم مق��ام وزی��ر صنعت درب��اره گرفت��ن مالیات از 
صنعتگران که یکی از مدیران به آن اش��اره کرد مبنی بر 
اینکه باید برای صنعتگران مالیات حذف شود، گفت: ما 
مصوب��ات خوبی در این زمینه داریم به طوری که از ۵ تا 
۲0 س��ال هم برای برخی از صنای��ع در مناطق مختلف 

کشور معافیت داریم.
 رحمانی با اش��اره به اینکه تا س��ال ۱۴0۴، حدود ۱۴ 
میلیارد یورو س��رمایه گذاری در حوزه ریل، آب، اسکله 
و بندر نیاز داریم، گفت: در تالش هس��تیم طرح آمایش 
سرزمین و نحوه صدور مجوزها را اصالح کنیم. همچنین 
علم و دانش و صادرات در حوزه معدن مورد توجه جدی 
ق��رار خواهد گرفت. وی اف��زود: در حوزه زنجیره معدن 

فوالد فقط ۵۵ میلیون ت��ن در دولت یازدهم به زنجیره 
فوالد کشور اضافه ش��ده است. در گذشته ظرفیت ها به 
خوبی ارزیابی نش��ده بود اما توانس��تیم این معضل را تا 
ح��دودی برطرف کنیم. قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تصریح ک��رد: در کنار اولویت های معدن، علم 
و دان��ش صادرات، توجه به تولید داخل و رس��یدگی به 
نظرهای تش��کل ها نی��ز در دس��تور کار وزارت صنعت، 

معدن و تجارت قرارگرفته است.
ریی��س ش��ورای سیاس��ت گذاری جش��نواره ملی 
تولید کنندگان و مدیران جوان تصریح کرد: برای تغییر 
رویکرد از مونتاژکاری ب��ه تولید بومی برنامه  ریزی های 
متنوعی در دس��تور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قرار گرفته اس��ت. اما همه تشکل ها باید ارتباط خود را با 
تمام نهاد ها حفظ کنند هر چند قبول داریم این واحد ها 
با مش��کالت زیادی روبه رو هس��تند و تنها با همکاری و 
همیاری این تشکل ها با سازمان ها مشکل آنها قابل حل 
شدن اس��ت. رحمانی افزود: نباید انتظار داشت که تنها 
با بودجه بتوان تمام مش��کالت را ح��ل کرد و برای حل 

مشکالت باید بخش خصوصی فعال شود.

علی اکبر صالحی، رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران 
نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه با گذش��ت سال ها 
از انقالب، ما هنوز درگیر مش��کالت هس��تیم، گفت: هر 
زمان که مش��کلی به وجود می آید حس یاری رسانی در 
کشور فعال می شود. این در حالی است که تاکنون موفق 
نشده ایم به وحدت فرماندهی برسیم بدین منظور هنوز 

با مشکالت دست وپنجه نرم می کنیم.
وی افزود: امروز در عرصه علم و دانش صحبت زیادی 
ب��ه میان می آید ام��ا این موضوع را فرام��وش نکنیم، تا 
زمان��ی که به علم و دانش ب��ه  عنوان مقوله هزینه بر نگاه 
کنی��م، مش��کل خواهیم داش��ت. در دنیا ح��دود هزار 
نف��ر جایزه نوبل را کس��ب کرده ان��د و در بین جمعیت 
۷ میلی��اردی جهان این هزار نفر دنی��ا را متحول کرده 
و توانس��ته اند از علم خود برای رفع مش��کالت استفاده 
کنند. ازای��ن رو، باید به علم به  عن��وان مقوله مولد نگاه 
کنی��م. امروزه مدرک گرایی باب ش��ده و توان و ظرفیت 
اکتس��ابی در بس��یاری از اف��راد وجود ن��دارد. به گفته 
صالح��ی، ۴00 میلی��ارد برای تجهیز آزمایش��گاه های 

دانشگاه ها در بودجه سال ۹۷ مدنظر قرار گرفته است.

بررسی راهکارهای افزایش 
بودجه عمرانی کشور

عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون 
عم��ران مجلس ش��ورای اس��المی 
از حض��ور نوبخ��ت در کمیس��یون 
متبوع��ش ب��رای ارائ��ه توضیحاتی 
درب��اره چرای��ی کاه��ش اعتبارات 
بخ��ش عمرانی در الیحه بودجه ۹۷ 

خبر داد.
ش��ادمهر کاظ��م زاده در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به 
نشست کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با حضور 
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
این جلسه برای بررسی چگونگی تخصیص اعتبارات عمرانی 

در الیحه بودجه ۹۷ کل کشور بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه اعتبارات حوزه عمرانی در س��ال ۹۷ به نس��بت 
س��ال ۹۶ کاهش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: برای 
جبرای کسری اعتبار پروژه های عمرانی در الیحه بودجه سال 

۹۷ روش های دیگری پیش بینی شده است.
وی با اش��اره به توضیحات رییس س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور درباره روش های پیش بینی شده برای جبران کسری 
بودجه پروژه های عمرانی کشور گفت: طبق توضیحات رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور وزارتخانه ها مکلف خواهند شد 
از این پ��س ۳0 درصد درآمدهای اقتص��ادی خود در همان 
سازمان ها و وزارتخانه هایی که درآمد اقتصادی دارند را برای 

تکمیل پروژه های عمرانی درنظر بگیرند.
کاظ��م زاده با تاکید بر اینکه درآم��د اقتصادی وزارتخانه ها 
ح��دود ۵0 هزار میلیارد تومان اس��ت ک��ه ۳0 درصد آن در 
حدود ۱۳ هزار و ۳00 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی 
در همان وزارتخانه هزینه می شود، تصریح کرد: راهکار دیگر 
جبران کس��ری بودجه پروژه های عمرانی اس��تفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی در حدود ۱۲ هزار و ۳00 میلیارد تومان 
برای حوزه های عمرانی مانند طرح های آبیاری تحت فش��ار، 
س��امانه های نوین آبیاری، آب رس��انی روس��تایی و همچنین 

حمل ونقل عمومی و ریلی است.
اعتب��ار  توم��ان  میلی��ارد  ه��زار   ۴۸ از  داد:  ادام��ه  وی 
پیش بینی ش��ده برای طرح های عمرانی در الیحه پیشنهادی 
دولت برای سال ۹۷ مقرر شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان به 
عنوان مشارکت با بخش خصوصی برای پروژه هایی که قابلیت 
مش��ارکت دارند به اضافه تس��هیالت مالی از طریق بازارهای 
پولی و مالی و حتی بازارهای خارجی حدود ۳0 هزار میلیارد 

تومان جذب شود.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم گفت: ب��رای جبران 
کس��ری بودجه پروژه های عمرانی دولت درنظر دارد در سال 
آینده با دریافت تس��هیالت از صندوق توسعه ملی در حدود 
۱۶ ه��زار و ۹00 میلیارد تومان و همچنین جلب مش��ارکت 
بخ��ش خصوصی ح��دود ۶ ه��زار میلیارد توم��ان در کل به 

بودجه ای در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد.

یادداشت 

خبر

سیدمحمدحسن سیدزاده
industry@sanatnewspaper.com
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تی یرینگ )Tiering( موضوع بس��یار مهمی اس��ت که از دهه ۸۰ 
در صنع��ت قطعه مطرح ش��د اما همچنان در هال��ه ای از ابهام با اما و 

اگرهایی همراه است. 
مخالفت برخی نظر مساعد بعضی دیگر را خنثی می کند و با گذشت 
بی��ش از یک ده��ه همچنان مذاکره و گفت وگ��و در این باره به نتیجه 
الزم نرس��یده اس��ت.  منصور معظمی، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت معتقد است اگر قطعه سازان بخواهند وارد چرخه جهانی شوند 
راهی جز تجمیع ندارند. این در حالی اس��ت که هم اکنون محصوالت 
قطعه سازان داخلی شرایط الزم را برای صادرات ندارد ازاین رو طرحی 
در وزارتخان��ه مطرح و دنبال می ش��ود.  در دنیا ب��رای تامین قطعات 
موردنیاز در رده های مختلف OEM، قطعه سازان تیر وان، تیر تو )رده 
دوم( و تیر تری ش��کل گرفته که ارتباطات برای این مجموعه های به 

هم پیوسته به شکل قانونی و فرهنگی تعریف شده است. 
در بحث ادغام قطعه س��ازان برخی صنعتگران معتقدند شاخه شاخه 
ش��دن قطعه س��ازان یکی از چالش های صنعت قطعه بوده و به نوعی 
شکس��ت دادن یکدیگر به شمار می رود و چنین امری صنعت را نابود 

می کند.

کاهش ۱۰ درصدی آلودگی هوا با اجرای یک طرح

شرکت سایپا اعضای هیات مدیره خود را معرفی کرد 

تردد خودروهای فرسوده دارای برگه معاینه فنی بالمانع است

به جای هیبرید، خودرو برقی تولید شود

مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی ش��هر تهران گفت: با اجرای حدود مجاز 
معاینه فنی، تعداد مردودی  خودرو به دلیل آالیندگی از ۲۶۰هزار به ۵۰۰هزار مورد 
افزایش می یابد.  سیدنواب حسینی منش با اشاره به اجرای طرح کاهش )LEZ( از 
ابتدای آبان ۹۵ اظهار کرد: از ۱۵ آذر امسال تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
خودرو در راس��تای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا به مراکز معاینه فنی مراجعه 
کردن��د.  وی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان با بیان اینکه یک میلیون و 
۱۳۰ه��زار خ��ودرو پس از مراجعه به مراک��ز معاینه فنی موفق به اخذ برگه معاینه 

فنی ش��دند، افزود: ۴۶۰هزار خودرو مردود ش��دند و باید ۲۶۰ هزار خودرو به دلیل 
آالیندگی رفع نقص ش��وند.  مدیرعامل س��تاد مرکز معاینه فنی شهر تهران عنوان 
کرد: با اجرای حدود مجاز معاینه فنی، تعداد مردودی  خودروها به دلیل آالیندگی 
از ۲۶۰ هزار به ۵۰۰ هزار مورد خواهد رس��ید. وی عنوان کرد: اگر تمام خودروها 
ح��دود مجاز را برمبنای اس��تانداردها رعایت کنن��د۱۰ درصد آلودگی هوا کاهش 
می یابد.  حسینی منش در پایان گفت: ۶۵ درصد مراجعات به مراکز معاینه فنی در 
شهر تهران مربوط به خودروهایی از جمله پراید، پژو پارس، سمند و پژو ۲۰۶ است. 

به گزارش پایگاه خبری عصر بازار، شرکت سرمایه گذاری رنا فاقد نماینده 
حقوقی، س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی امیرحسین 
قناتی، ش��رکت گروه س��رمایه گذاری کارکنان س��ایپا به نمایندگی مهدی 

جمالی، موسس��ه حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد به نمایندگی معصوم 
نجفیان و توس��عه سرمایه رادین به نمایندگی علیرضا بادکوبه اعضای هیات 

مدیره سایپا معرفی شدند.

رییس پلیس راهور کش��ور گفت: به ازای واردات 
ه��ر خ��ودرو خارجی ۶ دس��تگاه خودرو فرس��وده 
اسقاط می شود و تردد خودروهای فرسوده تا زمانی 
ک��ه معاینه فن��ی دارند، ایرادی ندارد.  س��ردار تقی 
مه��ری، رییس پلیس راهور کش��ور با بی��ان اینکه 
بی��ش از ۱۳۵۰ وس��یله نقلیه فرس��وده در کش��ور 
تردد می کنند، اظهار کرد: در ش��رایط فعلی به ازای 
ورود هر خودرو خارجی ۶ دس��تگاه خودرو فرسوده 
اسقاط می شود و تردد خودروهای فرسوده تا زمانی 
ک��ه معاینه فنی دارن��د، ایرادی ندارد.  رییس پلیس 
راهور کش��ور درباره امکانات پلیس راه برای کنترل 
راه ها گفت: از آنجا که تجهیزات ما به نسبت افزایش 

حجم س��فرها تقویت نش��ده و میزان سفرها بیشتر 
اس��ت، مس��ئوالن باید در ایام برنامه ریزی بودجه به 
این نکته توجه کنند که برای تقویت پلیس، اورژانس 
و هالل احمر اقدامات مناس��بی را انجام دهند تا در 
پیش��گیری از حوادث موثر واقع ش��ود.  به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، سردار مهری با بیان اینکه تعداد 
خودروه��ا از ۵/ ۷ میلی��ون خودرو در س��ال ۸۴ به 
۲۱ میلیون خودرو در س��ال جاری رس��یده، گفت: 
ش��هروندان باید توجه کنند که حادثه خبر نمی کند 
و ممکن اس��ت یک تغییر جزئی آب و هوایی موجب 
انس��داد جاده ها شود، بنابراین باید قبل از حرکت از 
پلیس راه اطالعات کافی را دریافت کنند و از آخرین 

وضعیت جاده ها مطلع ش��وند.  سردار مهری با بیان 
اینک��ه رعایت نکردن حق تقدم، س��بقت غیرمجاز، 
بی توجهی به جلو و سرعت غیرمجاز از عوامل اصلی 
حوادث جاده ای هستند، اظهار کرد: ۷۰ درصد مرگ 
و می��ر ج��اده ای به دلیل این ۴ مورد اس��ت.  رییس 
پلی��س راهور کش��ور با تاکید بر اینک��ه از رانندگان 
درخواس��ت می کنم اگر کار ضروری ندارند از س��فر 
جاده ای بپرهیزند، گفت: شهروندان در صورت سفر 
باید تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ و پوشاک گرم 
و غذا به همراه داشته باشند و مخزن سوخت خودرو 
خود را همیشه پر نگه دارند تا اگر دچار حادثه شدند، 

بتوانند به سالمت از جاده ها عبور کنند. 

ی��ک کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بیان اینک��ه پلتفرم خودروه��ای بنزینی 
پذیرش س��اختار خودروهای برقی را دارند گفت: با توجه به ش��رایط اقتصادی 
و زیست محیطی ایران سرمایه گذاری در خودروهای برقی نسبت به خودروهای 
هیبری��د توجیه پذیرتر اس��ت.  ش��هرام آزادی درباره تحقیق، توس��عه و تولید 
خودروه��ای برقی و هیبرید در ایران اظهار کرد: با توجه به آلودگی هوای ایران 
به ویژه در کالنش��هرها تولی��د و عرضه خودروهای برقی نس��بت به خودروهای 
هیبرید توجیه پذیرتر است زیرا در خودروهای هیبرید از سوخت فسیلی استفاده 
می شود و این دست خودروها تنها ۳۰ درصد کاهش مصرف سوخت را به ثبت 
رس��انده اند.  وی با تاکید بر تفسیرهای ارائه شده افزود: صنایع خودرویی کشور 
باید در زمینه تحقیق، توسعه و تولید خودروهای برقی در کشور سرمایه گذاری 
کنن��د و با توج��ه به آنکه خودروهای برقی دارای کالس های مختلفی هس��تند 
صنایع خودروس��ازی کش��ور می توانند با توجه به نیاز بازار محصوالتی را تولید 

کنن��د.  این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در گفت وگو با ایس��نا گفت: مهم ترین 
موض��وع در تولید خودروهای برقی، باتری خودرو اس��ت که با توجه به نقش��ه 
راه تولیدکنندگان خودرو و باتری در آینده نزدیک نرخ باتری خودروهای برقی 
کاهش پیدا خواهد کرد و به نظر می رس��د در ۱۰ س��ال آینده نرخ تمام ش��ده 
محصوالت برقی به صرفه تر از نمونه بنزینی باشد.  وی ضعف خودروهای برقی را 
درحال حاضر نرخ باالی محصوالت و پیمایش کم آنها دانس��ت و یادآور شد: در 
س��ال های آینده ضعف محصوالت برقی برطرف خواهد شد و باید خودروسازان 

داخلی در شرایط فعلی به تحقیق و توسعه محصوالت برقی بپردازند. 
آزادی در پاس��خ به این پرسش که آیا خودروهای برقی باید روی پلتفرم های 
اختصاصی تولید شوند، خاطرنشان کرد: برای تولید خودروهای برقی می توان از 
پلتفرم خودروهای بنزینی اس��تفاده کرد اما نیاز است تا پلتفرم بنزینی ساختار 

پذیرش خودروهای برقی را داشته باشد. 

یادداشت

راهکارهای فرعی در کنار حمایت 
دولت ها از صنعت خودرو

جهانی اندیشیدن و 
ضرورت ادغام سازی
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در آیین آغاز تولید انبوه هایما اس ٥ در خراسان مطرح شد

بلندتاافق١4٠٠ نیازساالنه٢6٠هزارشاسی

رسوایی خودرویی ژاپن در جعل استاندارد
سایه سنگین تقلب بر صنعت کشور آفتاب تابان

 سال بیست و نهم  پیاپی 22٥1   دوره جدید شماره278  4 صفحه

ژاپنی ها روزی که اراده کردند به ژاپن امروزی تبدیل ش��وند یک هدف برای خود در 
نظر گرفتند. آنها با خود عهد بس��تند هرچه تولیدکنندگان شان تولید می کنند، بخرند. 
آن زمان تولیدات ژاپنی نه رنگ و روی تولیدات امروزی را داشت و نه از کیفیت و دوام 

محصوالت امروزی برخوردار بود. 
ژاپنی ها اما هرچه در چنته داش��تند را می گذاش��تند تا محصول را خودش��ان تولید 
کرده و در مس��یر پیش��رفت گام بردارند. آن زمان حتی خبری از تقلب و کم کاری هم 

نبود. هر جنس ژاپنی که س��اخته می ش��د تمام تالش تولیدکنندگان این کشور بود و 
دور زدن برای آنها مفهومی نداشت. پس شگفت آور نیست که سال ها ژاپن به عنوان نماد 
درخش��انی از یکپارچگی و کیفیت محصوالت شناخته  ش��ود و اطمینان به محصوالت 
ژاپنی در دل مردم سراس��ر جهان وجود داش��ته باشد. این روند اما در چند ماه گذشته 
دچار تیرگی هایی ش��ده و مدیران ش��رکت های ژاپنی یکی پس از دیگری باید در برابر 

مردم سراسر جهان به نشانه پوزش و عذرخواهی تعظیم کنند. 

لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره 8872273٥ فکس و یا به tozi.smtnews@gmail.com ایمیل فرمایید. 
در ضمن با هر روزنامه 2 نشریه دیگر به صورت هفته نامه، دو هفته نامه و... تحویل خواهد شد. 

نام  و نام خانوادگی

 آدرس محل دریافت نشریه

شماره تلفن همراه و ثابت
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تولی��د انب��وه هایم��ا اس ٥ در س��ایت تولی��دی 
ایران خودرو خراس��ان )بینال��ود( در آیینی با حضور 

مدیرعامل هایما چین برگزار شد. 
به گ��زارش »گس��ترش صنعت« ش��رکت هایما، 
ش��ریک چینی ایران خودرو در سال ٢٠٠٦ راه اندازی 
شد و نخس��تین محصول خود به نام هایما اس ٧ را 
در سال ٢٠١٥میالدی ) ١٣٩٤( وارد بازار ایران کرد. 
هایم��ا اس ٥ محصول جدید ایران خ��ودرو موفق به 
کسب٥ ستاره ایمنی از سوی موسسه ّهای بین المللی 
ش��ده و در مقایس��ه با رقب��ای قیمتی خ��ود دارای 
استانداردهایی است که صرفه جویی بیشتر در بنزین 
و همچنین ثبات در رانندگی را برای سرنشینان این 

خودرو به همراه خواهد داشت. 
اه�داف�راهبردی�ای�ران�خودرو�برای���

تولید�شاسی�بلندها
بیژن زاهدی فر، مدیرعامل ایران خودرو خراسان در 
این آیین چش��م انداز نیاز محصوالت شاس��ی بلند در 
کشور تا سال ١٤٠٠ را دست کم٢٦٠هزار دستگاه در 
س��ال اعالم کرد و گفت: این امر در اهداف راهبردی 
گروه صنعتی ایران خودرو برنامه ریزی شده و حداقل 
٢٥درصد از این تعداد در ایران خودرو خراسان تولید 

خواهد شد. 
وی با بیان اینکه در اس��تراتژی پنج س��اله شرکت 
ایران خودرو خراس��ان که٣ س��ال از آن سپری شده، 
معرفی و تولید ساالنه یک محصول جدید در دستور 
کار قرار گرفته، افزود: براساس این پیش بینی تاکنون 
هایما١۸٠٠توربوش��ارژ،  هایم��ا٢٠٠٠،  محص��والت 
س��وزوکی ویتارا نیو فِیس و هم اکنون هایما اس٥ به 
سبد محصوالت اضافه شده و سال آینده نیز پنجمین 
محصول این س��ایت س��وزوکی گرند ویتارای جدید 

رونمایی خواهد شد. 
مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو خراسان ادامه داد: 
نصب و راه اندازی خطوط بدنه اس٧ و اس٥ در مدت 
١٠ روزه و تولی��د بدون نقص نخس��تین خودروها و 
قابل فروش بودن آن به مشتری از نتایج توانمندی و 

تخصص مهندسان ایران خودرو  خراسان است. 
زاهدی ف��ر نزدیکی این س��ایت به خط��وط اصلی 
انتقال انرژی و مجاورت آن به شهرک صنعتی بینالود 
را از مزایای این سایت تولیدی دانست و تصریح کرد: 
نزدیکی به ش��هرک صنعتی بینالود که قطعه س��ازان 
مرتبط در آن مستقر بوده و اقدام به تولید ٢٠ درصد 
قطعات مورد نیاز این سایت می کنند را باید از مزایای 

این سایت تولیدی دانست. 
هایما،�نماینده�تولیدکنندگان�چین��

ویلیام دانگ، مدیرعامل شرکت بین المللی خودرو 
هایم��ا نیز در ادامه آیین آغ��از تولید انبوه هایما اس 
٥ گفت: امروز ش��اهد آغاز تولید انبوه دومین خودرو 

تولیدی با همکاری ایران خودرو  و  هایما هستیم. 
وی با بی��ان اینکه هایما تاکنون توانس��ته با ده ها 
کش��ور همکاری و محصوالت خ��ود را به خاورمیانه، 
شمال افریقا، آسیای جنوب شرقی، امریکای مرکزی 
و جنوبی صادر کند، افزود: با کسب چنین تجربه ای، 
هایما به »نماینده تولیدکنندگان چینی« تبدیل شده 
اس��ت.  دانگ با تاکید بر اینکه آیین آغاز تولید انبوه 
ای��ن خودرو در ایران نقطه عطف همکاری های هایما 
و ایران خودرو خواهد ب��ود، تصریح کرد: هایما اس٥ 
یک خودرو شاس��ی بلند دارای شتاب باال، موتور قوی 

و عملکرد پایدار است. 
وی این محصول را ستاره محصوالت هایما دانست 
و اظهار کرد: براساس طراحی های روز دنیا و کیفیت 
باالیی که دارد با خودروه��ای ژاپنی و کره ای برابری 

می کند. 
وی تاکی��د کرد: هایما در آینده به حضور قدرتمند 
خود در ایران ادامه خواهد داد و با همکاری ش��ریک 

فوق الع��اده خود یعن��ی ایران خ��ودرو مطالعه درباره 
تقاضای مشتریان ایرانی و عرضه مدل های جدید در 

بازار ایران را دنبال خواهد کرد. 
مدیرعام��ل هایم��ا ادام��ه داد: بر همین اس��اس 
س��رمایه گذاری خود را برای بهبود خدمات و افزایش 
رضایت مشتریان و شناخت بیشتر مشتریان از نشان 
و محص��والت هایم��ا و درنهایت دس��تیابی به هدف 
رهبری ب��ازار در بخش شاس��ی بلند در ب��ازار ایران 

افزایش خواهیم داد. 
هایما،�رهب�ر�تولید�خودروهای�س�بک���

جهان
ش��رکت  مدیرعام��ل  مع��اون  گائوچائ��و،  چ��ن 
خودروس��ازی هایم��ا نی��ز در ادامه ای��ن آیین، این 
ش��رکت را دارای تجرب��ه ٣٠س��اله در تولید خودرو 
دانس��ت و گفت: ١٥سال س��ابقه همکاری با شرکت 
مزدا، زیربنای مدیریتی و فنی مس��تحکمی برای این 

شرکت فراهم کرده است. 
وی ب��ا بیان اینکه هایما در چین به لحاظ طراحی 
خودروهای س��بک، کارایی باال و اطمینان از رهبران 
بازار به شمار می رود، افزود: هایما اس٥ نتیجه فرآیند 
همکاری هایما و ش��رکت طراحی LDA ایتالیا بوده 
که به وسیله هایما در طول ٣سال تولید شده است. 
معاون ش��رکت هایما در تش��ریح تنوع محصوالت 
این ش��رکت اظهار کرد: مینی ون، سدان، شاسی بلند 
و خودروهای��ی ب��ر پایه انرژی های جدی��د در ٣ تا ٥ 
سال آینده این شرکت را به مفهوم هایمای قدرتمند، 

قدرت برتر در تولید تیدیل خواهد کرد. 
چ��ن گائوچائ��و فرآین��د تولید این محص��ول را با 
همکاری نزدیک هایما و ش��رکت های ب��وش، پانچ، 
اتولی��و و دیگ��ر ش��رکت های برت��ر جهان��ی اعالم و 
تصری��ح ک��رد: هایما اس٥ پ��س از گذران��دن چند 
میلیون کیلومتر آزمون ه��ای دوام، ده ها هزار آزمون 
ارتع��اش، صده��ا ه��زار کیلومتر آزم��ون انطباق در 
جاده های کوهس��تانی و  بیابانی و آزمون های متعدد 

در چین ثابت کرده که خودرو شاسی بلندی با قابلیت 
اطمینان و پایداری باالست.

برنامه�ری�زی�برای�توس�عه�همکاری�ها�با���
هایما

مصطف��ی خان کرمی، مع��اون بازاریاب��ی و فروش 
ایران خ��ودرو نیز در ادامه این آیین ش��رکت هایما را 
یک��ی از مهم ترین ش��رکای تج��اری ایران خودرو در 
عرضه مس��تقیم محصوالت جدی��د و حضور در بازار 
رقابت��ی محصوالت شاس��ی بلند اعالم ک��رد و گفت: 
همکاری ایران خ��ودرو و  هایما از س��ال ١٣٩٣ آغاز 
ش��ده و هرچن��د س��ابقه طوالنی برای هم��کاری به 
ش��مار نمی آید اما عم��ق آن زیاد ب��وده و دو طرف 
در ارائ��ه محصول باکیفیت و متناس��ب ب��ا نیازهای 
مصرف کنندگان ایرانی حداکثر تالش خود را کرده اند.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال های 
اخی��ر منجر به تغیی��ر ذائقه مصرف کنن��ده ایرانی و 
افزای��ش تمایل به خرید خودروهای شاس��ی بلند در 
کشور ش��ده، افزود: مطالعات نش��ان می دهد میزان 
تقاض��ای خودروهای ک��راس اوور و شاس��ی بلند در 
٩س��ال گذشته رش��د ٥ برابری را تجربه کرده و این 
روند در ٧ماه س��پری شده رش��د چشمگیری داشته 
است.  خان کرمی پیام آشکار این تغییر را لزوم تدوین 
و برنامه ریزی شرکت ایران خودرو در راستای افزایش 
تولی��د این محصوالت دانس��ت و افزود: در راس��تای 
تحق��ق این مه��م، خودرو هایم��ا اس٥ پس از تولید 

هایما اس٧در ایران به تولید انبوه رسید.
معاون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو تاکید کرد: 
با توجه ب��ه تجربه موفق خودروه��ای اس٧ و اس٥ 
در بازار ایران، ش��رکت های ایران خودرو  و هایما برای 
ارائه محصوالت باکیفیت و  جدید به مصرف کنندگان 

ایرانی همکاری خود را توسعه خواهند داد. 
وی اف��زود: به ط��ور قطع افزایش کیفی��ت و ارائه 
خدمات مناس��ب منجر به افزایش س��هم بازار برای 

دوطرف این مشارکت در بازار ایران خواهد شد.

صنعت خودرو

نیاز ساالنه ٢٦٠هزار شاسی بلند تا افق ١٤٠٠

امکان�درآمد�۱۰هزار�میلیاردی�دولت�از�
افزایش�عوارض�واردات

رکورد�فروش�سرانه�قطعه�سازان�در�سال�۹۳

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: باال بردن عوارض، 
درآم��د دول��ت را افزایش می دهد که با توجه به کس��ری بودجه بای��د منابع آن نیز 
دیده شود. ولی اهلل ملکی درباره افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 
٥درص��د نرخ روی کش��تی در الیحه بودجه س��ال آینده اظهار ک��رد: بحث عوارض 
واردات برای س��یگار، خودرو و کاالهای غیرضروری که لوکس تلقی می شوند وجود 
دارد. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با خانه 
مل��ت با بیان اینکه عوارض واردات س��یگار به عنوان کاالیی با مصرف خاص نیز باید 
افزایش پیدا کند، گفت: درباره خودروهای لوکس نیز افرادی که اس��تفاده می کنند 
افراد مرفه جامعه هس��تند. باال بردن عوارض درآم��د دولت را افزایش می دهد که با 

توجه به کسری بودجه باید منابع آن نیز دیده شود. 
وی با اشاره به اینکه واردات خودرو رقم پایینی دارد و اثر چندانی در تامین منابع 
بودجه ندارد، ادامه داد: در گذش��ته اگر درآم��د دولت از عوارض واردات خودروهای 
س��واری ٧هزارمیلیارد تومان بود شاید این رقم سال آینده به ١٠هزار میلیارد تومان 

نیز برسد.
 او ب��ا بیان اینکه این میزان بخش��ی از هزینه های دول��ت را در بخش های جاری 
و عمران��ی تامی��ن می کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه با بس��ته ش��دن س��ایت 
ثبت  س��فارش واردات خ��ودرو هرکدام از خودروهای وارداتی ش��اهد افزایش ٣٠ تا 

٤٠درصدی بوده اند افزایش عوارض واردات مشکلی ایجاد نمی کند. 
ملکی در پایان خاطرنش��ان کرد: هرگونه افزایش ع��وارض برای واردات با دو نگاه 
انجام می شود که یکی برای حمایت از تولیدات داخل و دیگری ایجاد منبع درآمدی 

برای دولت است که هر دو نگاه مطلوب هستند.

فروش سرانه قطعه سازان خودرو در سال ١٣٩٣ رکورد زد. 
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی کیفیت، بر اس��اس ارزیابی 
داوران هشتمین جشنواره ملی بهره وری برای گروه ساخت قطعات 
خودرو در میان ش��اخص های سودآوری، فروش سرانه ٦٥ شرکت 
که خود را در معرض قضاوت داوران قرار داده اند، اندازه گیری شده 
اس��ت.  در این ارزیاب��ی که در فاصله س��ال های ١٣۸٩ تا ١٣٩٤ 
انجام ش��ده اس��ت، فروش سرانه قطعه س��ازان خودرو پس از یک 
افت دو س��اله در س��ال های ١٣٩٠ و ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ به بعد 
ب��ا بهبود قابل توجه��ی همراه بوده به طوری که در س��ال ١٣٩٣ 
میانگین فروش س��رانه این شرکت ها به رقم ٣میلیارد ریال )٣٠٠ 
میلیون تومان( رسیده اس��ت.  نسبت فروش سرانه، میزان فروش 
به ازای هر یک از ش��اغالن س��ازمان را بیان می کند و افزایش آن 
می تواند نشان دهنده اتخاذ سیاست های مناسب در فروش یا ناشی 

از کاهش تعداد شاغالن باشد. 
در فاصل��ه س��ال های ١٣۸٩ ت��ا ١٣٩٤ از میان ش��اخص های 
س��ودآوری، فروش س��رانه گروه س��اخت قطعات خودرو با فراز و 

نشیب زیادی همراه بوده است. 
در نخس��تین سال مورد برس��ی )١٣۸٩( میانگین فروش سرانه 
برای قطعه س��ازان کش��ور معادل یک میلیارد و ۸٩٠میلیون ریال 
بوده که در دو س��ال بعد با افت همراه شده است. بر این اساس در 
س��ال ١٣٩٠ این شاخص به یک میلیارد و ۸٣١میلیون ریال و در 

سال ١٣٩١ به یک میلیارد و ٥۸۸میلیون ریال افت کرده است. 

اما از سال ١٣٩٢ وضعیت سودآوری و فروش قطعه سازان بهبود 
قاب��ل توجهی پیدا ک��رده به طوری که در س��ال ١٣٩٢ میانگین 
فروش س��رانه این ش��رکت ها به یک میلیارد و ٩۸٠ میلیون ریال 
افزایش یافته اس��ت. س��ال ١٣٩٣ نیز به عنوان طالیی ترین سال 
برای سازندگان قطعات خودرو است. در این سال فروش سرانه این 
ش��رکت ها به ٣ میلیارد ریال رسیده البته در سال ١٣٩٤ اندکی از 
این رکورد فاصله گرفته و روی عدد ٢ میلیارد و ٣٣٣ میلیون ریال 
ایس��تاده اس��ت هرچند نسبت به س��ال های ١٣۸٩ تا ١٣٩٢ رقم 

باالتری به شمار می رود. 
زمانی که میزان تغییرات فروش س��رانه قطعه س��ازان را با واحد 
درص��د اندازه گیری کنیم تحوالت ٦ س��ال مورد بررس��ی دقیق تر 
نمایان می شود. براساس سال پایه ١٣۸٩ در سال ١٣٩٠ و نسبت 
به سال قبل از آن میانگین فروش سرانه برای این شرکت ها ۸/٩٦ 
درصد تغییر کرده اس��ت؛ رقمی که در س��ال ١٣٩١ به ۸٤ درصد 

افت کرد. 
در س��ال ١٣٩٢ نیز در مقایس��ه با س��ال ١٣۸٩ فروش س��رانه 
قطعه سازان با ١٠٤/۸ درصد تغییر همراه شده؛ روندی که در سال 
بعد با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد. در سال ١٣٩٣ فروش سرانه 
س��ازندگان قطعات خودرو با ١٥۸/٧ درصد رش��د نسبت به سال 
١٣۸٩ همراه بوده اس��ت. در سال پایانی این بررسی نیز )١٣٩٤( 
ش��اهد تغییر ١٢٣/٤ درصدی میانگین فروش س��رانه قطعه سازان 

هستیم. 

راهکارهای فرعی در کنار حمایت 
دولت ها از صنعت خودرو

انحص��ار در صنع��ت خودرو 
ک��ه مان��ع هرگون��ه رقابت در 
ای��ن صنعت می ش��ود و راه را 
برای تولیدات جدید و توس��عه 
این صنعت می بن��دد، یکی از 
اصلی تری��ن موان��ع ورود ای��ن 
بازاره��ای جهانی  ب��ه  صنعت 
است. درحال حاضر همکاری با 
اروپایی  از خودروسازان  برخی 
در دس��تور کار خودروس��ازان 

داخل��ی قرار گرفت��ه که این ام��ر باعث ناهم��واری و کاهش 
رقابت پذیری در تولید خودروهای داخلی شده و مسیر جهانی 

شدن این صنعت را با چالشی جدی همراه کرده است. 
هم اکنون توان شرکت های کوچک خودروسازی برای رقابت 
در بازارهای جهانی بسیار محدود است و از سوی دیگر فعالیت 
خودروس��ازان بزرگ با بیش��تر ش��رکای خارج��ی راه را برای 
رقابت خودروس��ازان کوچک با مش��کالتی روبه رو و عرصه را 
برای آنها تنگ کرده اس��ت. در این ش��رایط دولت  می تواند با 
پیش بینی راهکارهایی از جمله محدودیت در واردات و افزایش 
تعرفه ه��ا مانع ورود خودروهای خارجی به کش��ور ش��ود و به 
طور غیرمستقیم حمایت از خودروسازان را در دستور کار قرار 
دهد که این روند در حال اجراست و با ارائه الیحه بودجه ٩٧ 
کل کش��ور به مجلس شورای اس��المی مشخص شد دولت در 
قبال واردات خودرو سیاستی انقباضی را در پیش گرفته است.  
درحال حاضر بیش از ٣٠ ش��رکت خودروسازی در ایران فعال 
هس��تند که بیش��تر آنها  به جای تقویت ت��وان تولید اقدام به 
واردات به صورت س��ی کی دی می کنند و به عنوان وارد کننده 
و مونتاژکار ش��ناخته می ش��وند که این جریان نشان از چرخه 
معیوب تولید در صنعت خودرو اس��ت که اس��اس فعالیت آن 
بر واردات و مونتاژ خودروهای خارجی اس��توار است.  هرچند 
سیاست گذاری های جدید دولت از جمله افزایش تعرفه واردات 
متناس��ب با ش��رایط اقتصادی کش��ور تعریف می شود و نباید 
تغیی��ری در آن ایجاد کرد ام��ا باید به این نکته توجه کرد که 
هرگونه تغییر سیاست گذاری ها منجر به پسرفت در دستیابی 
به اهداف بلندمدت در این صنعت خواهد ش��د.  از دیگر نکات 
بس��یار مهم، توجه خودروس��ازان به حوزه تحقیق و توسعه در 
کنار س��ایر حمایت های دولتی اس��ت. در این ش��رایط جریان 
تولید باکیفیت و موفق تری خواهند داشت که در نهایت منجر 

به توسعه و کسب اهداف کمی و کیفی این صنعت می شود. 

مدرسان رنا موفق به دریافت 
گواهینامه سطح ۵ ولوو شدند

مع��اون خدم��ات پس از فروش ش��رکت خدم��ات فنی رنا 
گفت: مدرسان بین المللی ش��رکت خدمات فنی رنا موفق به 
دریافت گواهینامه س��طح ٥ ولوو ش��دند.  به گزارش س��ایپا 
نی��وز؛ محمدرض��ا مهری با بی��ان این مطلب افزود: ش��رکت 
خدمات فنی رنا به منظور ارتقای س��طح دانش فنی ش��بکه 
نمایندگی ه��ا و ارائ��ه خدمات هرچ��ه بهتر به مش��تریان از 
تجربیات مدرس��ان ولوو اس��تفاده می کند. با برنامه ریزی های 
انجام ش��ده در ش��رکت رنا دو تن از کارشناسان این شرکت 
که جزو مدرسان تاییدشده شرکت ولوو در منطقه خاورمیانه 
هس��تند موفق به گذراندن دوره های آموزش بین المللی ولوو 
و دریافت گواهینامه س��طح ٥ ش��دند.  معاون خدمات پس از 
فروش ش��رکت خدمات فنی رنا با اشاره به برگزاری دوره های 
آموزش��ی ولوو در مرکز بین المللی آموزش رنا افزود: با توجه 
به ضرورت آموزش بی تردید دوره های آموزش��ی برگزار شده 
از س��وی شرکت ولوو از کیفیت، اس��تاندارد باال و روز جهانی 
برخوردار اس��ت.  بنابراین در هر مرحله ب��ا حضور ارزیابان و 
مدرس��ان ولوو منجر به ارتقای سطح مدرسان ایرانی می شود 
که درنهایت باعث ارتقای س��طح آموزشی شبکه خدمات پس 
از فروش خواهد شد.  مهری در ادامه گفت: به طور کلی پروژه 
آموزشی ولوو دارای ٥ سطح است که در این فرآیند آموزشی 
ابتدا آموزش های فنی و تخصصی در مراکز آموزش��ی ولوو در 
کشور امارات یا مرکز آموزشی گوتنبرگ سوئد برگزار می شود 

و پس از آن، افراد ارزیابی شده و مدرک اخذ می کنند.  

حضور سایپا در سومین نمایشگاه 
خودرو و قطعات هرمزگان

گ��روه خودروس��ازی س��ایپا ب��رای ارائ��ه و نمای��ش آخرین 
دستاوردهای خود در سومین نمایشگاه خودرو و قطعات هرمزگان 
شرکت می کند.  به گزارش سایپا نیوز؛ گروه خودروسازی سایپا 
در س��ومین نمایش��گاه خ��ودرو و قطعات هرم��زگان با حضور 
شرکت های س��ایپا، پارس خودرو، زامیاد، سایپا یدک و چانگان 
پذیرای عالقه مندان به صنعت خودرو در شهر بندرعباس است.  
بر اس��اس این گزارش، گروه خودروس��ازی س��ایپا با محصوالت 
کوییک، ساینا اتومات، ساندرو آپشنال، ساندرو استپ وی، آریو 
تاکسی، سراتو آپشنال، خانواده برلیانس و خانواده چانگان، ریچ 
و پادرا در سومین نمایشگاه خودرو و قطعات بندرعباس شرکت 
می کند.  گروه خودرو سازی سایپا در این نمایشگاه در غرفه ای به 
مساحت یک هزار مترمربع آخرین دستاوردها و محصوالت خود 
را در مع��رض دید بازدید کنندگان و عالقه مندان صنعت خودرو 
قرار می دهد. گفتنی اس��ت س��ومین نمایشگاه خودرو و قطعات 

هرمزگان از ٢١ تا ٢٤ آذر برگزار می شود. 

بیژنزاهدیفر
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جواد مرزبان راد
 کارشناس صنعت خودرو



تی یرین��گ )Tiering( موضوع بس��یار مهمی 
اس��ت که از دهه ۸۰ در صنعت قطعه مطرح ش��د 
ام��ا همچنان در هاله ای از ابهام ب��ا اما و اگرهایی 

همراه است. 
مخالفت برخی نظر مساعد بعضی دیگر را خنثی 
می کند و با گذش��ت بیش از ی��ک دهه همچنان 
مذاک��ره و گفت وگ��و در این ب��اره ب��ه نتیجه الزم 

نرسیده است. 
منص��ور معظمی، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت معتقد است اگر قطعه سازان بخواهند وارد 
چرخه جهانی ش��وند راهی جز تجمیع ندارند. این 
در حالی است که هم اکنون محصوالت قطعه سازان 
داخلی شرایط الزم را برای صادرات ندارد ازاین رو 

طرحی در وزارتخانه مطرح و دنبال می شود. 
در دنیا برای تامین قطعات موردنیاز در رده های 
مختلف OEM، قطعه سازان تیر وان، تیر تو )رده 
دوم( و تیر تری ش��کل گرفته ک��ه ارتباطات برای 
این مجموعه های به هم پیوس��ته به شکل قانونی و 

فرهنگی تعریف شده است. 
»گسترش صنعت« این موضوع را در شماره های 
مختل��ف دنبال کرد و در این نوش��تار نیز دیدگاه 

برخی دیگر از کارشناسان را می خوانید. 
ادغام�س�ازی�زمین�ه��تضعی�ف�صنع�ت���

قطعه
در بح��ث ادغ��ام قطعه س��ازان رض��ا هاش��می، 
عض��و هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرویی معتقد اس��ت شاخه شاخه 
شدن قطعه سازان یکی از چالش های صنعت قطعه 
بوده و به نوعی شکس��ت دادن یکدیگر به ش��مار 
م��ی رود و چنین ام��ری صنعت را ناب��ود می کند 

ازاین رو با امر تی یرینگ مخالف هستم. 
وی گفت: مجموعه س��ازی به این راحتی نیست 
و کس��انی که عنوان می کنند باید تی یرینگ انجام 
ش��ود صنعتگرانی هس��تند که بی��ش از یک هزار 
میلی��ارد تومان فروش قطعه به خودروس��از دارند 
و ب��ه ای��ن ترتی��ب می خواهن��د یک سلس��له از 
قطعه س��ازان را در پوش��ش خود داش��ته باشند و 
کم کم قطعه س��ازان کوچک و خرد را حذف کنند. 
امروز کس��انی که نزدیک به ۴ دهه سیس��تم ترمز 
تولید می کنند عن��وان می کنند باید زیر نظر یک 
واس��طه کار خود را ادامه دهند چون آنها سرمایه 

بیشتری دارند. 
او اف��زود: باید اج��ازه داد صنعتگر 
در رون��د تولید بزرگ ش��ود و س��ایر 
قطعه س��ازان ب��زرگ نیز در س��امانه 
خود توس��عه و گس��ترش پیدا کنند. 
الزم اس��ت تخصص��ی کار کرد و اگر 
ب��ه واحدهای خرد و کوچک بها داده 
ش��ود آنها می توانند نیرو جذب کنند 
ام��ا با بها دادن به کارخانه های بزرگ 
پ��س از مدت��ی واحده��ای تولیدی 
کوچکتر  حذف و از چرخه تولید کنار 
زده می ش��وند به این ترتیب صنعت 
قطعه ضعیف و ضعیف تر خواهد شد. 
هاشمی تاکید کرد: اگر ادغام سازی 
و حذف کوچکترها ب��ه عنوان قانون 

در صنع��ت خ��ودرو تعری��ف ش��ود فعالیت ه��ا با 
مش��کالت بیش��تری همراه خواهد شد درحالی که 
برای برون رفت از مش��کالت باید ب��ه فعالیت ها و 

همکاری ها انسجام بخشید. 
طراحی�قطعات�با�مجموعه�سازی��

اما امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه 
علم و صنعت گروه مهندس��ی خ��ودرو در ادامه از 
تجربه جهانی تی یرینگ گفت و عنوان کرد: رفتن 
ب��ه س��وی مجموعه س��ازی و تش��کیل تی یرینگ 
ض��روری بوده زیرا در تمام دنیا این اتفاق رخ داده 
اس��ت. زمانی که خودروس��ازان کره ای در صنعت 
خودرو امریکایی ها را در خاک خودش��ان شکست 
دادند این مس��ئله مورد بررس��ی امریکایی ها قرار 

گرفت و موضوع کیفیت مطرح شد. 
این اس��تاد دانش��گاه، ادامه داد: این امر مربوط 
ب��ه ده��ه ۸۰ اس��ت و در این باره ۳ خودروس��از 
بزرگ امریکا )کرایس��لر، ف��ورد و جی ام( به نتیجه 
مهمی رس��یدند؛ نخست اینکه برای خود در بحث 
استانداردهای خاص مانند ایزو ۹۰۰۰ یا مشابه آن، 
استانداردهای جدید کیفی بنویسند و نتیجه بسیار 
مهم دیگر این بود ک��ه باید تعداد تامین کنندگان 
خود را کاهش دهند. این به معنای حذف سورس 
نیس��ت بلکه اگر پیش ت��ر ۱۰ه��زار تامین کننده 
داشتند آن را به ۴۰۰نفر کاهش دادند و در نهایت 

این عدد به حدود ۱۰ تامین کننده رسید. 
وی تصری��ح کرد: ای��ن تامین کنن��دگان بزرگ 
واحدهایی هس��تند که قطع��ات را به طور خرد از 
سایر قطعه سازان دریافت کرده و به شکل مجموعه 
تحوی��ل خودروس��از می دهند؛ تی یرین��گ به این 
مفهوم اس��ت به طور نمونه ممکن اس��ت س��امانه 
تهویه خ��ودرو )گرمایش��ی و سرمایش��ی( از ۱۰ 
قطعه س��از تامین ش��ود و با نص��ب آن اگر خودرو 
دچار مشکل ش��ود ممکن اس��ت هر تولیدکننده 
اش��کال قطعه را به دیگری نسبت دهد. با تشکیل 
تی یرینگ در واقع یک ش��رکت کل مسئولیت این 

مجموعه را به عهده می گیرد. 
عضو هیات علمی دانش��گاه علم  و صنعت، گفت: 
این موض��وع در دهه ۹۰ مطرح ش��د و زمانی که 
صنع��ت خودرو وارد قرن ۲۱ ش��د این موضوع در 

کشورهای صنعتی محقق شده بود. 
این اس��تاد دانش��گاه به نکته دوم اش��اره کرد و 
گف��ت: همزمان ب��ا این اتفاق مس��ئله طراحی نیز 
مطرح ش��د و طراحی خ��ودرو از مجموعه قطعات 
تبدی��ل به مجموعه ای از ماژول ها ش��د )و درواقع 

ماژول ها خودروها را طراحی کردند(. 
وی اف��زود: در ادام��ه ای��ن موض��وع، طراح��ی 
پلتفرم ه��ای مش��ترک نی��ز در دنی��ا 
توس��عه پیدا کرد و تاکید می کنم این 
دو اتفاق در کنار یکدیگر رخ داد ضمن 
اینکه بسترهای حقوقی و ساختارهای 
اقتصادی کش��ورها نیز ب��رای این امر 

مناسب بود. 
کاکایی یادآور شد: این اتفاقی است 
که در دنیای صنعتی رخ داده و امروز 
یک سلس��له غول های س��اپالیر برای 
تامین قطعات موردنیاز خودروس��ازان 
بین الملل��ی فعالی��ت دارند ک��ه بنام  
بوده و آنها هس��تند که با قطعه سازان 

کوچکتر ارتباط می گیرند. 
وی ادامه داد: نکته مهم تر این است 

که توسعه ماژول ها از س��وی خود تیروان ها انجام 
می شود. 

این کارش��ناس افزود: درواقع خودروس��از طرح 
نمی دهد بلکه مجموعه س��از خ��ود طرحی جدید 
ارائ��ه می دهد و خودروس��از بررس��ی می کند که 
طرح موردنظر مناسب بوده یا خیر. در دنیا چنین 
مسئله ای از مالکیت معنوی خودروساز خارج شده 
و آنها تنها طراحی کل خودرو را انجام می دهند. 

ای��ن کارش��ناس اظهار ک��رد: طراح��ی قطعات 
به عه��ده تیروان ه��ا و زیرمجموعه های آنهاس��ت 
و غول ه��ای جهانی مانند ب��وش و زیمنس حدود 
۲۰۰هزار نفر نیروی انسانی داشته و به شکل یک 
مجموعه با یکدیگر فعالیت دارند. با تحقق این امر 
چند اتفاق رخ می دهد؛ نخس��ت کیفیت ارتقا پیدا 
می کند و دیگر اینکه بهره وری افزایش یافته ضمن 
آنکه هزینه تحقیق و توسعه سرشکن شده و بستر 

رقابت را فراهم می کند. 
خأل�مفهوم�تجاری�ادغام�در�قوانین��

کاکای��ی در ادام��ه ب��ه دلیل روند کند توس��عه 
صنعت خودرو کش��ور اش��اره ک��رد و گفت: اینکه 
صنعت خودرو نمی تواند به اندازه کافی محصوالت 
جدید به بازار عرضه کن��د )خودروهای جدید( به 
هزینه های تحقیق و توس��عه برمی گردد که بسیار 
سنگین اس��ت. به همین دلیل خود خودروسازان 
نیز با یکدیگر ادغام شده اند تا هزینه های تحقیق و 

توسعه خود را کاهش دهند. 
وی ادامه داد: این موضوع برای قطعه س��ازان نیز 
ص��دق می کند و آنها در بلندمدت ناچار هس��تند 
ب��رای رقابت پذیری و افزایش ت��وان جذب هزینه 
تحقیق و توسعه و نیز تبدیل آن به سود با یکدیگر 

ادغام شوند. 
او اف��زود: این ائتالف در دنیا اتفاق افتاده و هیچ 
راه برگش��تی وجود ندارد و جالب اینجاس��ت که 
در حال بزرگتر ش��دن نیز هس��تند. به طور نمونه 
رنونیسان حاصل یکی از ادغام ها بود که به تازگی 
نیز میتسوبیش��ی به آنها ملحق شده و امروز شاهد 
مجموعه رنونیسان میتسوبیشی هستیم. به همین 
نسبت این ادغام و مجموعه سازی در صنعت قطعه 
بین المللی نیز اتفاق افتاده اس��ت.  وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا تحقق این امر در کشور با توجه 
به وضعیت صنعت قطعه مناس��ب اس��ت یا خیر، 
گفت: برای تحقق ادغام س��ازی مش��کالتی وجود 
دارد و صنعتگ��ر ایرانی نمی توان��د با اصل موضوع 
مخالف باش��د زیرا راهی است که صنعت خودرو و 

قطعه جهان به آن سمت حرکت کرده اند. 
کاکای��ی ادام��ه داد: این حرکت باع��ث رقابتی 

ش��دن صنعت ش��ده به طوری که بر 
س��ر ریال آخر برای س��ود نیز رقابت 
سرس��ختانه ای وج��ود دارد چون اگر 
این گون��ه نباش��د شکس��ت خواهند 
خورد اما ش��اید دلیل مخالفت برخی 
صنعتگران این اس��ت که بس��ترهای 

الزم فراهم نیست. 
اینک��ه  نخس��ت  داد:  ادام��ه  او 
ایرانی متوازن نیستند؛  قطعه س��ازان 
برخی بس��یار ق��وی و بعضی ضعیف 
هس��تند. نکته دوم که مش��کالتی را 
به وج��ود آورده بحث مالکیت معنوی 
است و همیشه مطرح است اما جدی 
گرفته نمی شود و تا زمانی که موضوع 

مالکی��ت معن��وی رفع نش��ود غول ه��ای صنعتی 
درست ش��کل نمی گیرند؛ اگر غول هایی نیز شکل 
بگیرند با پرداخت پول از خارج اطالعات موردنیاز 

خود را خریداری می کنند. 
معن�وی��� مالکی�ت� اج�رای� ض�رورت�

صنعتی
کاکای��ی تاکید کرد: تا زمانی که مفهوم مالکیت 
معن��وی صنعتی در کش��ور به درس��تی جا نیفتد 
نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت چند ش��رکت عملیات 

تحقیق و توسعه را با یکدیگر مدیریت کنند. 
وی یادآور ش��د: امروز بیش��تر اطالعات مربوط 
به تحقیق و توس��عه قطعه س��ازان بزرگ داخلی از 
خارج وارد و در کشور استفاده می شود زیرا بیشتر 
صنعتگران ما تنها قطعه ساز هستند و طراح نبوده 

و از دانش فنی عمیق برخوردار نیستند. 
وی اف��زود: همچنین اگر قرار باش��د تی یرینگ 
اج��را ش��ود طبیعی اس��ت ع��ده ای از صنعتگران 
ورشکس��ت ش��وند و این موضوع مهمی است که 

عملیات شراکت را با سختی همراه می کند. 
کاکایی به خأل این مفهوم در قانون تجارت اشاره 
ک��رد و گفت: ما مفهوم تج��اری ادغام را در قانون 
تجارت نداریم؛ اینکه دو شرکت  ادغام شوند البته 
یک ش��رکت می تواند ش��رکت دیگر را خریداری 
کند. خرید وجود دارد اما عمل ادغام ش��دن خیر. 
کلمه merge که همان ادغام است در دنیا دارای 
قوانین حمایتی است که در ایران وجود ندارد. این 
خود معضلی است ضمن آنکه فرهنگ شراکت نیز 

در کشور شکل نگرفته است. 
او ادام��ه داد: نتیجه این می ش��ود که واحدهای 
بزرگ برای بزرگتر ش��دن شرکت ها و ارتباط های 
جدی��د به وج��ود می آورند و کوچک ه��ا نیز جای 
بازی نداش��ته و تعطیل می ش��وند بنابراین چنین 
اتفاقی برای کشور آس��یب به شمار رفته و بخشی 
از اش��تغالزایی را از بی��ن می برد ضم��ن آنکه این 
ورشکس��تگی در ای��ران مانن��د یک تاب��و بوده و 

بسیاری با ادغام شدن مخالف هستند. 
در باال اش��اره ش��د مجموعه س��ازان قطعات را 
طراحی کرده و به خودروسازان پیشنهاد می دهند 
و همچنی��ن تنها قطع��ه طراحی نمی ش��ود بلکه 
بس��یاری از فناوری های جدید از س��وی تیروان ها 
توس��عه پی��دا می کن��د اما ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
صنعت خودرو کش��ور که مدل ها وارد و در داخل 
بومی س��ازی می شوند ادغام س��ازی چگونه خواهد 
بود؟ عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت در 
این باره گفت: نکته اینجاس��ت که باید دید از ابتدا 
قطعه س��ازان طراح بودند و س��پس تیروان شکل 
گرف��ت ی��ا تیروان ها ش��کل می گیرد 
که طراحی انجام دهند؟ این پرس��ش 
مطرح اس��ت زی��را ام��روز می توانید 
شرکتی بزرگ باشید اما طراحی انجام 
ندهید ازاین رو نمی توان محکم سخن 
گفت زیرا همان طور که اش��اره ش��د 
زمینه های زیادی الزم اس��ت که این 
امر در کشور محقق شود.  کاکایی در 
پایان یادآور شد: اما واقعیت این است 
ما تا شرکت های بزرگ نداشته باشیم 
ک��ه توان س��رمایه گذاری باال داش��ته 
باشند غیرممکن است بتوانیم کارهای 
به نس��بت عمیق در بخ��ش طراحی و 

توسعه داشته باشیم. 

منصور معظمی

اگر قطعه سازان 
بخواهند وارد چرخه 
جهانی شوند راهی جز 

تجمیع ندارند

صنعت قطعه

ادغام سازی بر سر دوراهی

جهانی اندیشیدن و ضرورت 
ادغام سازی

ب��ه  نی��از  ادغام س��ازی 
بس��ترهایی دارد و نمی توان 
به راحت��ی  داش��ت  انتظ��ار 
قطعه سازان بپذیرند به طور 
مش��ارکتی فعالی��ت خود را 
زی��را فرهنگ  ادام��ه دهند 
ش��راکت و کار جمع��ی در 
کش��ور وجود ندارد و نیاز به 

ارتقا دارد. 
س��مت  ب��ه  بای��د  م��ا 

ابرساختارگرایی برویم؛ مسیری که در جهان طی می شود. 
این امر مه��م را باید انجمن قطعه س��ازان تصریح کند تا 
ش��رکت هایی که با یکدیگر همسو و دارای قطعات مشابه 
هستند یک مجموعه را بسازند و در یک مجموعه منسجم 

فعالیت های تولیدی خود را ادامه دهند. 
باید توجه داش��ت صنعتگرانی که به دنبال بازار جهانی 
هس��تند - که ای��ن امر به دی��دگاه مدیریتی برمی گردد- 

بستر را در شرکت های خود فراهم کرده اند. 
اگر قطعه س��ازان دید جهانی داشته باشند به ناچار باید 
در س��رعت بخش��یدن به کارهای جمعی تالش بیشتری 

داشته باشند. 
اگر چنین نش��ود با توجه به توان مالی که برای توسعه 
صنعت آینده نیاز اس��ت به طور قطع کارگاه های کوچک 
نمی توانند گس��ترش پیدا کنن��د و از میدان رقابت حذف 

خواهند شد. 
اصل موضوع، تغییر دیدگاه است که بتوانیم جهانی فکر 
کنی��م و زمانی که جهانی می اندیش��یم باید  به تی یرینگ 
فکر کنی��م و الزمه آن نی��ز فراهم کردن زمینه هاس��ت؛ 
اینک��ه واحدهای صنعتی مالکیت فرآیند و بزرگ ش��دن 
آن را برای خود ایج��اد کنند. حال می تواند جوینت ونچر 
و همکاری خارجی باش��د یا جوینت ونچر و مشارکت های 

داخلی. 

همه چیز درباره فرمان 
هیدرولیک خودرو

هیدرولی��ک فرمان در واقع یک س��امانه کمکی اس��ت 
ک��ه چرخاندن فرمان را برای راننده آس��ان تر می کند. به 
گزارش جام جم آنالین، ش��ایع ترین دالیل خرابی سامانه 

هیدرولیک شامل مواردی است که در ادامه می آید.
خراب�شدن�روغن�هیدرولیک��

اگر از روغن هیدرولیک مرغوب و مناسب استفاده نشود 
ی��ا اینکه بیش��تر از ۴۰ هزار کیلومت��ر از آخرین تعویض 
آن گذشته باش��د احتمال خرابی پمپ هیدرولیک، کاسه 
نمده��ای ش��یر هیدرولیک و جک دو طرف��ه هیدرولیک 
افزای��ش می یاب��د. در صورت خرابی ای��ن قطعات، روغن 
از آنها نش��ت کرده و س��طح روغن هیدرولیک در مخزن 

کاهش پیدا می کند.
استفاده�از�قطعات�نامرغوب��

همواره فش��ار باالیی از روغن در سامانه هیدرولیک در 
جریان اس��ت بنابراین اهمیت استفاده از قطعات مرغوب 

در این سامانه بیشتر است.
 به طور نمونه ش��یلنگ فش��ار ق��وی هیدرولیک در پژو 
۲۰۶ از باالی مانیفولد اگزوز عبور کرده و در صورت نشت 
روغن از محل اتصال شیلنگ و لوله، روغن هیدرولیک ]که 
قابل اشتعال است[ روی مانیفولد اگزوز ریخته می شود و 
به دلیل حرارت باالی مانیفولد احتمال آتش سوزی موتور 

وجود دارد.
استفاده�از�رینگ�و�الستیک�غیر�استاندارد��

بره��م خوردن زوای��ای پنج گانه جلوبندی یا اس��تفاده 
از رینگ یا الس��تیک با س��ایزی غیر از آنچه تولید کننده 
خ��ودرو تعیین کرده باعث می ش��ود فش��ار بیش��تری به 
س��امانه هیدرولیک برای چرخاندن فرمان وارد ش��ود. در 
این حالت در برخی مواقع نیز پمپ هیدرولیک برای انجام 

وظیفه خود صدای غیرعادی تولید می کند.
عالئم�خرابی�سامانه�هیدرولیک��

اگر سطح روغن هیدرولیک در مخزن به تدریج کم شود 
یکی از قطعات زیر نش��تی دارد که به سادگی با مشاهده 
روغن در اطراف آن قابل تش��خیص خواهد بود؛ مخزن یا 
شیلنگ های هیدرولیک، سوئیچ الکتریکی لوله فشار قوی، 

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک یا جک دو طرفه.
 ایج��اد صدا هنگام کار کردن در جا یا چرخاندن فرمان 
به س��مت چ��پ یا راس��ت از دیگر عالئم خرابی س��امانه 
هیدرولیک است به طور نمونه اگر پمپ هیدرولیک هنگام 
کار ک��ردن در جای موت��ور صدای اضاف��ه تولید کند به 
احتمال زیاد پمپ دچار مش��کل شده اما اگر تنها هنگام 
چرخاندن فرمان به اطراف صدای غیرعادی ش��نیده شود 
به احتمال سطح روغن هیدرولیک در مخزن کافی نبوده 

و موارد مربوط به نشت روغن باید بررسی شود.
همچنین اگر در زمان چرخاندن فرمان صدایی ش��بیه 
س��وت یا جیغ از تسمه هیدرولیک شنیده شود دو مسئله 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد؛ نخس��ت اینکه ممکن است 
فولی تس��مه روی میل لنگ معیوب باشد یا اندازه تسمه 
هیدرولیک مناسب نباش��د همچنین شاید نیاز به ریگالژ 

داشته باشد. 

امیرحسن کاکایی

طراحی قطعات به عهده 
تیروان ها و 

زیرمجموعه های آنهاست و 
غول های جهانی به شکل 
یک مجموعه با یکدیگر 

فعالیت دارند

یادداشت

فاطمه امیراحمدی
car@sanatnewspaper.com
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حمیدرضا صمدی
کارشناس صنعت قطعه

رضا هاشمی

باید اجازه داد صنعتگر در 
روند تولید بزرگ شود

 و سایر 
قطعه سازان بزرگ نیز 

در سامانه خود توسعه و 
گسترش پیدا کنند

دانستنی ها



تولیدعسلدرپورشهماهیندرابا۳خودروجدیدالکتریکیبهبازاربرقیهامیآید
ماهیندرا، تنها س��ازنده وس��ایل نقلیه الکتریکی در 
هن��د که به تازگ��ی ۳ محصول شاس��ی بلند و پیکاپ 
آن در نمایش��گاه اتومبیل تهران رونمایی شده، اعالم 
کرد تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی )۹۹-۱۳۹۸خورشیدی( 
قصد دارد ۳ خودرو تمام برقی جدید را آماده عرضه به 
مشتریان کند.  مدیرکل بخش اتومبیل های الکتریکی 
ماهین��درا در گفت وگ��وی ت��ازه خود با رس��انه های 
محل��ی هند اعالم کرد: ما طراحی و تولید ۳ محصول 
به طورکامل جدید الکتریکی را در برنامه ریزی شرکت 
خود داریم که دارای عملکرد و کارآیی بس��یار خوبی 
هس��تند و تالش می کنی��م تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی 
)۹۹-۱۳۹۸خورش��یدی( آم��اده عرضه به مش��تریان 
ش��وند.  براس��اس ادعای منابع خبری، انتظار می رود 
۳ محص��ول تمام الکتریکی جدی��د ماهیندرا در قالب 
خودروهای شاس��ی بلن��د و کراس اوور ظاهر ش��وند 
که مح��دوده رانندگی آنان با هر بار ش��ارژ به ترتیب 
مع��ادل ۳۵۰ کیلومتر، ۳۰۰کیلومتر و همچنین ۲۵۰ 
کیلومتر خواهد بود که س��ریع ترین نسخه آن قادر به 
ثبت ش��تاب صفر تا صد در ۸ ثانیه است.  به گزارش 
پرش��ین خودرو، این موضوع در حالی مطرح ش��د که 

در سیاس��ت های داخلی کشور هند آمده است تا سال 
۲۰۳۰ میالدی )۰۹-۱۴۰۸خورش��یدی(، تنها فروش 
خودرو های تمام برقی در این کشور مجاز خواهد بود و 
فعالیت ماشین های استاندارد بنزینی  یا دیزلی به دلیل 
آالیندگی های زیس��ت محیط��ی، به طور کامل متوقف 
خواهد ش��د یا حداق��ل کم مصرف تری��ن خودروهای 
بنزینی با آالیندگی بسیار پایین اجازه فعالیت در هند 

را خواهند داشت. 
البت��ه ای��ن موضوع تنها ش��امل حال کش��ور هند 
نمی ش��ود و چندی��ن کش��ور اروپایی و آس��یایی نیز 
اعالم کرده اند تا چند سال آینده، فعالیت ماشین های 
بنزینی و دیزلی را به ش��دت محدود خواهند کرد که 
به ط��ور قطع یک چال��ش بزرگ برای خودروس��ازان 

بزرگ جهانی خواهد بود.  
درحال حاضر خودرو های تمام الکتریکی نرخ باالیی 
در ب��ازار دارند، اما تولید کنندگان هندی بر این باورند 
که تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی )۹۹-۱۳۹۸خورشیدی(، 
باتری ها به میزان قابل توجهی ارزان تر از امروز خواهد 
شد و همین موضوع باعث می شود هزینه وسایل نقلیه 

الکتریکی به صرفه تر باشد. 

یکی از اقدام هایی که پورش��ه به طور آش��کار خود را 
متعه��د ب��ه انج��ام آن می داند، موضوع محیط زیس��ت 
اس��ت و فعالیت خ��ود را به گونه ای انج��ام می دهد که 
محیط زیس��ت را حفظ کند. پورش��ه با اینکه راه اندازی 
خط تولید خودروهای برقی را در چشم انداز خود دارد و 
آپشن های هیبرید را برای بسیاری از مدل ها امکان پذیر 
کرده، از محیط زیست غافل نشده و به زنبورهای عسل 
اهمی��ت می دهد زیرا این حش��رات حیات��ی در برخی 
نقاط در معرض خطر هس��تند و از بین رفتن آنها یعنی 
نابودی گل ها و محصوالت کش��اورزی؛ از این رو پورشه 
در کنار ارتقای سطح کیفی و فناوری خودروهای خود، 
س��خت مش��غول کار برای مقابله با این فاجعه است. به 
گزارش خودرونویس، پورش��ه در ش��هر الیپزیگ آلمان 
که به واس��طه قرارگیری کارخانه اش در آنجا، بسیاری 
از عملیات خود را در این منطقه انجام می دهد، همواره 
س��عی در مراقب��ت از محیط زیس��ت اط��راف کارخانه 
دارد. در ای��ن منطقه، مکانی وی��ژه برای انجام آزمایش 
خودروهای آف رود وجود دارد، از این رو پورشه با فراهم 
ک��ردن محیطی وی��ژه، از طیف گس��ترده حیات وحش 
به ویژه زنبور عس��ل محافظت می کند. پورش��ه در این 

محی��ط، ۲۵ کلونی زنبور عس��ل را راه ان��دازی کرده تا 
گرده افشانی گل های بومی منطقه حفظ شود. عالوه بر 
این، مرکز خدمات مشتریان الیپزیگ، عسل حاصل این 
کلونی ها را با نشان تجاری Turbienchen در معرض 
فروش قرار می دهد. یکی از مدیران پورشه این پروژه را 
بسیار موفق خواند و گفت: سال آینده نیز عالوه بر تداوم 
تولید، برنامه هایی برای گسترش این پروژه داریم؛ پروژه 
حفاظت از محیط زیست و طبیعت شرکت، شرایط عالی 
و ایده آلی را برای زنبورهای عسل فراهم می کند. اگرچه 
عسل واقعی پورش��ه، مدل های کاین و ماکان است، اما 
توجه به تولید عس��ل از س��وی یک خودروس��از، امری 
فوق العاده اس��ت. ممکن اس��ت به دلیل تولید عس��ل و 
توجه پورش��ه به آن، خ��ودرو الکتریکی میژن ای آینده، 

در رنگ زرد عسلی نیز موجود باشد.

ژاپنی ه��ا روزی ک��ه اراده کردند به ژاپ��ن امروزی 
تبدیل شوند یک هدف برای خود در نظر گرفتند. آنها 
با خود عهد بس��تند هرچه تولیدکنندگان ش��ان تولید 
می کنن��د، بخرند. آن زمان تولی��دات ژاپنی نه رنگ و 
روی تولیدات امروزی را داش��ت و نه از کیفیت و دوام 

محصوالت امروزی برخوردار بود. 
ژاپنی ها اما هرچه در چنته داش��تند را می گذاشتند 
ت��ا محص��ول را خودش��ان تولی��د کرده و در مس��یر 
پیشرفت گام بردارند. آن زمان حتی خبری از تقلب و 
کم کاری هم نبود. هر جنس ژاپنی که ساخته می شد 
تمام تالش تولیدکنندگان این کش��ور بود و دور زدن 

برای آنها مفهومی نداشت.
پس ش��گفت آور نیس��ت که س��ال ها ژاپن به عنوان 
نماد درخش��انی از یکپارچگ��ی و کیفیت محصوالت 
شناخته  ش��ود و اطمینان به محصوالت ژاپنی در دل 
مردم سراس��ر جهان وجود داش��ته باشد. این روند اما 
در چند ماه گذش��ته دچار تیرگی هایی شده و مدیران 
ش��رکت های ژاپنی یکی پس از دیگ��ری باید در برابر 
مردم سراس��ر جهان به نش��انه پ��وزش و عذرخواهی 

تعظیم کنند. 
در اکتبر امس��ال )مهر( ش��رکت فوالدسازی »کوبه 
اس��تیل« ژاپن به عنوان یکی از غول های فوالدس��ازی 
دنی��ا پذیرفت محصوالتی که به حدود ۲۰۰ ش��رکت 
در جه��ان فروخته با داده هایی غل��ط درباره قدرت و 
دوام همراه بوده اند. براساس اعالم مدیران کوبه استیل 
برخی محصوالت آلومینیومی و مس��ی این شرکت که 
در فاصله س��پتامبر ۲۰۱۶ )ش��هریور ۱۳۹۵( تا اوت 
۲۰۱۷ )م��رداد ۱۳۹۶( ب��رای ش��رکت های گوناگون 
فرستاده شده اند به اشتباه به عنوان محصوالتی سازگار 
با ویژگی ه��ای موردنیاز مش��تریان برچس��ب گذاری 
شده اند. این شرکت همچنین پذیرفته دستکاری ها از 

یک دهه پیش شروع شده است.
در میان شرکت هایی که محصوالت دستکاری شده 
ژاپنی برای آنها فرستاده شده، نام خودروسازانی مانند 
تویوتا، هوندا، مزدا و جنرال موتورز نیز دیده می ش��ود. 
شرکت تویوتا پس از مشخص شدن این رسوایی اعالم 
کرد از محصوالت کوبه اس��تیل در ساخت در صندوق 
عق��ب، کاپوت و برخی قطعات دیگر خودرو اس��تفاده 
می کرده اس��ت. هون��دا و مزدا ه��م از آلومینیوم های 
کوبه در تولید کاپوت برخی خودروهای خود استفاده 

می کنند.
ادام��ه  در  نی��ز  نیس��ان  خودروس��ازی  ش��رکت 
رس��وایی های ژاپنی در همان ماه اکتب��ر )مهر( برای 
۱۲ میلیون خودرو فراخوان داد. کارمندان این شرکت 
بدون مجوز مناسب برای بازرسی های نهایی در برخی 
وسایل نقلیه، خودروها را از مراحل بازرسی رد کرده و 
به بازار داخلی ژاپن می فرستادند. شرکت خودروسازی 
س��وبارو نیز برای نزدیک ۴۰۰ه��زار خودرو به همین 

دالیل فراخوان داد. 
ش��رکت میتسوبیش��ی متریال نیز در نوامبر )پایان 
آب��ان( پذیرفت که ش��رکت های تابع این ش��رکت در 
داده ه��ای مربوط به محصوالت این ش��رکت دس��ت 

برده اند. 
در آخری��ن رس��وایی از ن��وع ژاپن��ی نی��ز یکی از 
شرکت های تابع شرکت تورای، سازنده فیبر مصنوعی 
در اواخر نوامبر )ابتدای آذر( اعتراف کرد در داده های 
مربوط به محصوالت این شرکت تقلب شده است. پس 
از اعتراف تورای، س��هام این شرکت ۸ درصد کاهش 

ارزش داشت. 
س��وءرفتار کوبه اس��تیل غیر از اینکه شرکت هایی 
مانند نیس��ان و میتسوبیش��ی را وادار ب��ه فراخوان و 
اعتراف به رفتن در مس��یر غلط ک��رد، تهدیدی برای 
ش��رکت تاکاتا هم بود. این ش��رکت که برای بسیاری 
از ش��رکت های خودروسازی کیس��ه هوا می سازد، در 
م��اه ژوئن )تیر( پ��س از یک فراخ��وان جهانی اعالم 
ورشکستگی کرد. کیسه های هوای ساخت این شرکت 

باعث مرگ ۱۶ نفر و مجروح شدن بسیاری دیگر شده 
بود. 

کارشناسان بر این باورند که کاهش بلندمدت رشد 
اقتص��ادی از دهه ۱۹۹۰ می��الدی )دهه ۷۰( تاکنون 
یک��ی از مهم تری��ن عوامل بروز چنی��ن تقلب هایی از 
س��وی ش��رکت های گوناگون ژاپنی بوده اس��ت. این 
کاهش رش��د سریع ش��رکت های ژاپنی را وادار کرده 
مدل ه��ای کس��ب وکاری خود را تغیی��ر دهند و حاال 

به نظر اینطور می آید که وقت تلفات دادن است. 
تاکوجی اوکبو، رییس و اقتصاددان ارش��د موسسه 
مشاوران »ژاپن ماکرو« )Japan Macro( دراین باره 
چنین گف��ت: »ش��رکت های بزرگ به ادام��ه روند با 
ش��رایط پای��دار، قابل پیش بینی و بازار در حال رش��د 
عادت کرده بودند اما شرایط حاال تغییر کرده و برخی 
شرکت ها )در شرایط کاهش سرعت رشد( متوسل به 

صرفه جویی در هزینه ها و زمان شدند.«
تا دو دهه پیش ش��رکت های ژاپن��ی بر راهبردهای 
رش��د تمرکز داش��تند اما ای��ن واقعیت ک��ه اقتصاد 
کشورشان دیگر به قدرت گذشته رشد نخواهد کرد به 
این معنی است که شرکت ها باید بر بازسازی، کاهش 

هزینه ها و بهینه سازی حداکثری تمرکز کنند.
مارتین ش��ولز، پژوهشگر ارش��د موسسه پژوهشی 
»فوجیتس��و« در توکیو می گوید این س��ازگاری های 
دردناک برخی ش��رکت ها را به س��مت این کشمکش 
ب��رده که خود را با قوانین ت��ازه بازی هماهنگ کنند. 
به گفت��ه او فش��ار برای بهب��ود بهره وری باعث ش��ده 
مدیران این ش��رکت ها از نتای��ج مثبت و گاهی حتی 
آزمایش محدودیت های کنترل کیفیت ناامید ش��وند. 
براس��اس گفته های ش��ولز مدیران و کارمندان اصلی 
این ش��رکت ها به این محدودیت ها کش��یده شده اند 
ک��ه در بعضی موارد باعث ش��ده کارهای نادرس��ت و 
س��وء رفتارهایی از آنها دیده شود. اما نیاز به باز شدن 
پای این ش��رکت ها به بازارهای خارجی برای بیش��تر 
کردن س��ود مش��کالت دیگری را برای ش��رکت های 
ژاپنی ایجاد کرد که این مش��کالت بیش��تر دامن گیر 

ش��رکت های تابع این ش��رکت ها در خارج از مرزهای 
ژاپن شد. 

اما ش��اید اگر در عصر اطالعات زندگی نمی کردیم 
چنین رس��وایی هایی سخت فاش می ش��دند. فلورین 
کولباچر، رییس ش��رکتی به نام »اکونومیت کورپوریت 
نت وورک« دراین باره بر این باور اس��ت که مش��خص 
شدن کجروی های ژاپنی ها تاحدی به دلیل فناوری های 
جدید از جمله اینترنت اش��یا و حسگرهایی است که 
امروز راحت تر عملکرد نادرس��ت، خطاها و تقلب ها را 
نش��ان می دهد. در واقع دیجیتالی سازی کمک کرده 
اطالعات درباره مشکالت راحت تر انتشار پیدا کرده و 

شفافیت بیشتر شود. 
به هرح��ال ژاپنی ه��ا که عمری به تالش و س��اخت 
کاالهای با کیفیت مشهور بودند حاال گرفتار یک مشکل 
بزرگ شده اند و این مشکل بیش از هر چیز اعتبار آنها 
را زیرس��وال می برد. ش��رکت های خودروسازی نیز از 
این آس��یب در امان نیس��تند. صدمه ای که این تقلب 
به شرکت های خودروسازی وارد می کند مانند صنایع 
دیگ��ر نه فقط داخ��ل ژاپن که کل دنیا را زیر س��ایه 
خود قرار می دهد. از این روس��ت که چسبیدن عنوان 
»س��اخت ژاپن« حاال و پس از سال ها پرسش هایی در 

ذهن مصرف کننده ایجاد می کند. 
در این میان اما برخی معتقدند این رس��وایی برای 
ژاپنی ها می تواند نتایج سودمندی به همراه داشته باشد 
زیرا اکنون به نظر می رس��د یک تواف��ق کلی به وجود 
آمده که تنها تمرکز بر هزینه ها و افزایش س��ودآوری 
برای ش��رکت ها کافی نیست و راهبرد های دیگری نیز 
بای��د در راه تولید اجناس و کاالهای باکیفیت در نظر 

گرفته شود.
درب��اره جریمه ه��ا نیز برخی بر ای��ن باورند که این 
ش��رکت ها در ص��ورت رعایت نکردن اس��تانداردهای 
دولتی باید جریمه های س��خت تری شوند و قوانین و 
بررس��ی های خود این ش��رکت ها برای کارشان کافی 

نخواهد بود. 
BBC :منبع

در میان شرکت هایی 
که محصوالت 

دستکاری شده ژاپنی 
برای آنها فرستاده شده، 
نام خودروسازانی مانند 
تویوتا، هوندا، مزدا و 

جنرال موتورز نیز دیده 
می شود

خودروبینالملل

رسوایی خودرویی ژاپن در جعل استاندارد
سایهسنگینتقلببرصنعتکشورآفتابتابان

احتمال رسوایی شرکت »ب ام و«
در حالی که دادس��تانی مونیخ اتهام تقلب ب ام و در آزمایش 
موتوره��ای دی��زل را بررس��ی می کن��د، یک گ��روه طرفدار 
محیط زیس��ت خودروس��از آلمانی را به نصب برنامه ای متهم 
کرده ان��د که هنگام آزمایش فعال و با تغییراتی در موتور باعث 
می ش��ود میزان آالیندگی کاهش یابد اما ب ام و این اتهام را رد 

کرده است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، گ��روه »دویچه اوم ولتیف« 
می گوید آزمایش هایش نشان داده آالیندگی موتور دیزل یک 
ب ام و سری ۳ در شرایط آزمایشگاه بسیار کمتر از حالت عادی 
اس��ت و این ممکن اس��ت به دلیل وجود نرم افزاری باشد که با 
تشخیص موقعیت آزمایش، آلودگی موتور را کاهش می دهد. 

دو س��ال پی��ش یافت��ن نرم اف��زار مش��ابهی در موتورهای 
فولکس واگن به رس��وایی بزرگی انجامید که عالوه بر بی اعتبار 
کردن ش��رکت، ۳۰ میلی��ارد دالر برای فولک��س  واگن هزینه 
تراش��ید. با برمال شدن تقلب فولکس واگن، از آئودی و دایملر، 
مالک مرسدس بنز و قطعه سازی بوش هم تحقیق شد، اما نام 
ب ام و برده نشد. دادستانی تابستان گذشته هم تقاضای تحقیق 

درباره موتورهای دیزل این کارخانه را رد کرد. 

رونمایی از فناوری تازه شناسایی 
موانع در خودروهای خودران

یکی از چالش های جدی بر سر راه همه گیرشدن خودروهای 
خودران، شناسایی موانع، به ویژه موانع مخفی است اما با ابداع 
فناوری ه��ای جدید تش��خیص این موانع س��خت ب��رای این 

خودروها ممکن شد. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، اپل از دس��تاورد تازه گروه 
ابداع فناوری های خودران خود رونمایی کرد. س��امانه یادشده 
بعد از نصب روی خودرو های خودران با استفاده از دوربین های 
خودرو شناس��ایی تمامی اش��یا و موانع محیط��ی را حتی در 

شرایط دشوار ممکن می کند. 
این فناوری تا جایی پیشرفته است که حتی اگر بارش باران 
روی لنز دوربین باعث مات و کدرش��دن آن شود، باز هم قادر 

به تشخیص موانع و خطرات پیش رو خواهد بود. 
این سامانه می تواند موقعیت عابران پیاده را حتی در صورت 
نشس��تن در خودروهای پارک شده تشخیص دهد، از این رو از 
آمادگی الزم برای هش��دار دادن در صورت پیاده شدن آنها و 

حرکت به سمت خیابان برخوردار است. 
صدور فرم��ان حرکت و نقش��ه خوانی، طراحی نقش��ه های 
۳بعدی مسیر با استفاده از حسگرهای خودرو و تصمیم گیری 
مناسب در موقعیت های حساس مانند ورود ناگهانی عابر پیاده 

به خیابان از دیگر مزایای این سامانه است. 
هنوز مش��خص نیس��ت اپل برای تجاری س��ازی این سامانه 
تازه چه برنامه هایی دارد. ممکن اس��ت از فناوری یادش��ده در 
مینی بوس ه��ای خودرانی که وظیف��ه حمل ونقل کارکنان اپل 
را برعهده دارند، اس��تفاده ش��ود. همچنی��ن احتمال می رود 
این س��امانه به دیگر شرکت های س��ازنده خودروهای خودران 

فروخته شود. 

 رین اسپید اسنپ؛ ایده ای 
برای ساخت خودروهای اشتراکی

»رین اس��پید« یک خودروساز سوئیسی است که در زمینه 
بازس��ازی، تقویت و تولید خودرو فعالیت می کند، با این حال 
در س��ال های گذش��ته نام این ش��رکت بیش��تر به دلیل ارائه 

کانسپت های مدرن و متفاوت بر سر زبان ها افتاده است. 
این ش��رکت به تازگی از یک کانسپت عجیب رونمایی کرده 
که براس��اس برنامه ریزی ها قرار اس��ت ماه آین��ده میالدی در 
نمایش��گاه س��ی ای اس در معرض دید عموم ق��رار گیرد. این 
کانس��پت خودران، اس��نپ )Snap( نام دارد و در اصل شامل 

یک شاسی و بدنه جدا از هم می شود. 
به گزارش دیجیاتو شاس��ی اسکیت برد مانند اسنپ اجزای 
پیشرانه ای الکتریکی را در خود جای داده و باتوجه به مستقل 
بودن می توان��د به بدنه هایی با کاربری متفاوت متصل ش��ود. 
مهندسان سوئیسی معتقدند با این ایده تا حد بسیار زیادی در 

منابع و سرمایه های مالی صرفه جویی می شود. 
نکته جالب اینکه در صورت در دس��ترس بودن پیش��رانه یا 
شاسی بهتر نیز می توان به راحتی هر کدام از این موارد را تغییر 
داد.  در داخ��ل بدنه ای که برای جابه جایی مس��افران تدارک 
دیده ش��ده، انبوهی از صفحات لمس��ی وجود دارند. به وسیله 
این صفحات، هر کدام از سرنشینان از طریق حسگرهایی مانند 
اس��کنر عنبیه احراز هویت می ش��وند؛ بعد از شناس��ایی افراد 
حاضر، موس��یقی های مورد عالق��ه، صفحات وب و مقصدهای 

پرکاربرد هر کدام از آنها در دسترس شان قرار می گیرد. 
ب��ه گفته رین اس��پید، از اتاقک کانس��پت جدی��د می توان 

به عنوان یک دفتر کار متحرک نیز استفاده کرد.
مانن��د کانس��پت های پیش��ین رین اس��پید، اس��نپ نیز از 
قابلیت های جالبی برخوردار اس��ت. برای نمونه در کابین این 
مفهومی مدرن ربات هایی هوش��مند وظیفه انجام برخی کارها 
را برعهده گرفته اند، گلدان های نعناع و تمشک نیز برای ایجاد 
فضای��ی متفاوت در داخل خودرو قرار داده ش��د ه اند و به نوعی 

نشان دهنده اهمیت محیط زیست برای رین اسپید هستند.

خبر

سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com
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هرچن��د تولید کلی��د و پریز و ورود آن به کش��ور 
تاریخچه مشخصی ندارد اما رشد این صنعت در چند 
دهه گذشته قابل توجه است البته فعاالن این صنعت 
تعداد محدودی هس��تند، با این ح��ال تا ۷0 درصد 
نیاز داخل را تامین می کنن��د. الله زار از خیابان های 
قدیمی تهران اس��ت که امروز به عنوان بازار لوازم و 
تجهیزات برقی مانند لوس��تر و کلید و پریز شناخته 
می شود. با گشتی در این خیابان و رسیدن به خیابان 
جمهوری از وجود کارگاه های زیرزمینی ساخت کلید 
و پریز آگاه می شوید. در گذشته کلید و پریز به شکل 
س��اده و با دو رنگ سفید و کرم در بازار وجود داشت 
ام��ا اکنون مدل های مختلفی از آن به صورت س��اده 
و همچنین هوش��مند در رنگ ه��ای مختلف به بازار 
عرضه می شود در حالی که این محصوالت در خانه ها 
و آپارتمان ه��ا ی��ا زیرزمین های خیاب��ان جمهوری، 
منوچهری و س��عدی تولید می شود. به گفته حسین 
درودی��ان، ریی��س اتحادیه الکتریک ته��ران، حدود 
۲0 تولیدکنن��ده ایرانی در ب��ازار کلید و پریز برق به 
صورت رس��می فعالیت می کنند و ۷0 درصد از نیاز 
بازار ایران با تولیدات نشان های تجاری داخلی تامین 
می شود و بقیه نیاز کشور از طریق واردات محصوالت 
چین، ترکیه، آلمان و فرانسه تامین می شود. اهمیت 
اس��تفاده از کلید و پریز برق بر هیچ کس��ی پوشیده 
نیس��ت و ضرورت وجود این صنعت در زندگی امروز 
بر همه مش��خص است ضمن آنکه مواد اولیه و لوازم 
مورد نیاز این صنعت در داخل تامین می ش��ود. کلید 
و پری��ز از صف��ر تا ص��د در ایران تولید می ش��ود اما 
حاشیه س��ود پایین تولیدکنندگان را به فعالیت های 
زیرزمینی سوق داده است. هرچند بازار مصرف بسیار 
بزرگی دارد و حتی کافی اس��ت هر واحد آپارتمانی، 
هر واحد اداری و هر مکانی را که به نوعی به زندگی 
مربوط اس��ت، تصور کنید تا آمار و ارقام بازار مصرف 
بس��یار بزرگ این وس��ایل ضروری به  دست آید. اما 
به گفت��ه فعاالن این صنعت، نرخ تمام ش��ده کلید و 
پریز جوابگوی هزینه های تولید نیس��ت.  تولید کلید 

و پریز در ارتباط مس��تقیم با بازار س��اختمان اس��ت 
چراکه کلید و پریز از ابزار کنترل جریان برق اس��ت 
و وج��ود آن در مدارهای الکتریک��ی امری غیرقابل 
چشم پوش��ی در صنعت ساخت وساز است. تصور یک 
ساختمان بدون داشتن کلید و پریز ممکن نیست. با 
این حال رکود بازار مس��کن و ساخت وساز دامن گیر 
صنعت کلید و پریز هم ش��ده است در حالی که اگر 
در این حوزه ش��اهد رونق کسب وکار باشیم عالوه بر 
تامی��ن نیازهای داخل امکان صادرات کلید و پریز به 

کشورهای همسایه و درحال توسعه نیز وجود دارد.
کارگاه�های�زیرزمینی؛�مهم�ترین�آفت��

حس��ین درودیان، رییس اتحادیه الکتریک تهران 
در گفت وگو با »گس��ترش صنعت« یکی از مشکالت 
صنعت کلید وپری��ز را وجود کارگاه های زیرزمینی و 
تولید اجناس نامرغوب از س��وی افراد ناآش��نا عنوان 
و تاکی��د کرد: وج��ود چنین کارگاه های��ی که بدون 
مج��وز در حال فعالیت هس��تند، آفت این صنعت به 
ش��مار می رود که متاس��فانه به دلیل نداشتن مجوز 
و پروانه ثبت، از س��وی هیچ سازمانی مورد بررسی و 
بازرسی قرار نمی گیرد. این افراد مواد اولیه نامرغوب 
را از چین وارد و در کارگاه های خانگی و غیرمجاز به 
تولید کلید و پریزهای غیراستاندارد اقدام می کنند. 

درودیان معتقد اس��ت که ام��روزه دیگر ۲ میلیارد 
تومان برای ش��روع تولید کلید و پریز کافی نیس��ت 
و ب��ا هزینه ک��ردن این مبلغ تنها در س��طح ابتدایی 
می توانی��د فعالیت کنی��د و اگر قصد توس��عه کار را 

داشته باشید باید سرمایه بیشتری فراهم کنید.
فعالی��ت در این ح��وزه در دو س��طح کارگاهی و 
کارخانه ای امکان پذیر است که برای شروع کار در هر 
کدام از این دو شکل، داشتن آزمایشگاه برای رعایت 
اس��تانداردها ضروری به نظر می رس��د. ضمن اینکه 
درحال حاضر بیش��تر کارخانه های بزرگ تولیدکننده 

به انبار اجناس چینی تبدیل شده اند.
صادرات�به�آسیای�میانه��

درودی��ان ادامه داد: هر س��ال میلیون ها دالر برای 
وارد کردن کلید و پریز از ترکیه و کشورهای اروپایی 
هزینه می ش��ود. اگر این مبلغ برای حمایت از تولید 
داخلی صرف ش��ود، عالوه بر خودکفایی، به ارزآوری 
ای��ن صنعت در ای��ران کمک خواهد ک��رد. به گفته 

وی، نب��ود نقدینگی برای تولیدکنن��دگان، بهره های 
بانک��ی و نبود تس��هیالت ب��رای تولی��د، هزینه های 
تامین اجتماعی و بیمه کارگران، تعرفه های صادراتی 
و مالی��ات و عوارضی ک��ه در بخش تولید وجود دارد 
از دیگر مش��کالت فعالیت در این حوزه است. رییس 
اتحادی��ه الکتری��ک تهران گف��ت: ارتب��اط اتحادیه 
الکتری��ک بیش از کارخان��ه داران و تولیدکنندگان با 
فروش��ندگان این حوزه اس��ت به همی��ن دلیل آمار 
دقیقی در زمینه صادرات و واردات این بخش ندارد؛ 
هرچند ش��رکت های بسیار خوش��نامی در این حوزه 
ص��ادرات کرده ان��د به طوری که محص��والت آنها به 

کشورهای آسیای میانه صادر می شود.
درودیان رش��د این صنعت در ۱۸ سال گذشته را 
چش��مگیر عنوان و تصریح کرد: با ورود فناوری های 
روز دنی��ا، این صنعت، چه در ش��کل ظاهر و چه در 
کیفی��ت و کمیت دچار تحول قابل توجهی ش��د اما 
هن��وز ه��م راه زیادی برای رس��یدن به کش��ورهای 
پیش��رفته در این صنعت در پیش داریم. وی با اشاره 
به پیش��رفت تولید کلی��د و پریز ادام��ه داد: کلید و 
پریزهای هوشمند نصب راحت تری داشته و به پیچ و 
مهره نیاز ندارند و به دلیل مکانیزم فنری پشت ش��ان 
ب��ه راحتی در عمق دیوار ق��رار می گیرند. پریزها نیز 
تنوع بیش��تری نس��بت به گذش��ته پیدا کرده اند به 
ط��وری که یک پریز می توان��د در عین حال چندین 
کاربرد داشته باش��د و به ورودی های دیگری تبدیل 
ش��ود.  درودی��ان گفت: امروز از صف��ر تا ۱00 کلید 
و پریز در ایران تولید می ش��ود و تولیدات نشان های 
تجاری ایرانی پاس��خگوی نیاز مردم است اما میل به 
مصرف گرایی و استفاده از نشان های تجاری خارجی 
باعث ش��ده هنوز ه��م در این حوزه ش��اهد وارداتی 
باش��یم. ای��ن واردات به طور عم��ده از چین، ترکیه، 

آلمان و فرانسه است.
کلید�برق�از��۲تا��۳۵هزار�تومان��

مجید کریمی، مدیر فروش یک ش��رکت تولیدی، 
کلید و پریز را از صنایع اشتغالزا در کشور برشمرد و 
به »گسترش صنعت« گفت: در هر یک از واحدهای 
تولی��دی کلید و پریز دارای مجوز دس��ت کم ۳00 تا 
۵۵0 نف��ر نی��روی کار فعالیت دارند ک��ه با توجه به 
وضعیت و ش��رایط بحرانی بیکاری در کش��ور دولت 

باید از چنین واحدهایی حمایت کند.
کریم��ی از خرید مواد اولیه از پتروش��یمی با نرخ 
ارز آزاد گالی��ه و اظه��ار کرد: تمام این ش��رایط در 
حالی اس��ت که کاالهای ساخته شده با ارز مبادله ای 
وارد می ش��ود و ای��ن اختالف۲0 درصدی به س��ود 

تولیدکنندگان داخلی نیست.
این تولیدکننده گف��ت: کلید و پریز  انواع مختلفی 
دارد ک��ه به طور کلی ۱۳ اس��تاندارد در جهان برای 
آن تعریف ش��ده اس��ت. در اس��تاندارد الزامی ایران، 
وجود آزمایش��گاه ب��ا تجهیزاتی که بت��وان مواردی 
مانند رطوبت، حرارت، ولت��اژ و مقاومت مکانیکی را 

اندازه گیری کرد، ضروری است.
کریم��ی درباره تن��وع و نرخ کلید و پری��ز در بازار 
گف��ت: دامن��ه کاالی��ی ای��ن محص��ول در برخی از 
ش��رکت ها ب��ه بیش از ۶0 نوع رس��یده ک��ه نظر به 
فن��اوری به کار رفت��ه در آنها، نرخ ش��ان نیز افزایش 
می یابد. ب��ا توجه به انواع کلید و پری��ز و فناوری به 
کار رفت��ه در آنه��ا دامنه نرخ این کاال بس��یار متنوع 
اس��ت. تنها کلی��د یک پل قیمت ه��ا از ۱۸00تومان 
ش��روع ش��ده و تا ۳۵ هزار تومان متغیر خواهد بود. 
چش��م الکترونیک، آشکارساز حرکتی، پریز صوتی و 
نمایش��گر هتلی از جمله محصوالت گران این گروه 
کاالیی هس��تند که هر کدام از آنها می تواند تا ۱00 
هزار تومان بلکه بیش��تر نرخ داشته باشد. در یکی از 
شرکت ها کلید لمس��ی و کنترلی ۲ تایی ۲۲۹ هزار 
تومان و کلید لمس��ی و کنترل��ی ۳ تایی ۳۱۶ هزار 

تومان قیمت گذاری شده است.
سخن�آخر��

به گزارش »گسترش صنعت« برای راه اندازی یک 
واحد تولیدی کلید و پریز، داشتن ۱000 متر زمین با 
حدود ۱۵ کارگر از مقدمات کار است. مهم آنکه تمام 
مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید این صنعت نیز از 
داخل کشور قابل تهیه است، اگرچه برخی شرکت ها 
تمای��ل به اس��تفاده از ابزارآالت خارج��ی دارند. این 
در حالی اس��ت ک��ه کلید و پریزه��ای ترکیه ای با ۳ 
براب��ر نرخ تولیدات ایرانی و کلید و پریز آلمانی نیز تا 
۱0برابر نرخ نشان های تجاری ایرانی در بازار داخلی 
به فروش می رسند در حالی که نرخ کلید و پریزهای 

ایرانی بسیار معقول و مناسب است.

حسین درودیان

امروز از صفر تا 100 
کلید و پریز در ایران 

تولید می شود و 
تولیدات نشان های 

تجاری ایرانی پاسخگوی 
نیاز مردم است اما میل 

به مصرف گرایی و 
استفاده از نشان های 
تجاری خارجی باعث 

شده هنوز هم در این 
حوزه شاهد واردات 

باشیم

تولید زیرزمینی؛ آفت صنعت کلید و پریز 
گزارش�»گسترش�صنعت«�از�وضعیت�صنعت�برق�و�الکترونیک�در�کشور�نشان�داد

تفاهمنامه�واحد�صنعتی�ایمن�تابلو�زاگرس�با�شرکت�کره�ای�واگذاری�شهرک�صنعتی�سلطانیه�زنجان�از�دهه�فجر
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان زنج��ان گفت: هم اکن��ون عملیات 
آماده سازی زیر ساخت های شهرک صنعتی 
س��لطانیه در حال اجراس��ت و تا دهه فجر 
امس��ال آماده واگذاری به س��رمایه گذاران 

می شود.
 به گزارش »گسترش صنعت« به نقل از 
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان زنجان، امیر حمیدنیا با اش��اره به 
روند خوب اجرای شهرک صنعتی سلطانیه 
اظهار کرد: تاکنون در این شهرک عملیات 
بازگش��ایی معابر، اجرای شبکه توزیع آب، 
شبکه توزیع ۲0 کیلوولت، حفر چاه، منبع 
هوایی، جدول گذاری و تامین برق به پایان 
رسیده اس��ت. وی اضافه کرد: این پروژه ها 
ب��ا هزینه  بیش از ۲۳ میلی��ارد ریال انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان زنج��ان اب��راز کرد: اجرای ش��بکه 
روش��نایی، زیرسازی و آسفالت ریزی معابر، 
حفر چاه دوم، تامین کس��ری برق شهرک 
و طراح��ی و ایج��اد فضای س��بز از جمله 
پروژه ه��ای در دس��ت اق��دام در ش��هرک 

صنعتی سلطانیه است. 
وی بی��ان ک��رد: ش��هرک های صنعت��ی 
س��لطانیه، برق -IT و نواح��ی کارگاهی از 
جمله ش��هرک هایی هس��تند که عملیات 
اجرایی آنها آغاز ش��ده اس��ت. حمیدنیا در 
پایان اظهار کرد: با توجه به روند پیشرفت 
پروژه ه��ا در ش��هرک صنعتی س��لطانیه، 
امیدواریم تا دهه فجر امسال زمین های این 
شهرک آماده واگذاری به متقاضیان شود. 

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان لرستان از 
عق��د تفاهمنامه واحد صنعتی ایمن تابلو زاگرس با ش��رکت 
ک��ره ای CM partner خب��ر داد.  به گزارش »گس��ترش 
صنعت« به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
لرستان، بختیار رازانی اظهار کرد: در پی تفاهمنامه همکاری 
مشترک بین س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران و نهاد متولی بنگاه های کوچک و متوس��ط کره جنوبی، 
در چهارمین نشس��ت رودررو )B2B( بین بنگاه های کوچک 
و متوس��ط ایران و کره که در تهران برگزار شد واحد صنعتی 
ایمن تابلو زاگرس از شهرک صنعتی بروجرد با شرکت کره ای 
CM partner موفق به عقد تفاهمنامه ش��د. وی افزود: در 
این تفاهمنامه مقرر شده اس��ت که فناوری تولید باتری های 
لیتیومی به واحد صنعتی ایمن تابلو که تولید کننده تابلو های 

الکتریکی است، انتقال یابد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان لرستان گفت: واحد صنعتی ایمن تابلو زاگرس تا پایان 

 CM امس��ال ب��ه کره جنوبی ب��رای بازدید از واح��د صنعتی
partner و عقد قرارداد اعزام خواهد شد.

بختیار رازانی اضافه کرد: از ابتدای س��ال تاکنون ۴ نشست 
فناورانه مح��ور در راس��تای اج��رای تفاهمنامه بی��ن ایران و 
کره جنوبی برگزار شده است که تاکنون ۵۲ تفاهمنامه به امضا 
رسیده اس��ت. از این تعداد ۵ تفاهمنامه مربوط به واحدهای 

صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی لرستان است.
وی تصریح کرد: تاکنون واحد صنعتی دانا کاسیان با عقد ۳ 
تفاهمنامه و یک قرارداد و واحد صنعتی عسل عالیخانی با عقد 
یک تفاهمنامه و همچنی��ن واحد صنعتی ایمن تابلو زاگرس 
با عقد یک تفاهمنامه با کش��ور کره جنوبی به انتقال دانش و 
فن��اوری اقدام کرده اند.  وی در پایان گفت: س��ایر واحد های 
صنعت��ی دانش بنیان که مایل به اعزام به مرکز مبادله فناوری 
ایران و کره جنوبی هس��تند، می توانند ب��ا اعالم آمادگی خود 
برای تهیه طرح توجیهی و مراجعه به ش��رکت ش��هرک های 

صنعتی لرستان واحد صنایع کوچک ثبت نام کنند.

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

قوانین دست وپاگیر کارآفرینی
کارآفرینی فرآیندی است که 
در آن فرد کارآفرین با ارائه ایده 
و فک��ر جدید و قب��ول مخاطره 
و تحم��ل ریس��ک، محص��ول 
جدی��دی را عرض��ه می کند و 
خدمات تازه ای می دهد. امروزه 
کارآفرینی به عنوان یک راهبرد 
اقتصادی  اثربخش برای توسعه 
و اجتماعی کش��ورها ش��ناخته 
شده اس��ت اما کارآفرینان قبل 

از آنک��ه رقاب�ت با بخش خصوصی را مانع��ی برای فعالیت های 
خود احساس کنند، قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی 

را بازدارنده کسب وکار خود می بینند.
کارآفرینان برای ش��روع کار باید مراحل سختی را طی کنند. 
کس��ب گواهی ع��دم سوءپیش��ینه، صدور مجوزها و اس��تعالم 
س��رمایه گذار هم��ه و همه کارآفرین را پش��ت دره��ای قوانین 
س��ختگیرانه قرار داده و او را از ادامه ای��ن روند اداری منصرف 
می کند. قوانین دس��ت وپاگیر اداری یکی از بزرگترین مشکالت 
س��رمایه گذاران و کارآفرینان است. این در حالی است که ایران 
تنها کش��وری اس��ت که از کارآفرینان گواهی عدم سوءپیشینه 
می خواه��د و حتی گاهی کارآفرینان در چن��د مرحله باید این 

گواهی را دریافت کنند.
از آنجا که اش��تغالزایی یکی از اه��داف اصلی دولت و دغدغه 
اجتماع��ی اس��ت، برای رون��ق اش��تغال باید رونده��ای اداری 
آسان ش��ود. بررس��ی های جهانی کارآفرینی نشان می دهد که 
بین نرخ فعالیت ه��ای کارآفرینانه و تولی��د ناخالص داخلی در 
برخ��ی از کش��ورها مانند ای��االت متحده امریکا ب��ه میزان ۵۷ 
درصد همبس��تگی وجود دارد. از ای��ن رو،  افزایش فعالیت های 
کارآفرینان��ه هم��واره با فزون��ی تولید ناخالص مل��ی و افزایش 
درآمد ملی، رفاه و آس��ایش همراه است به همین دلیل گرایش 
به کارآفرینی در سراس��ر دنیا افزایش یافته اس��ت. برای مثال، 
در هند برای توس��عه کارآفرینی، س��ازمان مل��ی کارآفرینی و 
توسعه  کس��ب وکارهای کوچک تشکیل ش��ده در حالی که در 
مالزی وزارتخانه ای به نام توس��عه کارآفرینی ایجاد ش��ده است 
و سایر کش��ورهای آسیایی نیز برای توسعه کارآفرینی، عالوه بر 
کمک های مالی و حقوقی، به فراهم سازی و گسترش زمینه های 

قانونی آن پرداخته اند.
توس��عه کارآفرین��ی در ایران نی��ز به عن��وان اجرایی ترین و 
عملی تری��ن اس��تراتژی برون رفت از بن بس��ت ها و مش��کالت 

اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع موانع است. 
ظرفیت س��ازی برای توس��عه کارآفرینی از یک س��و مستلزم 
آموزش ه��ا و مهارت ه��ای کارآفرین��ی ب��ا رویک��رد بازارمحور 
و براس��اس نیازهای جامعه اس��ت اما از س��وی دیگر توس��عه 
کارآفرینی به ش��ناخت و رفع موانع و زمینه  سازی های مناسب 

برای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی نیاز دارد.
ش��اید بتوان گفت که کارآفرین��ان قبل از آنکه رقاب�ت بخش 
خصوصی را بازدارنده فعالیت های خود احس��اس کنند، قوانین 
و مق��ررات اداری و انحص��ارات دولتی را مانع کس��ب وکار خود 

می بینند.
موانع و چالش های توسعه کارآفرینی در ۲ بخش قابل بررسی 

است:  
الف( عوامل ضدانگیزشی کارآفرینی در ایران: 

خطرپذیری مالی کم )ترس از دست دادن سرمایه شخصی(، 
دسترسی نداش��تن به منابع مالی برای سرمایه گذاری )ترس از 
ناتوان��ی در تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کس��ب وکار(، 
موان��ع اداری )نگرانی از ناممکن بودن تامی��ن الزامات قانونی(، 
هزینه ه��ا/ خطرهای اجتماعی )نگرانی از نبود امنیت اجتماعی، 
نبود مهارت ها)ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی(

ب( موانع قانونی توسعه کارآفرینی در ایران: 
قوانی��ن و مق��ررات بانک��ی، مالیات��ی، کار و تج��ارت، وجود 
انحصارات دولتی ناش��ی از قوانی��ن و مقررات، قوانین و مقررات 
گمرکی، قانون شهرداری، قانون و مقررات ورشکستگی، قوانین 
ثبت ش��رکت ها، قوانین حقوق مالکی��ت معنوی و ثبت اختراع، 

قوانین زیست محیطی و  ارزیابی محیط کسب وکار در ایران.
توس��عه کارآفرینی در همه کش��ورها هم��واره با موانع جدی 
روبه رو بوده است. توس��عه کارآفرینی در ایران نیز نیازمند عزم 
ملی اس��ت بنابراین پیشنهاد می ش��ود قوانین و مقررات بانکی 
مانند کاه��ش الزام��ات و مراحل قانونی برای تس��هیالت دهی 
بانک��ی با ن��رخ به��ره بانکی مناس��ب به ش��رکت های جدید و 
نوپا بازنگری و اصالح ش��ود. بانک های خصوصی ویژه توس��عه 
کارآفرین��ی و کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط، قانون کار با 
رویکرد کارآفرینی و پایداری بنگاه ها نه رویکرد کارگرمدار و نه 
رویکرد کارفرمام��دار، همچنین قانون تجارت، مقررات صادرات 
و واردات با رویکرد کارآفرینی و الزامات سازمان تجارت جهانی 

نیز بازنگری و اصالح شود. 
کاهش بروکراس��ی اداری نامناسب در س��ازمان های دولتی، 
آم��وزش کارآفرینی و آم��وزش کارآفرینانه در مقاطع تحصیلی 
ابتدایی، راهنمایی،  دبیرس��تان و دانش��گاه ها، توسعه خوشه ها 
و ش��هرک های صنعتی با رویکرد کارآفرینی، توسعه پارک های 
علم و فناوری و مراکز رش��د کس��ب وکارهای کوچک و توسعه 
صندوق های مستقل سرمایه گذاری مخاطره پذیر در سطح ملی 
و اس��تانی با حمایت س��ازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی از 
دیگر پیش��نهادها برای توس��عه کارآفرینی و رفع موانع موجود 

است.
توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق ساخت فیلم های مستند، 
س��ینمایی و کارتونی درباره زندگینام��ه و موفقیت کارآفرینان 
و ن��وآوران نام آور ایرانی و ایجاد صن��دوق بیمه حمایت مالی و 
معن��وی از کارآفرینان برای کاهش نگرانی آنان نیز می تواند در 

این زمینه راهگشا باشد.

زینب عبدی
روزنامه نگار

یادداشت

زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com
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بر خودکفایی صنایع تاکید ویژه داشت

خدمات ارزنده در حوزه هسته ای
عاشق وطن بود  »نیازمند« صنایع کشور را متحول کرد

بنیان گذار »ایدرو« عاشق خدمت به مردم بود

 مشاور وزیر نفت و وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: 
مهم ترین موضوعی که مرحوم رضا نیازمند در حوزه صنایع بر 
آن تاکید داش��ت، خودکفایی صنای��ع، به ویژه صنایع مادر بود. 
نیازمن��د به نقش مدیری��ت در صنایع نوین نیز اهمیت می داد. 
از ای��ن رو، در زمان مدیریت آن مرحوم، این موضوعات رعایت 
می ش��د اما امروز صنایع به نوسازی و بازس��ازی نیاز دارند. به 
گزارش پایگاه خبری گسترش، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه 
مجلس ترحیم مرحوم رضا نیازمند، بنیان گذار سازمان مدیریت 
صنعتی و س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( 
درباره وی بیان کرد:  ۲ یا ۳ س��ال گذش��ته از طریق دوستان 
با مرحوم نیازمند آش��نا شدم. او مردی خدادوست، دانشمند و 
دوس��تدار وطن بود. او برای تربیت مدیران صنعت از سال های 
قب��ل از انقالب تالش کرد و س��ازمان مدیریت صنعتی یادگار 
وی است. همچنین بعد از تاسیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران)ایدرو( اداره س��ازمان مدیریت صنعتی را برعهده 

داش��ت. نعمت زاده افزود: زمانی که از وی خواس��تند سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران)ای��درو( را راه اندازی کند، 
محروم گفته بود که »کار اصلی من تربیت مدیران اس��ت.« که 
قرار شد سازمان مدیریت صنعتی زیرمجموعه ایدرو قرار گیرد. 
وی بعد از طرح این موضوع ایدرو را تاس��یس کرد و س��ازمان 
مدیریت صنعت��ی به عنوان یکی از واحده��ای ایدرو در حوزه 

مدیریت درنظر گرفته ش��د. وی اف��زود: محروم نیازمند مبتکر 
ایج��اد صنایع پایه مانند ماشین س��ازی اراک و تبریز همچنین 
تراکتورس��ازی تبریز و موسس شرکت ملی مس قبل از انقالب 
بود. نعمت زاده خاطرنش��ان کرد: من ۲ سال گذشته در منزل 
وی حضور یافتم و دیدم که مشغول ترجمه و تفسیر قرآن بود و 
بعد از چاپ، یک جلد از این قرآن را به من هدیه کرد. به گفته 
مش��اور وزیر نفت، نیازمند تحصیلک��رده امریکا بود و در حوزه 
مدیریت و مهندسی کمک شایانی به مردم داشت و در سال ۶۵ 
بازنشسته شد.  وی تصریح کرد: در سال ۵۸ به اشتباه مرحوم 
نیازمند را پاک سازی کرده بودند که من این موضوع را پیگیری 
کردم و حکم وی لغو ش��د زیرا ناحق بود و مرحوم در آن زمان 
بازنشس��ته بود و فرد بازنشس��ته نمی تواند پاک سازی شود. از 
آن زمان س��ازمان بازنشستگی کشور حقوق وی را برقرار کرد. 
نعمت زاده گفت که مرحوم نیازمند گاهی دست نوش��ته هایش 

درباره توسعه صنایع را برای وی می فرستاده است.

رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران گف��ت: مرحوم رضا 
نیازمند پیش از انق��الب خدمات ارزنده ای برای مجموعه 
س��ازمان انرژی اتم��ی انجام دادند. علی اکب��ر صالحی در 
حاش��یه مجلس ترحیم مرحوم رضا نیازمند در گفت وگو 
با پایگاه خبری گس��ترش درباره این شخصیت به  عنوان 
بنیان گذار سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع ایران)ایدرو( بیان کرد: وی در حوزه های 
قرآن��ی دارای تالیفات فراوانی اس��ت. مرحوم دولتمردی 
وطن دوس��ت، پاک دس��ت و خداترس بود. صالحی افزود: 
ملت ایران به درس��تی خدمت گ��ذاران صدیق و خالص را 

تشخیص می دهند و همان طور که شاهد هستید، در آیین 
ترحیم او،  بزرگان کش��ور به ویژه پیشروان صنعت حضور 

داشتند.

 نایب ریی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و 
کش��اورزی ایران گف��ت:  مرحوم رض��ا نیازمند فردی 
باهوش، دارای تحصیالت، درستکار، باوجدان و عاشق 
وطن بود. پدرام س��لطانی در گفت وگو با پایگاه خبری 
گسترش در حاشیه مجلس ترحیم مرحوم رضا نیازمند 
درباره این چهره صنعتی به عنوان بنیان گذار س��ازمان 
مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران)ایدرو( اظهار کرد: تالش هایی که مرحوم نیازمند 
در صنعت و اقتصاد کشور داشته اند را نمی توان در چند 
جمله توصیف کرد. وی افزود: مرحوم نیازمند، خدمات 
ارزنده ای به صنعت، معدن و اقتصاد کشور داشتند که 

فراموش  نشدنی است.

مع��اون نظ��ارت راهب��ردی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمه��وری گفت: مرح��وم رضا نیازمند 
مهارت های فراوان و پش��تکار بسیاری 
داش��ت و نزدیک به ی��ک قرن به مردم 
خدمت کرد.  وی در نیمه نخست عمر 
خود توانس��ت با ایده های جدیدی که 
در حوزه صنعت داش��ت، صنایع کشور 

را متحول کند. 
 به گزارش پایگاه خبری گس��ترش، 
غالمرضا ش��افعی در حاش��یه مجلس 

ترحیم مرحوم رضا نیازمند، درباره این 
ش��خصیت به عنوان بنیان گذار سازمان 
مدیریت صنعتی و س��ازمان گس��ترش 

و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( اظهار 
کرد: مرحوم نیازمند، فردی خوش نیت 
و خوش فکر بود که در طول عمر خود، 
گام های موثری را برای توس��عه کشور 

به ویژه بخش صنعت برداشت.
 مع��اون نظ��ارت راهب��ردی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد: مرحوم 
نیازمند بعد از انقالب بیشتر وقت خود 
را صرف پژوهش کرد و آثار ارزشمندی 

از خود به جای گذاشت.

مدیرعام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ایران)ایدرو( گفت: مرحوم رضا نیازمند عاش��ق خدمت 

به مردم بود.  
منصور معظمی در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش 
در حاش��یه مجلس ترحیم مرح��وم رضا نیازمند درباره 
این پیشکس��وت صنعت و بنیان گذار سازمان مدیریت 
صنعت��ی و س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 
ایران)ایدرو( بیان کرد: مرح��وم نیازمند، مردی بزرگ، 

با س��ابقه درخشان و روشن، همچنین عاشق خدمت به 
مردم بود. 

 22 آذر 1396
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طیب�ه جهانب�ازی: صنعتگران ب�زرگ ایران، 
عص�ر روز گذش�ته در آیین ترحی�م مرحوم 
رض�ا نیازمن�د، بنیان گذار س�ازمان مدیریت 
صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران)ای�درو( حض�ور یافتند تا فق�دان این 
اس�تاد بزرگ را به سوگ بنش�ینند؛ استادی 
ک�ه اهمیت مدیریت بر صنای�ع را به ایرانیان 
 آموخ�ت و ب�ر خودکفایی صنایع پافش�اری 

کرد.  
در این آیین که دیروز در مسجد نور برگزار 
شد، محمدرضا نعمت زاده مشاور وزیر نفت و 
وزیر س�ابق صنعت،  معدن و تجارت، منصور 
معظم�ی مدیرعامل ایدرو، غالمرضا ش�افعی 
 معاون نظارت راهب�ردی معاونت برنامه ریزی 
و  ریاس�ت جمهوری  راهب�ردی  نظ�ارت  و 

شخصیت های بزرگ صنعتی حضور یافتند.

صنعتی ها در آیین  ترحیم خدمت گذار صنعت و معدن اعالم کردند

ایدرو»نیازمند« ادامه  نوسازی صنایع است

اینفوگرافی

منبع: ایرنا

هادی حق ش��ناس، کارش��ناس اقتصاد گفت: »صدها ش��رکت که زیرمجموعه 
صندوق های بازنشس��تگی قرار دارند، همچنان به سبک دولتی اداره می شوند. به 

عبارتی، اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است. «
حق ش��ناس در گفت وگو ب��ا خبرآنالین بیان کرد: »عملک��رد ۱۰۰ روزه دولت 
دوازدهم بیانگر یک تغییر جهت دولت در سیاست های اقتصادی نبود بلکه ادامه 
روند سیاس��ت های پولی، مالی و مالیاتی دولت یازدهم بوده است؛ اما باید در نظر 
داشت، آنچه در دولت دوازدهم انتظار هست باید متمایز از انتظارات دولت یازدهم 
باشد. در دولت یازدهم همه نگاه ها معطوف به این نکته مهم بود که اقتصاد ایران 
از ان��زوا و تحریم خارج و متغیرهای کالن اقتصادی اصالح ش��ود. می توان گفت 
که دولت یازدهم در این زمینه موفق ش��د؛ هم از تحریم خارج شدیم، هم دولت 
موفق ش��د نرخ تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی منفی سال های ۹۱ تا ۹۲ را 
به رشد اقتصادی دورقمی سال ۹۵ تبدیل کند. اینها دستاوردهای مهم دولت در 

عرصه اقتصاد در دوره یازدهم بوده است. «
این کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به انتظاراتی که از دولت دوازدهم وجود دارد، 
بیان کرد: »در دولت دوازدهم انتظارات دیگری از دولت وجود دارد؛ درحال حاضر 
منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی 
است و هر روز محدودتر می شود. اگر به این موارد بحران های آب، خاک و مسائل 
زیس��ت محیطی را نیز اضافه کنیم صورت مس��ئله را کامل بررسی کرده ایم. البته 
باید به این موارد بحران نرخ بیکاری برای گروه های س��نی ۲۰ تا ۳۰ س��ال که 
بخش��ی از این افراد وارد دهه چهارم عمرش��ان شده اند را هم اضافه کرد که این 
افراد نه کار مناس��ب دارند و نه ازدواج کرده اند و مسکن هم ندارند. به طور کلی 

مسائل ما در کشور مشخص است. «
حق ش��ناس ب��ا تاکید بر اینکه دولت به جس��ارت در تصمیم گی��ری نیاز دارد، 

تصریح کرد: »اگر جس��ارت، جرات و ش��جاعت نداشته باشد و در بودجه ۳ سال 
آینده تحول ایجاد نکند، به این معنا نخواهد بود که بحران را به مقطع بعدی در 
واقع دولت سیزدهم منتقل کرده است بلکه بحران هایی که عنوان شد به عوارض 
اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی تبدیل خواهد ش��د که دولت ب��رای جلوگیری از 

عوارض باید هزینه های فراوان دیگری را پرداخت کند. «
او با اش��اره به درآمد س��ال آینده دولت نیز گفت: » در خوشبینانه ترین حالت 
نمی توان برای سال آینده درآمدی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان متصور شد؛ 
در حالی که هزینه قطعی امسال حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به 
روند دو دهه گذشته به طور قطع هزینه جاری باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش 
پی��دا کند؛ یعنی حداق��ل بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد توم��ان باید به این هزینه 
اضافه شود. البته این ارقام بسیار خوشبینانه است. به طور طبیعی این روند قابل 
دوام نیست. در سال آینده در کمترین برآورد می توان گفت که هزینه های جاری 
کش��ور به نزدیک ب��ه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید. به همین ترتیب، 

مابه التفاوت درآمد و بودجه تعیین شده، باید صرف بودجه عمرانی شود.«
این کارش��ناس اقتص��اد همچنین با اش��اره به وضعیت بحران��ی صندوق های 
بازنشس��تگی در کشور عنوان کرد: » به طور حتم الزم است در طول عمر دولت 
دوازدهم برای صندوق های بازنشس��تگی فکر اساس��ی کرد؛ باید خصوصی سازی 
واقعی در شرکت های وابس��ته به صندوق بازنشستگی شود. امروز صدها شرکت 
زیرمجموعه صندوق های بازنشس��تگی قرار دارند که همچنان به س��بک دولتی 
اداره می ش��وند. به عبارتی، اصل ۴۴ قانون اساس��ی به معنای واقعی اجرا نش��ده 
اس��ت. شاید بخشی اجرا ش��ده اما با بدترین شیوه بوده اس��ت. تا قبل از اجرای 
خصوصی سازی، شرکت ها یا دولتی بودند یا خصوصی، اما امروز این شرکت هایی 

که واگذار شده اند نه خصوصی هستند و نه دولتی.« 
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» صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی»

مدیرمسئول:  ناصر بزرگمهر

ریسک های بازارهای جهانی
دوچه بانک در پیامی برای مش��تریان خود مهم ترین ریسک های بازار 
در س��ال آینده میالدی را به صورت موردی ارسال کرد.  به گزارش مهر 
به نقل از  CNBC، تورس��تن اسالک، اقتصاددان ارشد بین المللی دوچه 

بانک، ریسک های این حوزه را به این شرح اعالم کرد: 
  تورم امریکا در ربع دوم سال باالتر  رود؛ بانک مرکزی اروپا در در ربع 
دوم ۲۰۱۸ میالدی اعالم کند که از برنامه محرک های مالی خود خارج 
می ش��ود؛ فاصله بین اوراق س��ود باال و اوراق با سود معمولی در امریکا؛ 
تورم آلمان به طور غافل گیرکننده ای صعودی شود؛ دستمزدهای آلمان 
به طور غافل گیرکننده ای صعودی ش��ود؛ امتیازدهی های منفی به اوراق 
دولت��ی اتحادیه اروپا پایان یابد و این ب��ر بازارهای جهانی تاثیر بگذارد؛ 
مدیریت بانک مرکزی ژاپن تغییر کند؛ باال رفتن آستانه ریسک در اوراق 
قرضه و اوراق بهادار با پایان یافتن برنامه کوچک کردن ترازنامه بانک های 
مرکزی جهان؛ مطابقت نداشتن ارزش گذاری ها با اصول اقتصادی سهام 
امریکا؛ جهش نوس��انات بازار به علت تورم باالتر،  شوک های ژئوپلتیکی 
یا کند ش��دن برنامه؛ س��قوط بیت کوین و تاثیر آن ب��ر اعتماد به نفس 
خرده فروش��ان؛ کره ش��مالی؛ تاثیر مثبت بیش از ح��د انتظار اصالحات 
مالیاتی امریکا؛ افزای��ش مداوم نابرابری در امریکا؛ رای دهندگان ناراضی 
بیشتر؛ پوپولیسم فراگیرتر؛ تحقیقات مولر در زمینه دست داشتن روسیه 
در انتخاب��ات امریکا؛ انتخابات میان دوره امری��کا در ماه نوامبر؛ انتخابات 
ایتالی��ا، به احتم��ال در  آوریل؛ تح��والت مربوط به برگزی��ت؛ احتمال 
روی کار آمدن دولت جدید در انگلس��تان؛ احتمال بازگش��ت انگلستان 
از تصمی��م برگزیت؛ انتخابات ریاس��ت جمهوری ایرلند؛ انتخابات محلی 

انگلیس؛ انتخابات ریاست جمهوری روسیه. 

کارتون  روز بین الملل

اعدام در جرایم مواد مخدر محدود شد

داداش به صالحته تو محدوده میدون اعدام نچرخی!

طرح: هادی اشرفی، »گسترش صنعت«

عملکرد دولت ادامه سیاست های دولت یازدهم است


