
در نخس��تین روزهای تیر بود که اعضای کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��امی ضمن بازدی��د از خطوط تولید 
ای��ران خودرو و مرکز تحقیقات ایران خ��ودرو در جریان آخرین 
اقدامات و دس��تاوردهای این گروه خودروسازی در زمینه توسعه 
محص��ول قرار گرفتن��د. در آن زمان نگرانی اعضای کمیس��یون 
صنایع و معادن از قراردادهای خودرویی و بندهای این قراردادها 
و در جری��ان قرار گرفتن آنه��ا از جزئیات دلیل اصلی این بازدید 
اع��ام ش��د. پیگیری اعض��ای این کمیس��یون ب��رای آگاهی از 
بنده��ای قرارداد با خودروس��ازان در حالی ب��ود که نایب رییس 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی تاکید کرده 
بود مجلس در جزئیات قرارداده��ای خودرویی دخالت نمی کند 
چراکه جزئیات این قراردادها اس��ناد محرمانه تجاری است! این 
اظهارات در حالی مطرح شد که سایر اعضا نظر دیگری داشتند تا 
جایی که به تازگی نیز یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��امی با اشاره به الزامات صادراتی قرارداد رنو 

با ایدرو تاکید کرد: قرارداد رنو با س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( الزامات صادراتی داش��ته و باید محقق شود 
و در صورت رعایت نش��دن این بند از قرارداد، کمیس��یون به آن 

ورود خواهد کرد! 
دامن��ه ای��ن دخالت ه��ا تا جای��ی پی��ش رفت که خواس��تار 
شفاف س��ازی بنده��ای قرارداد ش��دند هرچن��د در مواقعی این 
قراردادها را محرمانه دانس��ته و بر ای��ن موضوع تاکید می کردند 
ام��ا همواره این تهدیدها بود که در صورت تخلف خودروس��ازان 
احتمال ورود به این داس��تان از سوی کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسامی وجود دارد. 
با وارد ش��دن موضوع برجام به فاز تازه و ورود کنگره امریکا و 
ابهام بر س��ر پایبندی این کشور، نگرانی از سرنوشت قراردادهای 
خودروی��ی وارد فاز تازه ای ش��د زیرا این ابهام وجود داش��ت که 
ش��رکای خارجی صنعت خودرو بار دیگر پش��ت ای��ران را خالی 

کنند.

فاستونی هایی بافته از صنعت و سیاست
پارچه های فاس��تونی از گذش��ته تا امروز به عنوان مرغوب ترین پارچه های کت و شلواری شناخته شده است اما این پارچه ها 
در کجا و چگونه تولید می شود؟ در صنعت نساجی و پوشاک طیف گسترده ای از فعالیت های صنعتی در ریسندگی، 
بافندگی، رنگرزی، طراحی و دوخت وجود دارد. در این میان کارخانه هایی هس��تند که فقط به یک رش��ته تخصصی 
در این صنعت فعالیت دارند. پارچه فاستونی نیز تنها محصول تولیدی در کارخانه »ایران مرینوس« است که از قبل 

انقاب تاسیس شده و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
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شرکت داروسازی کاس��پین تامین در سال 1362 به نام 
ش��رکت گس��ترش و س��رمایه گذاری دارویی ایران تاسیس 
گردید. این شرکت وابس��ته به گروه سرمایه گذاری دارویی 

تامین )TPICO( و سازمان تامین اجتماعی می باشد.
کارخانه در س��ال 1376 در زمینی به مساحت 14 هکتار 
و زیربناي کلي 48 هزار مترمربع  در اس��تان گیان، ش��هر 
صنعتی رشت و با ماشین آالت مدرن و پیشرفته و تجهیزات 
آزمایش��گاهی کامل دایر گردید که انجام تمامی پروس��ه ها 
براس��اس اصول GMP و قوانی��ن WHO، در آن صورت 

مي گیرد.
 تولیدات این ش��رکت در ابتدا منحص��ر به انواع مختلف 
آمپول بوده که در س��ال 1380 در کن��ار بخش آمپول که 
به عن��وان اصلی ترین ش��کل دارویی تولیدی در کاس��پین 
تامین مي باشد، تولید اشکال نیمه جامدات )کرم، پماد، ژل 

و ش��یاف( و محلول های خوراکی و ش��ربت ها نیز در این 
شرکت آغاز شد.

در سال 1385 شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی 
ای��ران )IPDIC( جه��ت توس��عه صادرات و در راس��تای 
برندسازی نام کارخانه داروسازی ایرانی در سطح جهانی، به 
شرکت داروسازی کاسپین تامین )C.T.Pharma( تغییر 
نام داد. این ش��رکت در حال حاض��ر نزدیک به یکصد قلم 
از محصوالت دارویی را ب��ه بازارهای داخل و جهانی عرضه 

می نماید.
شرکت داروسازی کاسپین تامین جزء واحدهای تولیدی 
هلدین��گ دارویي تامی��ن )TPICO( یک��ي از بزرگترین 
هلدینگ هاي دارویي ایران می باشد که به طور متوسط 490 
نفر پرسنل متخصص و خبره در دفتر مرکزی و کارخانه در 
حال فعالیت هس��تند. سرمایه اسمی شرکت در حال حاضر 

150 میلیارد ریال می باشد.
ش��رکت داروسازی کاس��پین تامین که در شهریور سال 
1385  موفق به کس��ب گواهینامه نظام مدیریت یکپارچه 
IMS گردی��د، در حال حاض��ر  94  قل��م دارو تولید و به  
بازاره��ای ملی و بین المللی عرضه می کند. گفتني اس��ت 
تولید  7 مورد از  محصوالت در بازارهای داخلی در انحصار 
این ش��رکت اس��ت  که عبارتند از نئوس��تیگمین 2.5، بی 
پریدین، ترانزمیک اس��ید، دوپامین، فنی تویئن، ایبوپروفن 

400، ایبوپروفن 800 . 
 هم اکنون به طور متوسط ساالنه تعداد 5 محصول به سبد 
محصوالت ش��رکت اضافه می شود و ش��رکت طی سالیان 
اخیر با تکیه بر اصول و روش های جدید مدیریتی و پرسنل 
خبره و کارآزموده موفق به کس��ب عناوین ذیل نیز گردیده 

است:

- بزرگترین تولید کننده تعدادی آمپول در کشور
-  دریافت گواهینامه پذیرش بازار سهام از فرابورس ایران  

- صادرکننده نمونه استان گیان  در سال 93 
-  گواهینام��ه جای��زه ملی کیفیت غذا و دارو در س��طح 

اشتهار در سال 1390 
-  گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال های 

1395  - 1390  -1389
-  انتخاب واحد نمونه صنعتی استان در سال های 1379 

1394 -1393 -1391 -1386  -1380 –
-  انتخاب آزمایشگاه کنترل کیفیت به عنوان آزمایشگاه 

رفرانس وزارت بهداشت
ش��رکت داروس��ازی کاس��پین تامین به عن��وان اولین 
تولیدکننده آمپول کشور و همچنین با توجه به توان باالی  
تولی��د محصوالت تخصصی یک��ی از تامین کنندگان  مهم 

داروهای بیمارستانی می باشد. 
اوراق  ب��ورس  در   1393/02/27 تاری��خ  در  ش��رکت 
به��ادار ته��ران در گروه مواد و محص��والت دارویی با نماد 
کاس��پین درج ش��ده و س��هام آن برای اولین بار در تاریخ 
1394/10/29 م��ورد معامل��ه قرار گرفته اس��ت. در حال 
حاضر بازارهاي هدف صادراتي که شرکت در آنها مشغول 
فعالیت مي باش��د به تعداد 12 کشور رسیده که مطالعات 
ارزیابي بازارهاي جدید صادراتي نیز در دستورکار آن قرار 

دارد.
درآمد حاصل��ه از فعالیت های صادراتی ش��رکت رقمی 

بالغ بر دو و نیم میلیون دالر می باشد. 
هم اکنون کش��ورهاي هدف صادراتی فعال شامل عراق، 
افغانستان، تاجیکس��تان، یمن، سوریه، ازبکستان، اوگاندا، 
کنیا، اوکراین، ترکمنستان، پاکستان و سریانکا مي باشد.

داروسازي كاسپین تامین
 همگام با دانش، بهداشت، سالمت و صادرات

فرصت ها و تهدید های فناوری نوین در صنعت قطعه 
با حركت دنیا به سمت تولید خودروهای برقی از سوی قطعه سازان مطرح شد

س��وخت های فسیلی و آس��یب  آن به محیط زیست باعث 
شده تا تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی به سمت استفاده از 
سوخت های پاک بروند ازاین رو در بحث تولید خودرو عنوان 

می شود برنامه  برقی شدن آنها در دست است. سخنان متفاوتی 
در ای��ن زمینه مطرح اس��ت درحالی که برخی کارشناس��ان 
معتقدند به دلیل گران بودن این نوع سوخت ها حرکت به آن 

سو با روند کندی در جریان است برخی از برقی شدن تمام 
 خودروهای ساخت جهان صنعتی تا سال 2025 میادی خبر

می دهند. 

 راه حل معضل اشتغال 
بیرون از دایره روابط كار 

 ورود مجلس به روند
 اجرای قراردادهای خودرو

اش��تغال پایدار از جمله شاخص هایی است که تمام دولت ها 
تاش کردند به آن دست یابند یا در کمترین حالت شعارهایی 
داده اند که این طور به نظ��ر آید. با این حال آنچه کارگران در 
واقعیت با آن روبه رو شده اند، چالش های بسیاری است که در 
ای��ن زمینه وجود دارد. بر اس��اس گفته ها و آمارهای رس��می 
اکنون ش��اخص امنیت شغلی در کشور س��یر نزولی در پیش 
گرفته و اگر دولت دوازدهم نتواند سد محکمی پیش روی آن 
قرار دهد، مش��کات جدی تری در آینده اش��تغال کشور بروز 

خواهد کرد. 
ب��ا اینکه در ش��رایط عادی به نظر می رس��د ب��رای حل هر 
مش��کلی باید برای همان مشکل برنامه ریزی کرد اما برخی از 
کارشناسان و مسئوالن اقتصادی معتقدند حل مشکل اشتغال 
پای��دار به ش��اخص هایی بیرون از ای��ن پدیده ارتب��اط دارد. 
این کارشناس��ان معتقدند جدی ترین ش��اخصی که می تواند 
زمینه س��از اش��تغال پایدار در کشور شود، ش��اخص فروش و 

صادرات محصوالت تولیدی است.   سقوط 22 پله ای ایران 
در شاخص عملكرد محیط  زیست

در بررسی شاخص های زیربنایی توسعه اقتصادی مطرح شد



وحید تعقیبی با بیان اینکه 
توج��ه به صنای��ع کوچک و 
از شیوه های  یکی  متوس��ط 
اس��ت،  اش��تغال زودب��ازده 
می افزاید: الزمه اجرای طرح 
بنگاه های کوچک و زودبازده 
ایجاد شرایط و بستر مناسب 

برای فعالیت این بنگاه هاست، یعنی با تصویب قوانین 
مناس��ب برای این بنگاه ها، ش��رایط ورود بنگاه های 
کوچ��ک به بازار فراهم می ش��ود.  وی ادامه می دهد: 
همچنین بهبود ش��رایط کسب وکار، از جمله کاهش 
هزینه و زمان دریافت مجوز و شروع کار، موانع پیش 
روی س��رمایه گذار برای ایجاد بنگاه کوچک را از بین 
می برد.  او با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان 
تصریح می کند: بنگاه ه��ای اقتصاد دانش بنیان نقش 

محوری در س��اختار اقتصاد ب��ازی می کند، فناوری 
در ای��ن راس��تا در حقیقت یعنی هم��ه دانش فنی، 
فرآیندها، ابزار و س��امانه های به کار رفته در ساخت 
محصوالت و خدمات دهی.  تعقیبی می گوید: فناوری 
همیشه در جهت خلق ثروت برای هر کشوری نقش 
اساسی داشته و توانسته س��طح استاندارد و کیفیت 
زندگ��ی م��ردم را تحت تاثیر قرار ده��د تا جایی  که 
اقتدار فن��اوری باعث اقت��دار اقتصادی، سیاس��ی و 
اجتماع��ی هر کش��وری می ش��ود.  این کارش��ناس 
اقتص��ادی عنوان می کن��د: ضرورت توانمند س��ازی 
واحد های صنعتی در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی بر کس��ی پوشیده نیس��ت و اینکه استفاده 
بهین��ه از ظرفیت هایی که می تواند به رونق اقتصادی 
کش��ور کمک کند امری الزم به ش��مار می رود.  وی 
می افزاید: در راس��تای رشد و توسعه اقتصادی، تمام 
واحدهای صنعتی باید از منابع تولید اس��تفاده کنند 
و برای رس��یدن به بهره وری در این جهت بهره گیری 
مطلوب داش��ته باش��ند، تمامی کارهای��ی که برای 
واحدهای صنعتی اجرایی می شود در حقیقت گاهی 

ثبت برای توانمندس��ازی، رش��د و توسعه آنها بوده و 
این در صورتی اس��ت که به طور منظم و دقیق از آن 
بهره گیری شود.  او می گوید: اینک واحدهای صنعتی 
به سمت دانش بنیان ش��دن در حال حرکت هستند 
چراکه آمار ۳هزار و ۱۱۸ واحد در کش��ور، نش��ان از 
ای��ن حرکت متن��اوب دارد. اس��تقرار ۱۵۸ مورد آن 
در اس��تان خراس��ان رضوی بیانگر آن است که این 
ش��رکت ها در زمینه های دانش بنیان نوپا، صنعتی و 
تولید کننده کاال و خدم��ات، موفق به دریافت مجوز 
شده اند.  تعقیبی به ضرورت روزآمد بودن واحدهای 
صنعتی با اس��تفاده از فناوری ها و ماشین آالت جدید 
اش��اره می کند و می گوید: در راس��تای اس��تفاده از 
حداکث��ر ظرفیت تولی��د همراه با کاه��ش هزینه ها، 
باید توان رقابت پذی��ری را افزایش داد و با تخصصی 
کردن فروش محصوالت خود به سمت صادرات گرایی 
کردن حرکت و همزمان از خدمات مشاوره ای که به 
صاحبان صنایع در ش��هرک ها و نواحی صنعتی داده 
می ش��ود، اس��تفاده کرد. وی بیان می کند: همکاری 
ب��رای کمک به واحدهای صنعت��ی و رونق اقتصادی 

در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور انجام می شود 
و مش��وق های این نه��اد، برنامه ریزی ش��ده در حال 
اجرایی ش��دن است و با سیاست های سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران رش��د و رونق 
در فضای کس��ب وکار در خراس��ان رض��وی مطلوب 
اس��ت.  این کارش��ناس اقتصادی تصری��ح می کند: 
تش��کیل کنسرس��یوم در حقیقت شبکه سازی برای 
یک رده تولیدی است که با ارتقای کمیت و کیفیت 
محصوالت به تولید محصول قابل رقابت در بازارهای 
داخل��ی و خارجی کمک می کن��د.  او ادامه می دهد: 
تش��کیل کنسرس��یوم ب��رای خوش��ه های صنعتی، 
بسته های حمایتی از سوی سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی کشور برای این بخش ها تعریف 
ش��ده که تولید کنندگان در این رده ها از مزایای آن 
به��ره می گیرن��د. از این رو، به علت باال بودن س��هم 
اش��تغالزایی صنایع کوچک، توس��عه و گسترش این 
مهم از اهمیت بسیاری برخوردار است، همچنین در 
این زمینه س��رمایه گذاری بخش خصوصی می تواند 

یاری دهنده صنایع کوچک باشد. 

برای تس�ریع در رفع مش�کالت ش�هرک های صنعتی همکاری، همفک�ری و تعامل مدیران 
اداره ها و نهاد های اجرایی ذی ربط با صنعتگران ضروری اس�ت.  به گزارش »گسترش صنعت« 
مدیرعامل ش�رکت ش�هرک صنعتی کاویان فریمان می گوید: ضعیف شدن فعالیت های بخش 
خصوص�ی در صنع�ت، نظام اقتص�ادی را در آینده ب�ا چالش های پیچی�ده ای روبه رو می کند 
بنابراین الزم اس�ت پیش از به  وجود آمدن این چالش ها، بخش خصوصی تقویت و مش�کالت 

صنعتگران رفع شود. 

خبر

نقش محوری بنگاه های 
دانش بنیان در ساختار اقتصادی

 اشتغال به کار 3/5 میلیون کارگر
 در بخش صنعت

قائم مق��ام وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد تش��کل های 
صنفی از 7 هزار به ۱۲ هزار تشکل در 4 سال گذشته خبر داد. 

به گزارش ایس��نا، ابوالحس��ن فیروزآبادی در همای��ش »کارآفرینان خیر، 
خیری��ن کارآفرین« ک��ه در مجموعه تالش برگزار ش��د، اظهار کرد: در حال 
حاض��ر اهمی��ت کارآفرین��ی اجتماعی در بس��یاری از حوزه ها مطرح اس��ت 
و کارآفرین��ی اجتماع��ی، کس��ب وکارهای اجتماعی، بنگاه ه��ای اجتماعی و 

مشارکت کارآفرینان از جمله مباحث موجود در جوامع و کشورهاست. 
وی با اش��اره به افزایش ضرورت س��اختارهای اجتماعی در قرن ۲۱ افزود: 
در حوزه اقتصادی ش��اهد اجتماعی شدن مس��ائل اقتصادی هستیم و تولید 
انب��وه در ح��ال تغییر و تبدیل به بنگاه و کس��ب وکار اجتماعی اس��ت. البته 
مشارکت های سیاسی به مشارکت های مدنی تبدیل شده و همه این مباحث 

اهمیت موضوع کارآفرینی اجتماعی را نشان می دهد. 
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حوزه سیاس��ت، اقتصاد 
و حکمرانی ش��اهد تحول در دنیا هس��تیم و یکی از این تحوالت کارآفرینی 
اجتماعی اس��ت. اینکه چ��را کارآفرینی اجتماعی نیاز امروز اس��ت و باید به 
س��مت اجتماعی ش��دن بروی��م، از جمل��ه ضرورت های توجه ب��ه خدمات 
اجتماع��ی و کارآفرینی اجتماعی اس��ت. ام��روز بحث س��رمایه های فکری، 
 معن��وی و اجتماع��ی نیز بیش از مباح��ث مربوط به پول پادش��اهی بریتانیا

 Great Britain Pound) GBP( و س��رمایه اقتصادی مطرح می ش��ود.  
فیروزآب��ادی پدیده ک��ودکان کار، مهاجرت نخبگان، کارآفرینی روس��تایی، 
زن��ان سرپرس��ت خانوار و کمب��ود منابع آبی را از جمل��ه ضرورت های توجه 
به کارآفرین��ی اجتماعی عنوان کرد و گفت: مجموعه این عوامل می طلبد به 
چنین موضوعاتی توجه جدی داشته باشیم.  وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: در حال حاضر ۳/۵ میلیون کارگر در حوزه صنعت مش��غول 
کار و تولید هستند و اگر بخواهیم بهره وری را باال ببریم حدود ۵۰۰ هزار نفر 
کارشان را از دس��ت می دهند بنابراین آن را به دلیل نگاه های انسان دوستانه 
عقب می اندازیم.  قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با این حال 
چاره ای نداریم که به س��مت نوس��ازی صنعتی برویم ام��ا در آن حالت عده 
زیادی ش��غل  خود را از دس��ت می دهند. بنابراین چ��اره ای نداریم جز اینکه 
صنعت را توس��عه دهیم، اما به بازار اشتغال چیزی اضافه نکنیم.  فیروزآبادی 
تصریح کرد: کارآفرین��ی اجتماعی آرمانگرایانه و مبتنی بر نیاز اجتماعی و به 
دنبال حل مصلحت اجتماعی اس��ت، بنابراین اگر از آن پش��تیبانی و حمایت 
کنیم موفقیت های بیشتری در حوزه های کالن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

به  دست خواهیم آورد. 

مناطق آزاد؛ راهکار جلوگیری از 
متروکه شدن خودروها! 

دی س��ال گذش��ته دولت به 
دلیل کنترل خروج ارز از کشور 
و س��اماندهی و البت��ه کاه��ش 
خروج آن دست به کار شد و در 
یکی از اقدامات، واردات خودرو 
برای اش��خاص و ش��رکت های 
اعالم  را ممنوع  غیرنمایندگ��ی 
کرد. مدتی از این ماجرا گذشت 
تا تیر امس��ال با ه��دف کنترل 
واردات و تغییر روش ها و شاید 

تعرفه ها، واردات ب��رای نمایندگی ها نیز به حالت تعلیق در آمد. 
این عملیات که البته مطالب فراوانی در درستی و منطق شایسته 
آن نوش��ته ش��د، واردکنندگان و در کنار آن نمایندگان را بر آن 
داش��ت تا راهکارهایی البته موقت و ش��اید برخی با دید بلندتر 
ب��رای خود درنظر بگیرن��د. از جمله راهکاره��ای موقت و البته 
بس��یار س��اده این بود که در ۳ ماه نخس��ت س��ال جاری حجم 
انبوهی از خودروهای وارداتی از س��وی اش��خاص و شرکت های 
غیرنمایندگی وارد کشور شد. به عبارت دیگر، سعی شد تا تمام 
ثبت س��فارش های موجود در ن��زد واردکنندگان قبل از اتمام ۶ 
ماه زمان اعتبار آن، اس��تفاده ش��ود و در نتیجه در ابتدا کاهش 
قیم��ت را در بازار با توجه به افزایش حج��م واردات و در زمانی 
که بازار هیجان مناس��بی از س��وی خریداران را تجربه نمی کرد، 
به وجود آورد. راهکار دوم واردکنندگان غیرنمایندگی، استفاده از 
مجوزهای جانبازی بود که البته با توجه به محدودیت های مجوز 
مانند در دس��ترس و م��ورد اطمینان بودن و... آنچنان س��همی 
در تغییر ش��رایط نداش��ته اند. با پایان اعتبار ثبت س��فارش ها و 
با توجه به اینکه س��ایت ثبت سفارش روی غیرنمایندگان بسته 
ماند، بیش��تر نمایش��گاه داران و س��رمایه گذاران ای��ن عرصه به 
س��وی نمایندگان نشان های تجاری مختلف ش��تافته تا بتوانند 
عاملیت فروش آنها را داش��ته باش��ند یا بتوانند به هر ش��کلی با 
این ش��رکت ها مذاکره و هم��کاری کنند که البت��ه این راهکار 
با به تعلیق در آمدن بحث واردات و بس��ته ش��دن س��ایت روی 
نمایندگان آنچنان کارآمد نبود. همان طور که عنوان شد، اندکی 
پس از اتمام اعتبار ثبت سفارش ها، سایت روی نمایندگان بسته 
ش��د تا آنها فقط ۶ ماه در اس��تفاده از ثبت های موجود که البته 
کم هم نبوده فرصت داشته باشند و خودرو وارد کشور کنند. اما 
هم اکنون نوبت نمایندگان است تا در این مدت موقت که سایت 
بس��ته مانده فکری کنند تا در این ب��ازار پرهیجان ادامه دهند. 
بسیاری از نمایندگان به هر علتی از ضعف مدیریت یا غافلگیری 
یا... به تهیه ثبت سفارش کافی پیش از خرید یا سفارش خودرو 
اقدام نکرده بودند که باعث ش��د تعدادی از خودروها بدون ثبت 
وارد گمرکات ش��ده و هم اکن��ون در انتظار تصمیم دولت درباره 
روش واردات باش��ند. البت��ه در این میان برخ��ی بدون توجه به 
اینکه س��ایت هم اکنون بسته اس��ت و با امید به اینکه هر لحظه 
سایت باز خواهد شد بدون ثبت  سفارش روند واردات خودروها را 
ادامه دادند که بر تعداد خودروهای بالتکلیف افزوده شده است. 
البته برخی از نمایندگان با توجه به قرارداد بین خود و ش��رکت 
اصلی ناگزیر به سفارش گذاری و تهیه خودرو در زمان های معین 
بوده که گفتنی اس��ت، به طور معمول در قراردادها بندهایی در 
این باره که کنترل را از دس��ت نماینده خارج می کند، گنجانده 
شده است مگر آنکه با سهل انگاری یا باز هم ضعف مدیریت این 
مهم انجام نشده باشد. در مجموع شرکت های نمایندگی با پایان 
دوره ۶ ماه اعتبار ثبت، ناگزیر هستند در ابتدا فکری به حال این 
تعداد خودروهای بالتکلیف درون گمرک کنند که ممکن اس��ت 
به زودی در شرایط متروکه شدن کاال قرار گیرند. آن طور که به 
نظر می رسد این راهکار جز انتقال خودرو به مناطق آزاد نیست. 
این فکر ش��اید حتی در صورت باز شدن سایت و شرایط جدید 
باز هم به کار گرفته ش��ود. در این راه��کار نماینده خودروهای 
بالتکلی��ف درون گمرک یا حتی خودروهایی که هنوز به گمرک 
نرسیده اند را به سوی مناطق آزاد هدایت کرده و از آن محل به 
ترخیص اقدام می کنند. البته قابل یادآوری است که خودروهای 
ترخیص شده در مناطق آزاد تنها امکان تردد در همان محدوده 
را که البته آنچنان محدوده کوچکی هم نیست، دارند. حال یک 
مسئله بسیار مهم پیش رو است؛ آیا اینکه از این پس نمایندگان 
و ش��اید غیرنمایندگان می توانند به هر تع��داد دلخواه خودرو از 
ای��ن مناطق ترخیص کرده و وارد کش��ور حتی در یک محدوده 
خ��اص کنند منافاتی با کنترل خ��روج ارز ندارد؟ همان طور که 
مش��خص اس��ت تمام این محدودیت ها در جهت کاهش خروج 
ارز به ویژه برای کاالهایی بود که لوکس به ش��مار می رفته و در 
کنار آن بهبود روابط و عقد قراردادهای تولیدی خودرو در کشور 
و حمای��ت از تولید داخلی بوده اس��ت. هم اکنون آنچه به گوش 
می رس��د، که البته کامال منطقی است، نشان می دهد که برخی 
از نمایندگی نش��ان های تجاری در کش��ور به سوی مناطق آزاد 
رفت��ه و در این مناطق در ت��دارک راه اندازی مکانی برای فروش 
خودروهای خود هس��تند. به عبارت دیگر، چه واردات خودرو با 
ش��رایط جدید در کشور شروع شود و چه نشود این گونه واردات 
در مناطق آزاد ادامه خواهد داش��ت. در هرصورت آنچه مشخص 
اس��ت برای خری��د خودرویی که قرار اس��ت از مناطق آزاد وارد 
کش��ور ش��ود به همان اندازه سابق، ارز از کش��ور خارج شده و 
در نتیج��ه باز هم کاهش خروج ارز که دلیل نخس��ت دولت در 
ای��ن امر بوده را زیر س��وال خواهد برد. امید هس��ت تا دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه س��ریع تر نسبت به صدور 
ش��یوه نامه ای شایس��ته و جامع واردات خودرو با درنظر گرفتن 
کاهش خروج ارز و حمایت از تولید داخلی و سروس��امان دادن 
به واردات از مناطق آزاد اقدام کند و از آن شایسته تر حمایت ما 
و تمامی کش��ور از این مهم اس��ت که ارز را برای کاالی لوکس، 

ارزان نفروشیم.                  

سرمقاله

گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com
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فقط در تهران



پارچه های فاس��تونی از گذش��ته تا امروز به عنوان 
مرغوب ترین پارچه های کت و شلواری شناخته شده 
است اما این پارچه ها در کجا و چگونه تولید می شود؟ 
در صنع��ت نس��اجی و پوش��اک طیف گس��ترده ای 
از فعالیت ه��ای صنعت��ی در ریس��ندگی، بافندگی، 
رنگرزی، طراحی و دوخ��ت وجود دارد در این میان 
کارخانه هایی هستند که فقط به یک رشته تخصصی 
در این صنعت فعالیت دارند. پارچه فاستونی نیز تنها 
محصول تولیدی در کارخانه »ایران مرینوس« است 
که از قبل انقالب تاسیس شده و همچنان به فعالیت 

خود ادامه می دهد.
 ب��ه گفته س��ید احم��د امامی، مدیرعامل س��ابق 
کارخان��ه ای��ران مرینوس، ن��وع و می��زان مرغوبیت 
پارچه های فاستونی با درصد اختالط پشم و پلی استر 
شناخته می شود. وی که ارتقای شغلی را در کارخانه 
ایران مرینوس دیده و ش��اهد ف��راز و فرودهای این 
کارخانه نیز بوده اس��ت، در گفت وگو با »گس��ترش 
صنعت« اظهار کرد: پارچه های فاس��تونی با اختالط 
45 تا 5 درصد پشم در کارخانه ایران مرینوس تولید 
و مشخصات این پارچه ها در حاشیه آن درج می شود 
تا خریداران نیز به آن آگاهی داشته باشند. ادامه این 

گفت وگو را بخوانید:
ساخت�و�نام�گذاری�کارخانه�ایران�مرینوس���

از�ابتدا�چگونه�بود؟
کارخانه ایران مرینوس در قبل از انقالب به دست 
حبیب اهلل مفید س��اخته ش��د که خیریه مفید نیز از 
س��وی همین شخص راه اندازی ش��ده است. وی که 
اصال��ت اصفهانی دارد پیش از راه اندازی این کارخانه  
نیز در صنعت س��ابقه مونتاژ تلویزی��ون در تهران را 
داش��ته است. مفید در دهه 40 در سفر به استان قم 
و مش��اهده افراد بیکار در این شهر تصمیم گرفت تا 

کارخانه ای برای اشتغال آنها ایجاد کند.
زمین کارخانه ایران مرینوس در سال 1346 تهیه 
ش��ده اس��ت. این کارخانه با هدف تولید منسوجات 
پش��مي و فاس��توني در شهرس��تان قم و ابتدا با نام 
ش��رکت سهامي خاص پش��م بافي ایران تاسیس شد 
و در س��ال 1349 به بهره برداري اولیه رس��یده و در 
س��ال 1351 به صورت کامل مورد بهره برداري قرار 
گرفت. در س��ال 1353 نام شرکت به پشم بافي ایران 
مرینوس تغییر یافت و در س��ال 1354 به ش��رکت 
سهامي عام تبدیل شد و در سال 1357 در نهایت به 

نام کارخانجات ایران مرینوس تغییر کرد.
ای��ن ش��رکت در بهمن 1356 در س��ازمان بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و نام آن از این سال 

در تابلو بورس درج شده است.
کارخانه ایران مرینوس ب��ا خطوط کامل تولیدي، 
ش��امل ریس��ندگي، مقدم��ات بافندگ��ي، بافندگي، 
رفوگ��ري، رنگ��رزي و تکمیل در واحد ش��ماره یک 
)شهر قم( و نیز مقدمات بافندگي، بافندگي، رنگرزي 
و تکمیل در واحد شماره 2 )شهرک صنعتي شکوهیه 
ق��م( یک��ي از کامل ترین خطوط تولید منس��وجات 

کشور است.
نخستین�مدیرعامل�این�کارخانه�چه�کسی���

بود�و�چه�تغییراتی�بعد�از�وی�روی�داد؟
محم��د رضوانی به عنوان ش��خصی ک��ه دکترای 
مدیریت صنعتی داشته به عنوان نخستین مدیرعامل 
کارخانه ایران مرینوس انتخاب ش��د. وی داماد حاج 
آق��ای مفید بود. محمد رضوانی، نماینده مردم قم در 
مجلس ش��ورای مل��ی بود که س��ال 1356 به دلیل 
شرایط سیاسی بعد از انقالب از ایران خارج شد. وی 
برای بازگش��ت به ایران به دستور امام تمام حقوقی 
ک��ه از مجلس گرفته ب��ود را به دولت پس داد و یک 
بیمارس��تان بسیار بزرگ در اس��تان قم تاسیس و به 
ه��الل احمر اهدا کرد. روی بام این بیمارس��تان باند 
فرود هلی کوپتر س��اخته شده است که تصادفی های 
جاده ه��ای اصفه��ان، ته��ران و کاش��ان را ب��ه این 

بیمارستان منتقل می کنند.
رضوانی در راه بازگشت به کشور و در مراسم ختم 
آقای یاس��ینی به خودرو امریکایی برخورد کرد و در 
ای��ن حادثه تص��ادف فوت کرد. بع��د از رفتن محمد 
رضوانی، آقای جباری ب��ه عنوان مدیرعامل کارخانه 
ایران مرینوس انتخاب ش��د. ضمن آنکه 16 درصد از 
س��هام این این کارخانه متعلق به بنیاد جانبازان بود 

که سهم آقای مفید را مصادره کرده بود. 
وضعیت�تولید�و�اش�تغال�در�این�کارخانه�از���

ابتدا�چگونه�بود؟
این کارخانه در ابتدا 800 کارگر داش��ت.همچنین 
7 متخص��ص خارجی نی��ز در ای��ن کارخانه فعالیت 
داشتند. س��االنه حدود یک میلیون و 200 هزار متر 

پارچه فاستونی در این کارخانه تولید می شد. 
چطور�به�این�کارخانه�وارد�شدید؟���

س��ال 52 وارد کارخان��ه ای��ران مرینوس ش��دم و 
عضو دفت��ر مدیریت برنامه ری��زی تولید بودم. هنوز 
5 متخصص ژاپنی، انگلیس��ی، ایتالیایی و امریکایی 
در ای��ن کارخان��ه فعالیت داش��تند. بعدها به رییس 
دفت��ر مدیریت برنامه ریزی تولید، مدیر تولید، معاون 
کارخانه، بعد از فوت جباری در حادثه تصادف خودرو، 
سال 1374 من به عنوان مدیرعامل کارخانه انتخاب 
و س��پس در سال 86 بازنشس��ته شدم. در این مدت 

34 سال با فرزندانم در این کارخانه ساکن بودم. 
بعد از آنکه بازنشس��ته ش��دم، مدیرانی از خانواده 

مفید، بنیاد جانبازان و... انتصاب شدند.

این کارخانه در س��االریه اس��تان قم قرار داشت و 
انتهای کارخانه باغی بزرگ به همراه س��اختمان های 
ویالیی وجود داش��ت. دفتر مرک��زی این کارخانه در 

تهران مستقر بود.
در�این�مدت�چ�ه�تغییراتی�در�این�کارخانه���

ایجاد�شد؟
در این مدت کارخانه 3 بار بازسازی شد؛ نخستین 
نوبت در س��ال 1370 بود که 50 دس��تگاه ماش��ین 
بافندگ��ی ماکویی که س��ال 1965 میالدی در زمان 
تاس��یس کارخانه خریداری شده بود به 24 دستگاه 
ماش��ین بافندگی بدون ماکو تبدیل شد. ماشین های 
قبل��ی ش��بانه روزی500 مت��ر تولید پارچه داش��ت 
ک��ه مدیریت 2 ماش��ین برعهده یک کارگ��ر بود  و 
ماش��ین های جدید روزانه 12 هزار متر تولید داشت 

که مدیریت 6 ماشین برعهده یک کارگر بود.
آیا�با�ورود�ماشین�آالت�جدید،�تعداد�نیروی���

انسانی�شاغل�هم�تغییر�کرد؟
خیر. با وجود کاهش تعداد کارگر مورد نیاز با ورود 
این ماش��ین های جدید برای تعدیل نیرو اقدام نشد 
بلکه دس��تگاه های بافندگی را اضافه ک��رده و تولید 

پارچه را به روزی 14 هزار متر افزایش دادیم.
مرحله دوم نوس��ازی کارخانه 21 ماشین دیگر به 
خط تولید اضافه ش��د و تعداد ماشین های بافندگی 
به 55 دس��تگاه رس��ید. در مرحله بعد بازس��ازی یا 
اورهال ماش��ین آالت انجام شد به نحوی که قطعات 
ماش��ین آالت آلمان��ی تعمی��ر ش��د. در مرحله بعد 
تولیدات گسترش یافت به نحوی که الیاف رنگ کنی 
و طاقه رنگ کنی در این کارخانه اضافه و توسعه پیدا 
کرد. تکمیلی هاي ویژه اجرا ش��ده در خط تولید این 
ش��رکت مانند بهره گیري از فناوری نانو، تکمیل هاي 
واترپروف و آمپرماب��ل، تکمیل هاي ضدآتش و مانند 
آن، گس��تره تولیدات این ش��رکت را افزایش داده و 
قابلیت هاي بیشتري را تعریف مي کند چنانچه تولید 
منس��وج با نخ هاي ترکیبي با نخ هاي الیکرا در واحد 
ریسندگي این ش��رکت نیز چنین امکاناتي را فراهم 

کرده است.
در�این�مدت�تامین�مواد�اولیه�چه�تاثیری�بر���

تولید�پارچه�گذاشت؟
این پارچه های فاس��تونی با گرانی قیمت پشم در 
میزان اختالط با پلی اس��تر دچار تغییر ش��د. زمانی 
پشم استرالیایی کیلویی 2 هزار تومان بود اما اکنون 
کیلویی 72 هزار تومان اس��ت. بنابراین از ویسکوز و 
پلی اس��تر وارداتی در ترکیب کمتر پشم برای تولید 

فاستونی برنامه ریزی شد.
این درصد ترکیب پلی اس��تر و پش��م در حاش��یه 
پارچه های تولیدی درج می شد بنابراین برای کاهش 
هزینه مواد اولیه از 80 درصد پلی استر با ترکیب های 
دیگر استفاده شد تا فاستونی با همان مرغوبیت قبلی 

تولید شود.
آی�ا�کیفیت�پارچه�ها�نیز�دس�تخوش�تغییر���

شد؟
کیفیت تولیدات ایران مرینوس با گرانی مواد اولیه 
تغییر نکرد بلکه ترکیب مواد اولیه از 45 درصد پشم 
تا 20 درصد تغییر یافت. ترکیب پلی اس��تر با پش��م 
در تولید پارچه باعث اس��تحکام بیش��تر و آسانی در 
اتوکش��ی پارچه خواهد ش��د ضمن آنکه تولید را به 
صرفه ت��ر می کند. اکن��ون پارچه چادرهای مش��کی 

دارای بیشترین درصد اختالط پلی استر است.
با�وجود�توسعه�شهرنشینی�و�الزام�به�خروج���

صنایع�از�محدوده�های�ش�هری�برای�توس�عه�و�
انتقال�کارخانه�ایران�مرینوس�چه�اقدامی�انجام�

شد؟
از آنج��ا که این کارخانه با وس��عت 100 هزار متر 
مربع در س��االریه قم ساخته شده بود اکنون زمین ها 
دارای مرغوبیت اس��ت و از سوي دیگر وجود چنین 
صنعت بزرگی در قلب ش��هر دیگر به صالح نیس��ت 
بنابرای��ن براس��اس قان��ون الزامات نوس��ازي صنایع 
نس��اجي، تصمیم گرفته ش��د که مح��ل کارخانه به 
ش��هرک صنعتي ش��کوهیه قم انتقال داده شود که 
ضمن بازسازي و نوس��ازي و بهینه سازي خط تولید 
اولیه ش��رکت ، خط تولی��د ثانویه ش��رکت نیز بدان 
افزوده و تولیدات جدید اضافه ش��ود و از سوي دیگر 
ب��ا آزادس��ازي اراضي مرغ��وب اولی��ه و ایجاد ارزش 
افزوده بسیار زیاد، موجبات بهره مندی هر چه بیشتر 
س��هامداران فراهم و از سوي دیگر در راستاي توسعه 

شهري قدم هاي استواري برداشته شود.
جداس��ازی اراض��ی ای��ن کارخانه در ش��هر قم با 
همکاري ش��هرداري انجام ش��د و در مرحله نخست 
پروژه اي برای س��اخت مجموعه تج��اري و اداري به 
مس��احت 25 هزار مترمربع در زمیني به مس��احت 
3 ه��زار و 100 مترمرب��ع و ب��ا مش��ارکت یک��ي از 
شرکت هاي عمراني قم در بازه زماني 40 ماه تعریف 
ش��د. بنابراین اقدامات الزم ب��رای انتقال کارخانه به 
مح��ل جدید )ش��هرک صنعتي ش��کوهیه( همراه با 
بازس��ازي، نوس��ازي، تکمیل و بهینه س��ازي خطوط 

تولیدي آغاز شد.
سخن�آخر...��

یک س��ال قبل از کش��ته ش��دن ناصرالدین شاه، 
1312 هج��ری قم��ری، مرتضی قلی خ��ان هدایت، 
کارخان��ه نس��اجی ماش��ینی وارد ایران ک��رده و به 
صنیع الدوله ملقب می ش��ود. آن زمان اسمی از ژاپن 
در صنعت نس��اجی مطرح نبود. یک س��ال بعد این 
کارخان��ه تعطیل می ش��ود و عل��ت آن ورود بی رویه 
پارچه های انگلیسی بوده است. اکنون واردات بی رویه 
از فرش ماش��ینی تا ورود پارچه های لباس زنانه مانع 

توسعه و رونق صنعت نساجی شده است.

احمد امامی

اکنون واردات بی رویه 
از فرش ماشینی تا 

ورود پارچه های لباس 
زنانه مانع توسعه و 
رونق صنعت نساجی 

شده است

فاستونی هایی بافته از صنعت و سیاست
بررسی فعالیت کارخانه پشم بافی از زبان یک مدیرعامل در گفت وگو با »گسترش صنعت« 

مدیریت روزآمد، الزمه بقای 
صنایع کوچک 

مدی��ران  بهره من��دی 
واحدهای صنعتی و تولیدی از 
اطالعات و علوم روز به منظور 
مدیری��ت و راهبری مناس��ب 
واحدهای تولی��دی در فضای 
رقابت��ی و پرچال��ش امروزی، 
جایگزین��ی تفکر سیس��تمی 
ب��ا تفکر س��نتی ب��ه منظور 
صنعتی  بنگاه های  پیش��رفت 

امری ضروری است.
اگ��ر بقی��ه اعض��ای ی��ک 

سیستم سالم باشند ولی مغز از کار بیفتد، سیستم محکوم به 
فنا خواهد بود و بدون بهره مندی از علوم روز و برخورداری از 
بخش های تحقیق وتوسعه توانمند که توان شناخت نیازهای 
بازار و مش��تریان را داش��ته و به ارائه محصوالت منطبق بر 
نیاز بازار کمک کنن��د، نمی توان در دنیای رقابتی کنونی به 

موفقیت و پویایی واحدهای صنعتی و تولیدی امیدوار بود.
استفاده از فناوری های نوین در حوزه های تولید، مدیریت و 
حتی بازاریابی از مولفه های افزایش توان رقابتی محصوالت، 
کاهش بهای تمام ش��ده تولید و همچنی��ن افزایش کیفیت 
محصول و در نتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان به عنوان 

سرمایه های اصلی شرکت های تولیدی است. 
همچنین برگزاری دوره ه��ای تخصصی آموزش مدیران و 
کارکنان واحدهای صنعتی و تورهای صنعتی و نمایشگاهی 
برای این واحدها یک��ی از اقدامات مهم و اولویت های اصلی 
معاونت صنایع کوچک و متوس��ط در ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان ها اس��ت این ام��ر در  راس��تای حمایت از 
صنایع در بروزرس��انی فناوری های تولی��دی به ویژه ارتقای 

فناوری های مدیریتی این شرکت ها اجرا می شود.

عرضه محصول 3 واحد صنعتي 
استان فارس در بورس کاال 

مدیر عامل  ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس از 
عرضه محصوالت 3 واحد تولیدي مس��تقر در ش��هرک هاي 
صنعتي ف��ارس در بورس کاال خبر داد و گفت: این 3 واحد 
صنعتي نخس��تین واحدهاي صنایع کوچک کشور به شمار 
می روند که موفق ب��ه عرضه محصوالت خود در بورس کاال 

شده اند.
به گزارش خبرنگار »گس��ترش صنعت« از استان فارس، 
اح��د فتوحي افزود: ش��رکت قندآوران ف��ارس تولیدکننده 
انواع محصوالت قندکله و خرد و ش��ده، ش��رکت ش��ادمان 
مخزن تولیدکننده انواع  مخازن پلی اتیلن فوم دار  و شرکت 
سرو آب سروس��تان تولیدکننده انواع لوله هاي پلي اتیلن ،3 
واحد صنعتي شهرک هاي صنعتي استان فارس هستند که 

محصوالت آنها در بورس کاال عرضه شده است.
فتوحي با بیان اینکه ش��رکت شهرک هاي صنعتي فارس 
براي نخس��تین بار در بین صنایع کوچک در کشور مقدمات 
عرض��ه محص��والت این 3  واحد صنعت��ي را در بورس کاال 
فراهم کرده اس��ت، گفت: کار پذی��رش و عرضه محصوالت 
س��ایر واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط استان در بورس 
کاال نی��ز از س��وی کارگزاری مفید ش��یراز به عنوان مجري 
مورد حمایت این شرکت در امور بورس و فرابورس در حال 

انجام است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس فراهم شدن 
زمینه عرضه محصوالت واحدهای صنعتی صنایع کوچک و 
متوس��ط استان در بورس کاال را یک فرصت جدید و بسیار 
ارزشمند برای بنگاه های اقتصادی کوچک اعالم کرد و گفت: 
این صنایع می توانند از این طریق نس��بت به  فروش کاالها 

و محصوالت و تامین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام کنند.
فتوح��ي افزود: معافیت از تش��ریفات مناقص��ه و مزایده، 
برخورداری از معافی��ت مالیاتی و قیمت های تعادلی تعیین 
ش��ده تس��هیالت س��لف  ازجمله مزایای ورود  واحد های 

صنعتی به  بورس کاال است. 
مدیرعامل  ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس 
اضافه کرد: حضور صنایع کوچک در بورس کاال می تواند به 
فروش محصوالت ش��ان بدون واسطه بینجامد که با این کار 
هم جان تازه  ای به این صنایع داده می ش��ود و هم با تامین 
مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط از بورس، شاهد کاهش 
قیمت تمام ش��ده محصوالت خواهیم ب��ود. فتوحی  با بیان 
اینک��ه  در حال حاضر بیش از 95 درصد بنگاه های اس��تان 
جزو بنگاه های کوچک و متوسط به شمار می روند، گفت: با 
توجه به اینکه این آمار رو به رش��د است، ورود شرکت های 

کوچک و متوسط به بازار سرمایه امری بسیار ضروری بود.
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان اینکه 
این اس��تان از استان های پیشتاز کشور در ارسال تقاضاهای 
واحدهای صنعتی برای پذیرش در بورس کاال  است، افزود: 
در ح��ال حاضر مدارک و مس��تندات 8 واحد صنعتی دیگر 
نیز برای پذیرش در بورس کاال ارسال شده و ارسال پرونده 
س��ایر واحدهای متقاضی نیز در دست انجام است. فتوحي 
اضافه کرد: به علت موفقیت هاي به دست آمده در فارس در 
این زمینه، معاونت صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک هاي صنعتي ایران نی��ز در نامه اي ضمن تقدیر از 
اقدامات انجام ش��ده، شرکت ش��هرک هاي صنعتي فارس را 

به عنوان استان پیشتاز و الگوي کشور معرفي کرده است.
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مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز 
گف��ت: صنایع غذایی، دارویی، ش��یمیایی جزو صنایع 
شاخص استان البرز به شمار می روند بنابراین اگر قرار 
باش��د نوسازی را در شهرک های صنعتی اولویت بندی 
کنیم ابتدا نوسازی را از این صنایع شروع خواهیم کرد.

جهانگیر ش��اهمرادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری گس��ترش ب��ا تاکید ب��ر اینکه تمام��ی صنایع 
دنیا به نوس��ازی نی��از دارد، تصریح ک��رد: بکارگیری 
خودکارسازی در صنایع »بهره وری« را باال خواهد برد 

و ضایعات کمتری تولید خواهد شد.
 وی اف��زود: همچنین مکانیزه کردن صنایع عالوه بر 
اینک��ه تولید محصول رقابت پذی��ر را به همراه دارد به 
کاهش نیروی انسانی در فرایند تولید کمک می کند.  
این در حالی اس��ت که  صنایع با ماشین آالت قدیمی 
ب��ه  مرور زم��ان از چرخه تولید خارج  می ش��وند و از 
این منظر است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت تاکی��د ویژه ای بر موضوع نوس��ازی 

صنایع دارند.

ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
الب��رز، نوس��ازی واحده��ای صنعتی نیازمن��د اعتبار 
است البته به ش��رطی که درنظر گرفتن اعتبار توجیه 
اقتصادی را به همراه داشته باشد و نکته مهم تر اینکه 
واحدهای صنعتی باید تجربه بازاریابی را داشته باشند.
 ش��اهمرادی گفت:  نوسازی صنایع موضوعی نیست 
ک��ه به  طور مطل��ق درباره صنایع قدیم��ی به کار رود 
چراکه هر واحد صنعتی که به تازگی راه اندازی ش��ده 
باشد نیز ممکن است به نوسازی و بازسازی نیاز داشته 

باش��د. به عنوان نمونه، گوشی تلفن همراهی که برای 
امسال می خرید سال آینده دچار تغییراتی خواهد شد 
که دیگر ساخت آن گوشی تلفن همراه با ماشین آالت 

قدیمی امکان پذیر نخواهد بود.
ش��اهمرادی تاکید ک��رد: البته م��واردی نیز مطابق 
ب��ا طرح رونق تولید برای نوس��ازی بنگاه های تولیدی 
و صنعت��ی ازجمل��ه تولی��د محص��ول رقابت پذی��ر و 
صادرات مح��ور، افزایش اش��تغالزایی و توانمند بودن 

متقاضی نیز درنظر گرفته می شود.

نوسازی ۳ صنعت شاخص در استان البرز



 براس��اس گزارش ش��اخص عملکرد زیست محیطی 
جهان س��ال 95) 2016 میالدی( که به تازگی منتش��ر 
ش��ده است، ایران در سال های 1392 تا 1394 با امتیاز 
66/32  از بین 180 کش��ور جهان رتبه 105 را به خود 
اختصاص داده اس��ت. این در حالی است که رتبه ایران 
در سال 93 )2014( که نشانگر عملکرد زیست محیطی 
س��ال های 1390 تا 1392 بود 83 از بین 178 کش��ور 
ب��وده اس��ت. به عب��ارت دیگر، جای��گاه ای��ران در این 
شاخص 22 پله س��قوط داشته است. شاخص EPI هر 
دو س��ال یك بار در اجالس جهان��ی اقتصاد در داووس 
منتش��ر می ش��ود. گزارش های جهانی شاخص عملکرد 
زیس��ت محیطی کش��ورها، یك عامل کم��ی در کنترل 
آلودگی ها و پیامدهای مدیریت منابع طبیعی اس��ت که 
به طور مش��ترک، مراکز پژوهشی به ویژه دانشگاه های 
یی��ل و کلمبی��ا در امری��کا، مجمع جهان��ی اقتصاد در 
داووس س��وئیس و مرکز تحقیق��ات اتحادیه اروپا آن را 
تدوین می کنند. این شاخص یکی از شاخص های مهم 

توسعه کشورها در قرن 21 است.
�9مولفه�شاخص�عملكرد�محيط�زیست��

ش��اخص عملکرد محیط زیس��ت ب��ر دو هدف اصلی 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت ازجمله کاهش فش��ارهای 
زیس��ت محیطی بر سالمت انس��ان ها و ارتقای وضعیت 
زیس��ت بوم ها و مدیری��ت صحیح مناب��ع طبیعی تاکید 
دارد. این دو موضوع با 20 ش��اخص در 9 مولفه »اثرات 
بر س��المت، کیفیت ه��وا، آب و بهداش��ت، منابع آب، 
کشاورزی، جنگل، ش��یالت، تنوع زیستی و زیستگاه ها 

و اقلیم و انرژی« اندازه گیری می شود.
توس�عه�اقتص�ادی�پای�دار�ب�ا�حفاظ�ت�از���

محيط�زیست
توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
توس��عه جامعه و ایجاد هماهنگی و همس��ویی بین این 
ابع��اد، بنیادی ترین رک��ن برنامه ریزی در رس��یدن به 
توس��عه پایدار اس��ت. توس��عه اقتصادی پایدار کش��ور 
مره��ون بهره برداری مناس��ب از امکان��ات آب، خاک، 
منابع طبیعی و ظرفیت های موجود نیروی انسانی و به 
عبارتی، حفاظت از محیط زیس��ت است. امروزه موضوع 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت و جلوگی��ری از تخریب آن 
به عنوان یکی از مهم تری��ن چالش های فراروی جامعه 
جهانی مطرح ش��ده و به همین دلیل نیز در س��ال های 
گذشته کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی بسیاری 
برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در سطح جهان 
منعقد شده است که ایران نیز بسیاری از آنها را به امضا 
رس��انده و متعهد ش��ده تا در راستای اهداف مندرج در 

این کنوانس��یون ها اقدام کند. ب��ه دنبال این تحوالت، 
شاخص های زیست محیطی بسیاری نیز برای نظارت بر 
فرآیندهای تخریب محیط زیس��ت ازسوی سازمان ملل 

متحد و دانشگاه ها مطرح شده است.
زنگ�خطر�بحران�های�زیست�محيطی�در���

خاورميانه
شاخص ها ابزارهایی هس��تند که اطالعات پیچیده و 
گس��ترده را به ص��ورت کّمی و قاب��ل درک برای عموم 
و تصمیم گی��ران فراه��م می کنن��د. به عب��ارت دیگر، 
ش��اخص ها نشان می دهند که در کجا قرار داریم، مسیر 
حرکت چگونه اس��ت و آیا مس��یر حرکت و تحوالت در 
راس��تای اهداف پیش بینی شده طی می شود؟ براساس 
گزارش س��ال گذشته )2016میالدی( و بررسی جایگاه 
3 کشور ایران، عربستان سعودی و ترکیه در خاورمیانه 
مش��اهده می شود که ش��اخص عملکرد محیط زیست 
در این کش��ورها پیوسته در نوسان بوده و سیاست های 
زیس��ت محیطی ثب��ات ج��دی در این کش��ورها ندارد. 
این امر م��ی تواند به مثابه زنگ خطری برای تش��دید 
بحران ه��ای زیس��ت محیطی خاورمیان��ه در آین��ده ای 
نه چندان دور و پیش رو باش��د. اما به طور کلی مقایسه 
بین عملکرد زیست محیطی ایران با عربستان سعودی و 
ترکیه بیانگر عملکرد بهتر این دو کشور نسبت به ایران 

در خاورمیانه است. 
بدترین�جایگاه�کشور�در��15سال�گذشته��

ن��زول 22 پله ای کش��ور ایران در ش��اخص عملکرد 
محیط زیس��ت )EPI( در س��ال 1395 نسبت به سال 
1393، نش��ان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب کشور 
در شاخص های زیس��ت محیطی هم در جهان و هم در 
منطقه اس��ت. ای��ن رتبه بدترین جایگاه کش��ور در 15 
س��ال گذشته است. ایران که در س��ال 2014 میالدی 
ب��ا نمره 51/08 موفق به کس��ب رتبه 83 در بین 178 
کشور شده بود، در گزارش سال 1395 از لحاظ عملکرد 
زیس��ت محیطی با نمره 66/32 به رتبه 105 از مجموع 
180 کش��ور نزول کرده اس��ت و در رده کشورهایی با 

عملکرد ضعیف در محیط زیست قرار دارد. 
بی�توجه�ی�ب�ه�محي�ط�زیس�ت�در�برنامه���

پنجم�توسعه�
مشکل نخس��ت سقوط 22 پله ای ش��اخص عملکرد 
زیس��ت محیطی ای��ران، نب��ود اولویت بن��دی مس��ائل 
زیست محیطی در کش��ور است. در برنامه پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی ایران، محیط زیست نسبت به مسائل 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از جایگاه بسیار مختصری 
برخوردار بوده است. اما این امر درباره عربستان سعودی 
چندان صدق نمی کند زیرا این کش��ور با اختصاص یك 
فصل مجزا و مفصل در برنامه نهم توسعه خویش نشان 
داده که نسبت به گذشته اولویت بیشتری برای مسائل 

زیست محیطی قائل است.
در س��ال 2016 میالدی ضعیف ترین عملکرد کشور 
مرب��وط به تنوع زیس��تی و زیس��تگاه با رتب��ه 133 از 
180اس��ت. پس از آن به ترتیب ش��یالت با رتبه 110، 
اثرها بر س��المت با رتبه 109، کیفیت هوا با رتبه 109، 
آب و بهداش��ت ب��ا رتب��ه 101، اقلیم و ان��رژی با رتبه 
97، منابع آب با رتبه 92 و کش��اورزی با رتبه 68 قرار 

می گیرد.
مقایس�ه�وضعي�ت�ای�ران�ب�ا��۳کش�ور�برتر���

جهان
براس��اس پژوهش ه��ای مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
شورای اسالمی مقایس��ه عملکرد زیست محیطی ایران 
با کش��ورهای فنالند، ایس��لند و سوئد، نش��ان داد که 
کشورهای توس��عه یافته مورد مطالعه، برای رسیدن به 
جامع��ه ای بدون کربن تا س��ال 2050 می��الدی تعهد 
اجتماعی باالیی دارند و برای رس��یدن به توسعه پایدار 
دارای چش��م اندازی با ق��درت اجرایی هس��تند. هدف 
فنالند تامین 38 درصد انرژی مورد نیاز کشور از طریق 
منابع تجدیدپذیر تا سال 1399 )2020 میالدی( است 
که این مسئله به صورت قانونی الزام آور است و در حال 
حاضر، دوسوم برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و یا انرژی 

هسته ای تامین می شود.
 پس از فنالند، ایس��لند و س��وئد نیز ک��ه به ترتیب 
رتبه ه��ای دوم و س��وم را دراختیار دارن��د با گامی بلند 
به س��وی انرژی های تجدیدپذیر و پاک قدم برداشته اند 
و انتظار هست تا سال1429)2050میالدی( به اقتصاد 

بدون کربن دست یابند. 
معضالت�اصلی�محيط�زیست�در�ایران���

این در حالی اس��ت که ایران معضالت عمده ای را در 
حوزه محیط زیس��ت تجربه می کند، در حوزه جنگل ها، 
125 هزار هکتار از جنگل های ایران در هر س��ال ویران 
می ش��ود، سدس��ازی بی رویه ادام��ه دارد و در همین 
ح��ال 160 س��د مخزنی از آب خالی اس��ت. 67 درصد 
مس��احت تاالب ها خشك شده  و باالخره بحران دائمی 
آلودگی هوا ازجمله مس��ائل اصلی محیط زیست ایران 
اس��ت. به طور کلی مقایس��ه رتبه ای��ران در دو گزارش 
تازه 2016 س��ال های 1395 و 1393 نش��ان می دهد 
که به جز بهبود نس��بی شاخص منابع آب و زیرشاخص 
فاضالب و ثابت ماندن رتبه اقلیم و انرژی، افت بارز رتبه 
عملکرد زیست محیطی در تمامی شاخص ها وجود دارد 
که حادترین آن در ش��اخص کیفیت هوا با افت رتبه از 

52 به 109 است.
�4پيش�نهاد�مرک�ز�پژوهش�ه�ای�مجل�س���

شورای�اسالمی
براس��اس پیش��نهادهای مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اسالمی، محیط زیس��ت در ایران زمانی بهبود 

می یابد که در بطن جامعه این کشور حمایت و مشارکت 
زیست محیطی به وجود آید و نقش حاکمیتی و نظارتی 
مطلق دولت ها و نگرش مش��کوک ب��ه نهادهای مدنی 
زیست محیطی، جای خود را به همکاری های تنگاتنگ 
دولتی و مدنی برای حفظ و بهبود محیط زیست بدهد. 

اصالحات�مالی�زیست�محيطی���
از س��وی دیگ��ر اتخ��اذ سیاس��ت اصالح��ات مالی 
زیس��ت محیطی یک��ی از ابزاره��ای کارآم��د برای حل 
معضل یارانه باالی انرژی در منطقه است. با اجرای این 
سیاس��ت ها، دولت های منطقه ای این امکان را دارند که 
ب��رای ارتقای کارآیی انرژی، کاه��ش مصرف و تقاضای 
ان��رژی و کنت��رل آلودگی هوا از طریق کاهش انتش��ار 

دی اکسیدکربن، گام های اساسی بردارند.
ماليات�های�سبز��

مالیات های زیس��ت محیطی یا مالیات های س��بز نیز 
یک��ی از ابزاره��ای اقتصادی قدیم��ی در حفظ محیط 
زیست بوده که سال های طوالنی در کشورهای مختلف 
از آن اس��تفاده ش��ده اس��ت. بهره گیری از این ابزار در 
مواردی که علم اقتصاد محیط زیست پیشنهاد می کند 
ضروری اس��ت. در ح��ال حاضر در ای��ران نظام جریمه 
 وج��ود دارد که ب��ا مالیات بس��یار متفاوت اس��ت، اما

 می ت��وان با فراهم کردن بس��تر حقوقی و پژوهش های 
علمی اقتص��ادی، مقدار مالیات های س��بز را به صورت 

علمی تعیین کرد.
گسترش�اقتصاد�سبز��

توس��عه کارآفرینی س��بز، گس��ترش اقتصاد س��بز، 
توجه به ظرفیت های زیس��تی و قابلیت ها و مزیت های 
منطقه ه��ا در طرح ه��ای اقتص��ادی، به��ره وری س��بز 
در مناب��ع، مص��ارف و فرآیندها و کاه��ش تهدیدهای 
محیط زیس��تی، آلودگی ها و هزینه های درمان، تدوین 
س��ند اقدام برای کاهش مصرف ان��رژی، تامین عدالت 
اجتماعی محیط زیس��تی با اس��تفاده پای��دار از منابع، 
برخ��ورداری عادالنه جامعه و نس��ل آین��ده از محیط 
زیس��ت و بکارگیری فناوری های نوین در حوزه انرژی 
ازجمله راهکارهای حفاظت محیط زیس��ت در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی براس��اس بندهای ابالغی رهبر 

معظم انقالب است.
 بن��ا بر این گ��زارش، با توجه افت بی س��ابقه جایگاه 
ایران در ش��اخص عملکرد زیس��ت محیطی و تاثیر این 
شاخص بر توسعه اقتصادی ضرورت توجه دولتمردان و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برنامه ریزی های 
کالن کش��ور نس��بت به ش��اخص های محیط زیستی 
دوچندان شده و باید با اقداماتی سریع نسبت به بهبود 
وضعیت ش��اخص های محیط زیست اقدام جدی شود 
و هدف گذاری ه��ای صنعتی و اقتص��ادی نیز با درنظر 

گرفتن مولفه های محیط زیستی باشد. 

 نزول 22 پله ای 
ایران در شاخص 

عملكرد محيط زیست 
)EPI( در سال 1395 
نسبت به سال 1393، 
نشان دهنده وضعيت 

نه چندان مطلوب 
کشور در شاخص های 
زیست محيطی هم در 
جهان و هم در منطقه 

است

صنعت و اقتصاد

سقوط 22 پله ای ایران در شاخص عملكرد محيط  زیست

رتبه�کارآفرینی�اجتماعی�ایران�در�جهان��27اعالم�شد
یك اس��تاد دانش��گاه رتبه کارآفرینی اجتماعی ایران 
در می��ان 50 کش��ور جهان را رتب��ه 27 اعالم کرد.  به 
گزارش ایسنا، محمدرضا آراستی در همایش کارآفرینان 
خیر و خیرین کارآفرین گفت: در س��ال گذش��ته تعداد 
موسسه هایی که خدمات اجتماعی داده اند، افزایش یافته 
اس��ت و از 3 جهش اصلی باعث شده افراد بیشتری به 
سمت ارائه خدمات اجتماعی روی آورند.  وی ادامه داد: 
کاهش س��رعت خدمات دهی اجتماعی از سوی افرادی 

که در این حوزه فعالیت دارند، فاصله میان کش��ورهای 
درحال توس��عه و توس��عه یافته، افزایش رقابت پذیری و 
توجه به کسب وکارهای اجتماعی از جمله عواملی است 
که موجب اقبال افراد به س��مت خدمات دهی اجتماعی 
ش��دند.  این اس��تاد دانش��گاه، کارآفرینی اجتماعی را 
برای پیش��رفت جوام��ع حیاتی دانس��ت و گفت: ما به 
کارآفرین��ان اجتماع��ی نیاز داریم ت��ا راه های جدیدی 
برای حل مسائل اجتماعی دهند.  آراستی در عین حال 

تف��اوت کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی را مورد ارزیابی 
ق��رار داد و گفت: در کارآفرین��ی اقتصادی هدف اصلی 
کس��ب وکار اقتصادی  اس��ت که به سود منتج می شود 
در حالی که در کارآفرین��ی اجتماعی اصلی ترین دلیل 
کسب وکار، سودآوری نیست و بیشتر پایداری اجتماعی 
مطرح است.  وی در ادامه با اشاره به آخرین آمار مرکز 
کارآفرین��ی جهان از وضعی��ت کارآفرینی اجتماعی در 
دنیا گفت: بیش از 90 کشور 17 سال است که پژوهش 

کارآفرین��ی در دنی��ا را انجام می دهن��د و گزارش های 
س��االنه کارآفرین��ی و نرخ کارآفرینی در ش��اخص های 
مختل��ف از س��وی  گروه��ی در ایران جم��ع آوری و با 
کشورهای مختلف مقایسه می شود.  این استاد دانشگاه 
گفت: براس��اس آم��ار 2016 مرک��ز کارآفرینی جهان 
میانگین نرخ کارآفرینی اجتماعی در کل دنیا 3/2 است 
که کره جنوبی با 0/3درصد کمترین و پرو با 13/7درصد 

بیشترین نرخ کارآفرینی اجتماعی را داشته اند. 

توسعه پایدار
 در گرو اقتصاد سبز

بن��ا ب��ر اع��الم مس��ئوالن 
سهم  زیست،  محیط  سازمان 
اقتصاد س��بز از اقتصاد ایران 
نیم درصد است. این در حالی 
اس��ت ک��ه ش��اخص نام برده 
در برخ��ی کش��ورها از جمله 
کش��ورهای اس��کاندیناوی و 
در  و  درص��د   20 آلم��ان 
توس��عه  درحال  کش��ورهای 
ب��ه  ط��ور میانگی��ن کمتر از 
10 درص��د اس��ت. اقتص��اد 

س��بز یکی از راهکارهای دس��تیابی به توس��عه پایدار منهای 
خطرهای زیست محیطی است. تمرکز بر اقتصاد سبز و الگوی 
توس��عه پایدار در شهرها باید در کانون توجه مدیران شهری 
قرار گیرد، اگرچه بیش��تر در نظریه های توس��عه پایدار ابعاد 
زیس��ت محیطی و اجتماعی مدنظر اس��ت، اما اقتصاد شهرها 
نیز سهم ویژه ای در توسعه پایدار دارد. پیش بینی های جهانی 
حکایت از آن دارد که تا سال 2030 میالدی تقاضای جهانی 
انرژی 45 درص��د افزایش خواهد یافت و قیمت جهانی نفت 
نیز به مرز 180 دالر در بش��که خواهد رس��ید. در این س��ال 
انتش��ار گازهای گلخانه ای 45 درصد بیشتر خواهد شد که 5 
برابر بیش��تر از میزان جذب این گازها توسط زمین است. در 
حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی 
می کنن��د، فعالیت ه��ای اقتصادی ش��هری 55 درصد تولید 
ناخالص ملی در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته، 73 درصد 
در کش��ورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی در جایگاه متوسط 
هستند و 85 درصد، کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهد.

امروزه اغلب گفته می ش��ود رشد اقتصادی حالل مشکالت 
جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه است. با این حال، باید 
مدنظر داشت که این رشد اگر با پیوست های زیست محیطی 
همراه نباشد نه تنها به پیش��رفت پایدار منجر نمی شود بلکه 
می تواند جوامع را با مشکالت پیچیده تری روبه رو کند. تکیه 
بر اقتصاد س��بز یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 
منهای خطرهای زیست محیطی است، این جمله نخستین بار 
در سال 2008 میالدی از سوی سازمان ملل متحد و آن هم 
در ش��رایط بحران اقتصادی مطرح ش��د تا به دولت ها و سایر 
تصمیم گیران در تکوین سیاست ها به سمت بخش های حامی 
محیط زیس��ت یاری کند. اقتصاد سبز آ ن طور که متولیان و 
مش��ارکت کنندگان بین المللی می گویند راهی بی بدیل برای 
توس��عه جهانی است، آنها پیش��نهاد می کنند که ساالنه یك 
درص��د تولید ناخال��ص داخلی جهانی به س��رمایه گذاری در 
اقتصاد س��بز تعلق گی��رد. در مقیاس جهان��ی 630 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری در انرژی ه��ای تجدید پذیر مانند انرژی 
ب��ادی، خورش��یدی و بیوان��رژی، 20 میلیون ش��غل جدید 
تا س��ال 2030 می��الدی ایجاد خواهد ک��رد. برپایه این نگاه 
اقتصادی، س��رمایه گذاری در بخش مدیریت یکپارچه منابع 
آب، کش��اورزی ارگانی��ك، حمل ونق��ل و ان��رژی، طرح های 
آبخی��زداری و کنترل و هدایت س��یالب، جنگل ها، ش��هرها، 
گردش��گری و... باید افزایش یابد. از نظر برنامه محیط زیست 
س��ازمان ملل متحد، اقتصاد سبز می تواند به عنوان اقتصادی 
که به بهبود س��المت انسان ها و افزایش برابری اجتماعی در 
عین کاهش مخاطرات محیط زیستی و تنگناهای اکولوژیکی 
منجر می شود، تعریف شود. اقتصاد سبز پیش زمینه الزم برای 
دستیابی به توس��عه پایدار اس��ت زیرا دربرگیرنده 3 فاکتور 
اصلی پیش��رفت یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی 

است.

95درصد کارگران با قرارداد 
موقت زندگی می کنند

رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور 
گف��ت: 95 درصد کارگ��ران زندگی را ب��ا قراردادهای موقت 

سپری می کنند و امنیت شغلی ندارند.
اکبر ش��وکت، عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران ایران 
به ایرنا گفت: در حال حاضر مهم ترین مس��ائلی که در حوزه 
کارگری مطرح اس��ت امنیت ش��غلی، طرح تحول س��المت، 
حض��ور کارگ��ران خارجی غیرمج��از، ح��وادث کار و حضور 

پیمانکاران در پروژه هاست.
وی از ایجاد س��امانه پاالیش بیم��ه ای کارگران خبر داد و 
گفت: این اقدام خوب زمینه رضایتمندی کارگران را افزایش 
می داد و ایجاد آن موجب حذف بسیاری از افراد غیرواقعی از 

فهرست بیمه کارگران ساختمانی شد.
 ش��وکت اظه��ار ک��رد: اگر قان��ون کار ب��ه درس��تی اجرا
  می ش��د، بخش زیادی از دغدغه های جامعه کارگری از میان
 می رف��ت اما جدا نش��دن کارهای دائ��م از غیردائم موجب 

افزایش قراردادهای کوتاه مدت شد.
وی بیان کرد: قرارداد کارگری براس��اس ماده 9 قانون کار 
باید در 4 نس��خه وی��ژه کارفرما و کارگر و تش��کل کارگری 
 و وزارت کار تدوی��ن ش��ود اما چنین رویک��ردی کمتر دیده

 می شود. با ایجاد سامانه جامع کار می توان این گونه معضالت 
را حل کرد.

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون 
کار اگر درس��ت اجرا می ش��د، جامعه کارگ��ری دغدغه ای 
نداش��ت. بزرگترین ضربه جامعه کارگری در حوزه صنعت به 
دلیل نبود امنیت ش��غلی اس��ت، دغدغه های فکری کارگران 
نسبت به آینده مطمئن موجب حوادث ناشی از کار می شود.
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اشتغال پایدار از جمله ش��اخص هایی است که 
تم��ام دولت ها تالش کردند به آن دس��ت یابند یا 
در کمترین حالت ش��عارهایی داده اند که این طور 
ب��ه نظر آید. با این حال آنچه کارگران در واقعیت 
با آن روبه رو ش��ده اند، چالش های بس��یاری است 
که در ای��ن زمینه وجود دارد. بر اس��اس گفته ها 
و آمارهای رس��می اکنون ش��اخص امنیت شغلی 
در کش��ور سیر نزولی در پیش گرفته و اگر دولت 
دوازدهم نتواند س��د محکمی پیش روی آن قرار 
دهد، مشکالت جدی تری در آینده اشتغال کشور 

بروز خواهد کرد. 
ب��ا اینکه در ش��رایط ع��ادی به نظر می رس��د 
ب��رای حل هر مش��کلی باید برای همان مش��کل 
برنامه ری��زی ک��رد اما برخ��ی از کارشناس��ان و 
مس��ئوالن اقتصادی معتقدند حل مشکل اشتغال 

پایدار به ش��اخص هایی بی��رون از این 
پدی��ده ارتباط دارد. این کارشناس��ان 
معتقدن��د جدی تری��ن ش��اخصی که 
می تواند زمینه ساز اش��تغال پایدار در 
کشور شود، شاخص فروش و صادرات 

محصوالت تولیدی است. 
این دسته از کارشناسان معتقدند در 
شرایط کنونی کارفرمایان و کارگران با 
فشارهای اقتصادی روبه رو هستند و در 
این ش��رایط نمی توان به بررسی دقیق 
شاخص ها پرداخت. با اینکه در شرایط 
ع��ادی کارگران و کارفرمایان به دنبال 
منافع خود هس��تند و این منافع نیز با 
ه��م در تضادهایی ق��رار می گیرند اما 

اکنون این گونه نیست و کارگران و کارفرمایان به 
طور همزمان در فشارهای اقتصادی قرارگرفته اند. 
دولت نی��ز وظیفه دارد برای ح��ل این زنجیره از 
مشکالت کارفرمایی و کارگری ابتدا معضل فروش 
و صادرات را برطرف کند. »گس��ترش صنعت« در 
ادامه به بررس��ی تاثیر فروش بر اش��تغال پایدار و 

امنیت شغلی پرداخته است. 
صادرات�و�فروش،�الزمه�اشتغال�پایدار���

ارس��الن فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی 
دوره هش��تم و نهم مجلس شورای اسالمی درباره 
مش��کالت حوزه اشتغال به »گس��ترش صنعت« 
گفت: ریش��ه مشکالت حوزه اش��تغال به نقطه ای 
خارج از محور این موضوع وابس��ته ش��ده اس��ت. 
گاهی در یک مقطع مناس��ب ب��ه لحاظ اقتصادی 
کارفرما مش��کالتی را به وجود م��ی آورد که باید 
ب��ا آن برخورد ش��ود اما گاهی این طور نیس��ت و 
کارفرما هم دچار مشکالت جدی می شود. اکنون 

در چنین مقطعی قرارگرفتیم.
فتحی پور با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان 
در س��ال های گذش��ته درخواس��ت 
کمک کرده اند، گفت: این نش��ان از 
وضعیت نابسامان تولید و فروش در 
کش��ور دارد. مشکالت اش��تغال نیز 
ام��روزه به این دلی��ل رو به افزایش 
قرار گرفته اس��ت. به عب��ارت دیگر 
کارفرمای��ان و کارگران به عنوان دو 
گروه که با یکدیگ��ر منافع متفاوتی 
دارن��د اکن��ون با مش��کالت جدی 
روبه رو شده اند و هیچ کدام به منافع 

مورد نیاز خود دست نمی یابند. 
کمیس��یون  پیش��ین  ریی��س 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با 
بیان اینکه ریش��ه این مشکالت در 

فروش محصوالت تولیدی اس��ت، گفت: متاسفانه 
به این موضوع آن قدر که باید، پرداخته نش��ده اما 
در واقع این مش��کل اصلی بخش تولید و اشتغال 
کشور اس��ت. ابتدا باید شاخص های موجود را در 
ش��رایط باثبات ت��ری قرار دهیم و بع��د رفتارهای 

کارگران و کارفرمایان را تحلیل کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نمی توان 
برای اشتغال پایدار برنامه ریزی مدون و مشخصی 
داش��ت، گفت: دولت موظف اس��ت برای اشتغال 
پایدار برنامه ریزی هایی داش��ته باشد اما شرایط به 
گونه ای نیست که اقدام به ایجاد اشتغال پایدار به 
طور مش��خص با برنامه ریزی ب��رای آن کند. برای 
رسیدن به اش��تغال پایدار باید باقی شاخص های 
تولی��د، ف��روش و ص��ادرات را نی��ز ب��ه ش��رایط 

باثبات تری رساند. 
ادامه�شرایط�به�نفع�هیچ�کس�نیست���

محمدرض��ا منص��وری با بی��ان اینک��ه یکی از 
جدی تری��ن چالش ه��ا ام��روز در ح��وزه کار ب��ه 
فروش و صادرات محصوالت مربوط می ش��ود، به 

»گس��ترش صنعت« گفت: مش��کالت 
ح��وزه تولید زنجی��ره وار ب��ه یکدیگر 
متص��ل ش��ده اند و حلقه اتص��ال تمام 
این مش��کالت حوزه فروش و صادرات 
است. بر اساس آمارهای موجود اکنون 
حدود ۹۵ درصد کاالهای تولید ش��ده 

در کشور صادر نمی شوند. 
ک��ه  صورت��ی  در  اف��زود:  وی 
تولیدکنندگان بتوانند مشکالت فروش 
و صادرات را برطرف کنند به طور قطع 
شاهد رش��د اش��تغال پایدار در کشور 

خواهیم بود. 
شرایط کنونی اشتغال در کشور برای 
هیچ کس خوش��ایند نبوده و نمی توان 

این وضعیت را ادامه داد. 
این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به اینکه نیروی کار، 
دانش فنی و سرمایه در چرخه اشتغال تصمیم ساز 
هستند، گفت: مشکالتی که در این حوزه ها وجود 
دارد باعث ش��ده ت��ا وضعیت اش��تغال نیز دچار 
معض��الت جدی ش��ود. ب��ه دلیل ضع��ف در این 
حوزه هاست که ش��اهد اعتراضات جدی کارگری 

در کشور هستیم.
منص��وری افزود: اگ��ر هزینه و درآمد تناس��ب 
منطقی داشته باشند رفاه نسبی برای تمام اعضای 
چرخ��ه تولید مهیا می ش��ود. در ش��رایط کنونی 
بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شده یا نیمه 
فعال هستند. در این شرایط نباید توقع داشت که 
صاحب��ان کارخانه بتوانند با کارگران خود قرارداد 
دائم داشته باشند. وی با اشاره به اینکه در شرایط 
کنون��ی ک��ه نمی توانیم ص��ادرات باالیی داش��ته 
باش��یم رفاه زیادی هم نداریم، گفت: باید کش��ور 
در مس��یری قرار گیرد که همه اقش��ار و طبقات 
جامعه به رفاه مناسبی دست یابند. 
این موضوع نیز جز توس��عه صنعتی 
و تولی��د با کیفیت بهتر راهی ندارد.  
این عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اف��زود: محصولی باید تولید 
کرد که صادر ش��ود و همه از منافع 
آن بهره مند ش��وند. مش��کل ما این 
است که نمی توانیم صادرات داشته 
باش��یم. تا زمانی ک��ه این اتفاق رخ 
ندهد نمی ت��وان کاری کرد. افزایش 
درآم��د واحده��ای تولی��دی باعث 
می ش��ود مش��کالتی که به واسطه 
آن ب��ه وجود آمده نیز به مرور زمان 

برطرف شود.

حل مشکل اشتغال 
پایدار به شاخص هایی 
بیرون از این پدیده 

ارتباط دارد. 
جدی ترین 

شاخصی که می تواند 
زمینه ساز اشتغال 

پایدار در کشور شود، 
شاخص 

فروش و صادرات 
محصوالت 

تولیدی است

کارگری

راه حل معضل اشتغال بیرون از دایره روابط کار 

مشکل اصلی وزارت تعاون، 
نبود منابع الزم برای پرداخت 

بدهی هاست
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
هدفمن��دی یارانه ها، رس��یدگی به 
مشکالت صندوق های بازنشستگی، 
آس��یب های اجتماع��ی و اش��تغال 
را از اقدام��ات مهم ای��ن وزارتخانه 
بی��ان کرد و گفت: در حوزه درمان، 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

بیشترین زحمت را کشید اما بیشترین فشارها را نیز تحمل 
ک��رد و مش��کل اصلی ما نبود منابع و اعتب��ارات الزم برای 

پرداخت بدهی ها به حوزه سالمت است.
به گزارش »گس��ترش صنعت« از خانه ملت، علی ربیعی 
با حضور در نشس��ت فراکسیون والیی مجلس که به منظور 
بررس��ی شرایط اش��تغال در کشور برگزار ش��د با یادآوری 
اینکه بررسی شرایط اشتغال کشور و بحث بیکاری در قالب 
یک جلس��ه امکان پذیر نیس��ت، افزود: از نمایندگان تقاضا 
دارم ب��ا برگزاری جلس��ه ای دیگر در آینده امکان بررس��ی 

شرایط اشتغال را در زمان مناسب تری فراهم کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فراکس��یون 
والی��ی مجل��س باید در رفع مش��کالت اش��تغال و اجرای 
برنامه های م��ورد نظر در این ح��وزه وزارتخانه را همیاری 
کن��د، افزود: برای حل مش��کالت نیازمن��د تعامل مجلس 

هستیم.
ربیعی ادامه داد: مهم ترین بحث موضوع هدفمندی است 
که روز گذش��ته در این باره مباحثی را با رییس مجلس نیز 
مطرح کردم ضمن اینکه در جلسه فردا هیات دولت نیز در 

این باره مسائلی را مطرح می کنم.
وی تاکید کرد: پیگی��ری مباحث مربوط به صندوق های 
بازنشس��تگی نیز اولویت دیگر این وزارتخانه اس��ت که روز 
گذش��ته در جلس��ه غیرعلنی مجلس مسائلی در این حوزه 
به سمع و نظر نمایندگان رسید. به طورحتم رفع مشکالت 
صندوق ه��ا نیازمن��د اتخاذ تصمیمات س��خت اس��ت زیرا 
مباحثی درباره ادغام و انحالل صندوق ها وجود دارد ضمن 
اینکه درحال حاضر ح��دود ۶ میلیون نفر فاقد بیمه نیز در 

جامعه است که باید به مشکالت آنها هم توجه کرد.
وی با بیان اینکه موضوع آس��یب های اجتماعی و اشتغال 
ه��م از برنامه های مه��م دیگر این وزارتخانه اس��ت، گفت: 
همان ط��ور ک��ه پیش تر نیز مطرح ش��د هی��چ وزیر کاری 
تاکنون در تاریخ مجلس استیضاح نشده است اما وزیر رفاه 
ب��ه طور دائم در فش��ار قرار دارد زیرا ظرفیت ش��رکت های 
اقتص��ادی در وزارت رفاه در معرض ی��ک قضاوت عمومی 

است ضمن اینکه حوزه رفاه نیز سختی هایی دارد.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی ادام��ه داد: در حوزه 
درم��ان ای��ن وزارتخان��ه بیش��ترین زحمت را کش��ید اما 
بیش��ترین فشارها را نیز تحمل کرد، درحال حاضر درگیری 
میان وزارت رفاه و بهداش��ت در ح��وزه درمان وجود ندارد 
بلکه مش��کل اصلی ما نب��ود منابع و اعتب��ارات الزم برای 
پرداخت بدهی ها به حوزه س��المت است؛ بیمه سالمت که 
طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداش��ت منتقل ش��د و این 
سازمان درحال حاضر حتی ۴ ماه عقب تر از تامین اجتماعی 

در پرداخت بدهی خود به وزارت بهداشت است.
ربیعی تصریح کرد: بنده مس��ئول سیاس��ت های پولی و 
مالی بوده و عضو شورای پول و اعتبار نیستم اما مسئولیت 
ای��ن ح��وزه را پذیرفتم؛ همچنی��ن درحال حاض��ر الیحه 
اختیارات وزارت رفاه در کمیسیون اجتماعی مطرح است و 
نمایندگان می توانند در این باره پیگیری های خود را انجام 

دهند.
وی بر گس��تردگی مباحث مربوط به اش��تغال تاکید کرد 
و افزود: حتی صندوق کارآفرینی هم زیر نظر بنده نیس��ت، 
وزارتخانه رفاه مانند قطار بوده و انتظارات از آن بسیار زیاد 
اس��ت اما خوشبختانه تمام توان و تالش های الزم درجهت 
شفاف س��ازی و انجام اقدامات مناس��ب با هدف مش��کالت 

مردم شده است.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بی��ان اینکه هیچ 
وزارتخان��ه ای مانن��د وزارت رف��اه در بورس شفاف س��ازی 
نکرده اس��ت، گفت: همچنین درب��اره عقب ماندگی حقوق 
بازنشستگان صندوق فوالد تنها یک ماه عقب ماندگی وجود 
دارد، در رابطه با صندوق فوالد بارها تاکید شده که با رویه 
فعلی توان اداره ندارد اما من حل مش��کالت این صندوق را 
نیز مانند بخش های دیگر برعهده گرفتم؛ این درحالی است 

که وزیر کار قبلی این موضوع را نپذیرفت.
ربیع��ی به عقب افت��ادن حقوق ۵ ماه گذش��ته صندوق 
فوالد اش��اره کرد و ادامه داد: ش��رکت های واگذار شده به 
این صندوق س��ودده نیس��تند، بارها گفتم که این صندوق 
ب��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت بازگردد که در مجلس 
پذیرفته نش��د ولی می توان با اتخاذ راهکارهایی مش��کالت 
آن را حل کرد به طوری که دولت می تواند با الیحه ای این 

مشکالت را در دستور کار بررسی و حل قرار دهد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه درحال حاضر حق اس��تفاده از 
منابع مربوط به نه بیس��ت و هفتم حق بیمه ها را در حوزه 
بیمارستان س��ازی نداریم، تصریح کرد: درباره آمار اشتغال 
و ارق��ام متفاوت باید تاکید کرد که آمار اش��تغال فصل به 
فصل متفاوت اس��ت ضم��ن اینکه با ش��رایط و بنیه فعلی 
اقتصادی رفع مشکالت اشتغال بدون برنامه های مداخله ای 
امکان پذیر نیست اما ش��هادت می دهم ۴۰۰ هزار دفترچه 
اول��ی تامین اجتماعی در ۶ ماه نخس��ت امس��ال به میزان 

اشتغال ایجاد شده است.

جدیدترین مطالعات نیروی کار نش��ان می دهد 
از مجموع حدود ۲۲/۵ میلیون شاغل کشور بیش 
از ۴ میلیون نفر حداکثر ۶ س��ال در ش��غل اصلی 

خود حضور دارند. 
به گزارش مهر، بر اس��اس آمار رسمی، جمعیت 
ش��اغل کش��ور ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر است؛ 
مدت اش��تغال نی��روی کار در ش��غل اصلی خود 
می تواند از یک س��ال تا بیش از ۳۰ س��ال متغیر 

باشد. 
خ��روج اف��راد از ش��غل اصلی ممکن اس��ت در 
جه��ت رونق ب��ازار کار و تالش فرد ش��اغل برای 
جست وجوی کار بهتر یا در مقابل به دالیل رکود 
در ب��ازار، نارضایتی ش��غل، تعطیل��ی محل کار یا 

سایر موارد باشد. 
ب��ا این ح��ال بر اس��اس جدیدتری��ن مطالعات 
وضعیت ش��غلی نیروی کار که توس��ط مرکز آمار 
ایران انجام شد در بین جمعیت نیروی کار کشور 
بیش��ترین افراد بین ۳ تا حداکثر ۶ سال در شغل 
اصلی خود حضور داشتند که ۴ میلیون و ۶۰ هزار 

نفر از شاغالن را شامل می شوند. 
همچنین مدت مان��دگاری بیش از ۳ میلیون و 
۳۸۵ هزار نفر از شاغالن در شغل اصلی خود بین 

۱۰ تا حداکثر ۱۵ سال بوده است. 
بررسی شاخص مدت اشتغال شاغالن در شغل 
اصلی همچنین نش��ان می دهد بیش از ۳ میلیون 
و ۲۲۲ هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور بین 
یک تا کمتر از ۳ سال در شغل اصلی خود حضور 
دارند و س��پس بنا به دالیلی، شغل اصلی را ترک 

کرده اند. 
در عین حال بیش از ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار نفر 
از جمعیت ش��اغل بین ۱۵ تا حداکثر ۲۰ سال در 
ش��غل اصلی خود ماندگار بوده اند؛ همچنین بیش 
از ی��ک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعیت نیروی 
کار کش��ور بین ۲۰ تا حداکثر ۲۵ س��ال در شغل 

اصلی خود مشغول به کار بوده اند. 
ی��ک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۹۶۱ نفر از جمعیت 
ش��اغل کش��ور کمتر از یک س��ال، یک میلیون و 
۱۳۰ ه��زار و ۹۱۷ نفر بین ۲۵ س��ال تا حداکثر 
۳۰ س��ال و یک میلی��ون و ۷۶۰ هزار و ۹۳۱ نفر 
نیز بیش از ۳۰ س��ال در شغل اصلی خود حضور 

داشته اند. 
آمار یادشده از »مدت اشتغال شاغالن در شغل 
اصلی« نش��ان می دهد بیش��تر نیروی کار کشور 
حداکثر تا ۱۵ سال تمایل به خروج از شغل اصلی 

خ��ود دارند. پس از این مدت اش��تغال در ش��غل 
اصلی به تدریج تمایل برای خروج از ش��غل کمتر 

می شود. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از عوامل ترک 
شغل در سال گذش��ته که به تازگی منتشر شده 
است »پایین بودن درآمد«، »تعطیلی دائمی محل 
کار«، »فصلی بودن کار«، »موقتی بودن ش��غل«، 
»جابه جای��ی محل کار«، »تحصی��ل یا آموزش«، 
»اخ��راج یا تعدی��ل نی��رو«، »مهاج��رت نیروی 
کار«، »ب��ه پایان رس��یدن دوره خدمت وظیفه«، 
»بیم��اری«، »بازنشس��تگی« و »کهولت س��ن« 

بیشترین عوامل ترک شغل هستند. 
موقت��ی ب��ودن کار ب��ا س��هم ۲۵. ۶ درصد از 
مهم ترین عوامل ترک شغل در بین جمعیت بیکار 
در دو گ��روه م��ردان و زنان بوده اس��ت. عالوه بر 
این »پایین بودن درآمد« دومین عامل ترک شغل 
است به طوری که ۲۵۷ هزار و ۹۱۹ نفر از نیروی 

کار را به دلیل شغل خود را ترک کردند. 
»اخراج ی��ا تعدیل نیرو« نیز ب��ا جمعیت ۲۳۵ 
ه��زار و ۸۶۶ نف��ری و »ب��ه پایان رس��یدن دوره 
خدم��ت وظیفه« با جمعیت ۲۳۱ هزار و ۲۶۰ نفر 
از دیگر عوامل مهم ترک شغل به شمار می رود. 

مطالعات مرکز آمار ایران نش��ان می دهد ۱۲۴ 
ه��زار و ۶۸۵ نفر به دلی��ل »تعطیلی دائمی محل 
کار« شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند و 
۱۱۵ هزار و ۸۳۸ نف��ر نیز به دلیل »فصلی بودن 

کار« به جمعیت بیکاران پیوستند. 
در عی��ن ح��ال ۳۷ ه��زار و ۶۸۹ نف��ر به دلیل 
مس��ائل خانوادگی، ۲۹ ه��زار و ۸۸۴ نفر به دلیل 
بیم��اری، ۹ هزار و ۲۰۶ نفر به دلیل رس��یدن به 
سن بازنشستگی، ۶ هزار و ۸۰۲ نفر به علت تمایل 
به جابه جایی محل کار خود، ۶ هزار و ۴۳۰ نفر به 
دلیل مهاجرت، ۵ هزار و ۴۵۶ نفر به علت تحصیل 
یا آم��وزش و هزار و ۶۰۱ نفر نیز به دلیل کهولت 
س��ن مجبور به ترک ش��غل خود ش��ده اند. عالوه 
ب��ر این، حدود ۲۳۰ ه��زار و ۵۷۰ نفر از جمعیت 
شاغل کش��ور نیز به دلیل سایر موارد از کار خود 

انصراف داده اند. 
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سوخت هاى فسيلى و آسيب  آن به محيط زيست 
ــده تا توليدكنندگان و فعاالن صنعتى به  باعث ش
ــمت استفاده از سوخت هاى پاك بروند ازاين رو  س
در بحث توليد خودرو عنوان مى شود برنامه  برقى 
شدن آنها در دست است. سخنان متفاوتى در اين 
ــت درحالى كه برخى كارشناسان  زمينه مطرح اس
ــوخت ها  ــد به دليل گران بودن اين نوع س معتقدن
ــو با روند كندى در جريان است  حركت به آن س
ــاخت  ــدن تمام خودروهاى س ــى از برقى ش برخ
ــالدى خبر ــال 2025 مي ــا س ــان صنعتى ت جه

مى دهند. 
ــت كه خودروسازان  ــنيده ها حاكى اس حتى ش
ايرانى نيز برنامه هايى براى توليد خودروهاى برقى 
ــترش  ــو حركت كرده اند. «گس دارند و به اين س
صنعت» وضعيت صنعت قطعه را در اين شرايط از 
زبان دو فعال اين صنعت جويا شد كه مى خوانيد.

  قطعـات سـوى  بـه  رفتـن  ضـرورت 
خودروهاى برقى

ــاالن صنعت قطعه  ــرى، يكى از فع محمد نصي
ــودرو و به دنبال آن  ــرات آينده صنعت خ به تغيي
صنعت قطعه اشاره كرد و گفت: تمام خودروها در 
ــورهاى تراز اول صنعتى) تا چند  جهان اول (كش

سال آينده برقى خواهد شد.
او افزود: صنعت خودرو در جهان تغيير ساختار 
ــوخت  ــكا و اروپا توليد خودروهاى س داده و امري
ــوم واگذار خواهند كرد و  ــيلى  را به جهان س فس
به دليل آلودگى هوا حتى اين كشورها قرار نيست 

توليد خودروهاى هيبريدى داشته باشند.
ــخ به اين پرسش  اين فعال صنعت قطعه در پاس
كه با وجود شرايطى كه صنعت قطعه كشور دارد و 
مشكالت نقدينگى واحدهاى صنعتى آيا مى توان 
ــن به اين  ــرد، گفت: رفت ــمت حركت ك به آن س
سمت با شرايطى كه داريم ناممكن است حتى در 
بخش خودروسازى نيز چالش هاى بسيارى وجود 
ــه هنوز طرحى درباره توليد و تامين  دارد در نتيج

قطعات خودروهاى برقى در كشور وجود ندارد.
وى ادامه داد: اگر نتوانيم با جهان حركت كنيم 
ــده و  در آينده اى نه چندان دور دوباره غافلگير ش

فرصت هاى خود را از دست مى دهيم.
ــاالى توليد  ــرخ ب ــل ن ــود به دلي ــوان مى ش عن
ــد ــد خواه ــد كن ــد تولي ــى رون ــاى برق خودروه

 بود.
ــركت هايى   نصيرى در اين باره گفت: در دنيا ش
ــوخت به آنها  ــت دارند كه اگر كل هزينه س فعالي
ــام خودروها را  ــود، مى توانند تم ــل داده ش تحوي
ــه اين معنى كه توليد اين خودروها  برقى كنند. ب
با توجه به آسيب هاى سوخت هاى فسيلى توجيه 

اقتصادى دارد.
ــخ به اين پرسش  اين فعال صنعت قطعه در پاس
كه آيا در چنين وضعيتى اهداف تعريف شده براى 
ــود، گفت: در اين  ــه مى ش افق 1404 دچار خدش
ــيم  ــيارتر باش زمينه بايد در انعقاد قراردادها هوش
و اگر براى تغييرات تفكرى نداشته باشيم شرايط 
گذشته تكرار شده و دوباره عقب تر از ديگران بايد 

حركت كنيم.
ــر مدل هاى  ــاى تغيي ــه  ج ــرد: ب ــار ك وى اظه
ــيلى بايد سرمايه گذارى به سمت  سوخت هاى فس
ــيارى از  ــد چراكه بس توليد خودروهاى برقى باش
ــاز كرده اند و  ــن خودروها را آغ ــورها توليد اي كش
صنعت قطعه جهان نيز به آن سمت حركت كرده 
ــال 2018 ميالدى  و حتى خودروهاى برقى تا س

پيش فروش شده اند.
ــن امروز در  ــركت فولكس واگ نصيرى افزود: ش
ــت  حال آزمايش يك باترى براى 700كيلومتر اس
ــورهاى صنعتى با پشتكار در  و مى توان گفت كش

حال دنبال كردن اين امر مهم هستند.
  شـدن برقـى  بـا  بيـكارى  افزايـش 

خودروها
رضا هاشمى، عضو هيات مديره انجمن سازندگان 
ــى درباره تغيير  ــات و مجموعه هاى خودروي قطع
ــوى  ــت خودرو و رفتن به س ــت ها در صنع سياس
ــى و تحوالت صنعت قطعه  توليد خودروهاى برق
گفت: اين گونه نيست كه قطعه اى جديد جايگزين 
ــت در نحوه توليد  ــود اما ممكن اس قطعه  ديگر ش

ــرد جديد خودرو تغييراتى وجود  با توجه به كارك
ــد. وى در ادامه گفت: امروز مشكالتى  داشته باش
ــاس  ــور وجود دارد و بر اس ــث بيكارى كش در بح
آمارها حدود 9ميليون نفر بيكار داريم؛ اگر روزى 
به سمت توليد خودرو برقى برويم، مطمئن باشيد 

آمار بيكارى دو برابر خواهد شد.
ــد در اين زمينه فكر  ــد كرد: بنابراين باي او تاكي
ــور و صنعت به  ــى كرد و پيش از اينكه كش اساس
سمت توليد خودروهاى برقى حركت كند نخست 
ــه در ادامه  ــرادى ك ــتغالزايى اف ــرى براى اش فك
ــته باشيم؛ مانند ريخته گرها،  بيكار مى شوند، داش

توليدكنندگان ياتاقان و پيستون، گيربكس و....
وى درباره آمار بيكاران اين صنعت پس از برقى 
ــدود 5ميليون نفر  ــدن خودروها اعالم كرد: ح ش
ــاب اعضاى خانواده ها)  به حجم بيكاران  (با احتس
ــن بين 250 تا  ــد. همچني قبلى افزوده خواهد ش
ــوند  300 واحد توليدى صنعت قطعه بيكار مى ش
ــت گذارى  ــت بايد در اين باره سياس ازاين رو نخس

درست داشت.
ــازندگان قطعات  ــره انجمن س ــو هيات مدي عض
ــه داد: رفتن به  ــى ادام ــاى خودروي و مجموعه ه
ــمت توليد خودروهاى برقى كار سختى نيست  س
ــات در اين نوع خودروها حذف و  زيرا برخى قطع

به نوعى كارها راحت تر مى شود.
ــت توليد  ــد: ترديدى نيس ــادآور ش ــمى ي هاش
ــت  ــور و محيط زيس خودروهاى برقى به  نفع كش
ــت و با رفتن به اين سو بخشى از مشكالت آب  اس

و هوايى كشور رفع مى شود. 
ــود  ــان عنوان مى ش ــوى برخى كارشناس از س
ــاى صنعتى و  ــده در واحده ــاى تعديل ش نيروه
ــاير  ــد به طور تخصصى تر در س ــدى مى توانن تولي
ــا در اين باره  ــوند ام ــغول فعاليت ش بخش ها مش
ــت:  ــد اس ــر دارد و معتق ــرى ديگ ــمى نظ هاش
ــه اين راحتى  ــاى ديگر ب ــتغالزايى در بخش ه اش
ــه مكانيك خوانده  ــود زيرا فردى ك محقق نمى ش
ــته اى ديگر بازدهى حرفه خود را  نمى تواند در رش

داشته باشد. 
ــش كه چگونه مى توان  ــخ به اين پرس او در پاس
ــا در حال رفتن  ــرد زيرا دني ــاد را رفع ك اين تض

ــاخت خودروهاى برقى است و ايران  ــوى س به س
ــكالتى چون بيكارى نمى تواند به اين  به دليل مش
ــمت حركت كند، گفت: مسائل به اين سادگى  س
ــخنان بيان مى شود، نيست. شايد باالى  كه در س
ــا يك كارخانه  ــده ت 150ميليارد تومان هزينه ش
ــذف برخى قطعات در  ــود. حال با ح راه اندازى ش
صورت برقى شدن خودروها آنها چه قطعه ديگرى 

مى توانند توليد كنند؟
ــازندگان قطعات و   عضو هيات مديره انجمن س
مجموعه هاى خودرويى ادامه داد: ضمن آنكه مگر 
يك قطعه چقدر توليدكننده نياز دارد؟ به هرحال 

بازار حجمى دارد و اشباع مى شود. 
ــت و  ــخص اس وى افزود: آمار توليد قطعات مش
ــن رو براى اين  ــوند ازاي ــى افراد بايد تعديل ش باق

مسئله بايد فكر اساسى كرد.
ــمى به ضرورت فعال شدن ساير صنايع  اما هاش
در كشور اشاره كرد و گفت: الزم است براى صنايع 
ديگر مانند گردشگرى، هتلدارى و.. سرمايه گذارى 

و راه اندازى شود.
ــاز هم عقب  ــروع كنيم ب ــروز ش ــر حتى ام  اگ
ــورهاى دنيا 3 دهه است به اين  ــتيم زيرا كش هس

سمت رفته اند.
ــى توليدكنندگان  ــت برخ ــت: ممكن اس او گف
تغيير حرفه دهند و در اين صنايع به خدمات دهى 
ــى اتفاق نمى افتد ضمن  بپردازند اما به اين راحت

آنكه آموزش هاى جديد الزم است.
اين فعال صنعت قطعه تصريح كرد: براى رفتن 
ــر بايد از تجربه  ــوى فعال كردن صنايع ديگ به س
ــورهاى فعال در اين حوزه كمك  و راهنمايى كش
ــات را در اختيار  ــد آنها تمام اطالع گرفت هرچن
ــركت  ما قرار نخواهند داد همان طور كه امروز ش
ــاير خودروسازان كه با ايران قرارداد  پژو، رنو يا س
ــات الزم را در اختيار  ــته اند اطالع ــكارى بس هم
توليدكننده قطعات قرار نداده اند؛ حداقل قطعاتى 
كه قرار است سرمايه گذارى و داخلى سازى شده و 

كار توليد با بومى سازى آنها شروع شود.
ــخن  ــد كرد: همه چيز در حد س ــمى تاكي هاش
ــده  ــت و همكارى مورد انتظار هنوز انجام نش اس

است. 

صنعت خودروصنعت خودرو6

فرصت ها را از دست ندهيم 
با حركت دنيا به سمت توليد خودروهاى برقى از سوى قطعه سازان مطرح شد

همه خواهى، يكى از چالش هاى 
بخش اقتصادى كشور

ــه لكوموتيو  صنعت خودرو ب
ــرا  ــت زي ــروف اس ــت مع صنع
ــا خود به  ــن صنعت را ب چندي
ــه لحاظ علمى  ــراه دارد و ب هم
فناورى هاى متعددى در آن به  
ــدت  كار مى رود و صنعتى به ش
ــطح جهانى است.  رقابتى در س
ــاورى بايد  ــراى رقابت در فن ب
ــف مانند  ــاى مختل در زمينه ه
ــر، مكانيك،  ــك، پليم الكتروني
ــيارى  ــد و بس ــاى تولي روش ه

ــعه (R&D) كرد. حداقل 40  ــوارد ديگر هزينه تحقيق و توس م
ــت يافتن به  نوع فناورى در اين صنعت به كار مى رود و براى دس
ــرمايه گذارى جداگانه است. اما واقعيت  فناورى هريك نياز به س
ــت كه گاهى  در پيشرفته ترين حالت نيز صرفه اقتصادى  اين اس
ــت. يكى  ــرمايه گذارى براى توليد داش ندارد تا در تمام كارها س
ــى مى خواهيم  ــت كه وقت ــور اين اس از چالش هاى صنعتى كش
ــتراتژى بنويسيم همه چيز را با هم مى خواهيم اما با توجه به  اس
حجم توليد، بازار و درآمد اين امر شدنى نخواهد بود ازاين رو در 
ــط يا ضعيف عمل مى كنيم چون تمركز در  تمام اين امور متوس
ــرمايه گذارى خاصى نداريم به طور نمونه در مقطعى در بحث  س
سى ان جى پيشرفت كرديم و به نوعى اول دنيا شديم اما مسائل 
ــد بنابراين  ــته باش اقتصادى كالن اجازه نداد اين امر ادامه داش
ــاختارهاى پايدار اقتصادى  ــورد نظر، س ــت براى امور م الزم اس
ــور و نيز  ــگاه در كش تعريف و ايجاد كرد. ارتباط صنعت و دانش
ــى و توسعه اى هنوز در دوران طفوليت قرار  ساختارهاى پژوهش
دارد. درحال حاضر روى شركت هاى دانش بنيان كارهايى در حال 
انجام است اما زمان مى برد تا به جايى برسد. در معاونت علمى و 
فناورى رياست جمهورى كارهايى در حال انجام است اما دوباره 
ــركت ها حمايت هاى  ــكل حمايت هاى يكطرفه است، از ش به ش
مالى مى شود تا كااليى را توليد كنند. اين امر در صنعت خودرو 
ــت زيرا اگر قطعه اى در خودرو تغيير كند به راحتى  شدنى نيس
ــتفاده نبوده و به مراحل مختلفى براى آزمايش آن نياز  قابل اس
ــيارى گاليه دارند نابغه و مخترع هستند؛  ــت. امروز افراد بس اس
چرا صنعت خودرو از اين توانمندى استفاده نمى كند؟ پاسخ اين 
است كه ساختار اقتصادى، آزمايشگاهى و پژوهشى اين اجازه را 
ــور  نمى دهد به طور نمونه جاده اى براى آزمايش قطعات در كش
ــت كه عنوان مى شود در حال ساخت  نداريم. البته يك دهه اس
ــده بايد در خارج از  ــت. درنتيجه اين خأل، خودرو ساخته ش اس
ــور مورد آزمون قرار گيرد. با اين روند وقتى قطعه اى جديد  كش
ــود زمان زيادى طول مى كشد تا آن را روى خودرو  اختراع مى ش
ــدارد تمام قطعات در يك  ــش كنيم. در صنعت ضرورتى ن آزماي
كشور توليد و تامين شود. در اين امر بايد استراتژى داشته باشيم 
و دست به انتخاب بزنيم به طور نمونه رنگ يكى از مصارف بزرگ 
در صنعت خودروست و با وجود مراكز پليمرى در كشور بخشى 
ــه قراردادهاى بين المللى منجر  ــود. بنابراين براى آنك وارد مى ش
ــود نياز است تا استراتژى ها  ــور ش به توانمند كردن صنعت كش
ــته ها و نيز ظرفيت هاى داخلى برنامه ريزى شود  بر اساس خواس
ــكل صفر تا صد  ــام صنايع آن هم به  ش ــرا خودكفايى در تم زي
صرفه اقتصادى براى هيچ كشورى نداشته و مطالعه توانمندى ها 

راهنماى مناسبى براى اين امر خواه د بود. 

آزادسازى قيمت ها، تنها راه  
برون رفت از مشكالت 

شوراى رقابت بايد ورودى هاى صنعت خودرو را مديريت كند 
ــوراى رقابت دست شركت هايى مثل فوالد مباركه  درحالى كه ش
ــته و اين توليدكننده نرخ فوالد را با توجه به كشش  را باز گذاش
ــخنگوى انجمن قطعه سازان  بازار تغيير مى دهد. فرهاد به نيا، س
ــالم اين مطلب گفت:  ــين خودرو با اع ــران در گفت وگو با پرش اي
ــازان با مشكالت بسيارى درگير هستند و  درحال حاضر قطعه س
حداقل افزايشى كه مى تواند در نرخ توليدات اتفاق بيفتد و كمى 
مشكل را رفع كند 20 درصد است. وى ادامه داد: اين افزايش نياز 
حداقلى قطعه سازان است زيرا هزينه ها بيش از 20درصد افزايش 
ــد قيمتى  ــه تنها در هزينه مواد اوليه رش ــته و به طور نمون داش
بيش از 50درصد تجربه شد و اين ميزان گاهى تا 75درصد نيز 
ــور تاكيد كرد: نرخ  ــد. سخنگوى انجمن قطعه سازان كش مى رس
ــى همگى بين 15 تا  ــران و هزينه هاى جانب ــتمزد كارگ ارز، دس
ــته و اين در حالى است كه ما تنها مجوز  30درصد افزايش داش
ــش 20درصدى قيمت ها را خواهانيم. وى به مجوز افزايش  افزاي
ــازان تا 7درصد اشاره كرد و افزود: اگر  نرخ محصوالت خودروس
ــد همين 7درصد براى قطعه سازان نيز اعمال شود هيچ  قرار باش
مشكلى را رفع نخواهد كرد. به نيا با اشاره به ورود شوراى رقابت 
به قيمت گذارى خودرو ها و صنايع وابسته گفت: با شرايط موجود 
ــواد اوليه مصرفى نيز  ــورا بايد در نرخ م ــد عنوان كرد اين ش باي
ــتر محصوالت ما در  ورود كند و به اين نكته توجه كند كه بيش
ــود و آزاد سازى  خودروهاى اقتصادى توليد داخلى مصرف مى ش
ــازان كمك كند. اين فعال  نرخ اين خودروها مى تواند به قطعه س
ــازان  ــكل قطعه س ــور تاكيد كرد: چنانچه مش صنعت قطعه  كش
ــه معنى تامين نياز  ــد كاهش پيدا مى كند كه ب ــود تولي رفع نش
ــت به  ــات بى كيفي ــور و ورود قطع ــارج كش ــازان از خ خودروس
ــن نارضايتى از  ــت محصول نهايى و باال رفت ــل و افت كيفي داخ
ــوراى رقابت و وزارت صنعت، معدن  ــت. بنابراين ش خودروهاس
ــان  ــند. به نيا خاطرنش و تجارت در اين باره بايد تدبيرى بينديش
ــتفاده اى نمى شود و  ــازان اس ــور از ظرفيت قطعه س كرد: در كش

تجربه هاى قطعه سازان را نمى بينند.
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قيمت بازار (تومان)قيمت نمايندگى (تومان)نام خودرو
39/503/00041/200/000سمند سورن اى ال ايكس توربو. كد58202

48/052/00052/300/000دنا پالس
31/473/00032/000/000پژو 405 اس ال ايكس.كد22009

45/331/00054/000/000پژو پارس اتوماتيك.زداف
47/124/90052/400/000پژو 207 اتوماتيك

38/942/00039/000/000پژو 206 صندوقدار وى8.كد27430
121/900/000118/500/000رنو كپچر 2017 + گرمكن صندلى
147/074/000142/000/000سوزوكى ويتارا اتومات كالس10
95/074/00091/200/000هايما اس7 توربو كامل اتوماتيك

21/385/00021/900/000سايپا 151 اس اى
27/800/000.....تيبا2-هاچ بك اى ايكس (تنوع رنگ)
69/057/00069/700/000چانگان سى اس35 (مونتاي)-اتوماتيك
104/158/000101/500/000كيا سراتو 2000-اتوماتيك (آپشنال)
56/300/00055/300/000برليانس اچ330 -اتوماتيك+مولتى مديا

55/700/00062/000/000رنو ساندرو استپ وى-اتوماتيك

قيمت بازار (تومان)قيمت نمايندگى (تومان)نام خودرو
Blue-123/000/000وارداتىهيونداى اكسنت2017 كامل

147/226/0001568/000/000هيونداى النترا 2,0 كامل2017
162/900/000174/000/000هيونداى سوناتا ال اف هيبريد جى ال اس

207/762/000214/000/000هيونداى توسان 2017 -كامل نيوفيس+اتوپارك
241/528/000263/000/000هيونداى سانتافه. كامل نيوفيس.اتوپارك2017

79/386/00089/000/000كيا پيكانتو 2017
109/850/000120/000/000كيا ريو صندوقدار 2017

109/850/000120/000/000كيا ريو هاچ بك - كامل 2017
ناموجود213/188/000كيا اسپرتيج كامل 2017 نيوفيس كيو ال

215/000/000وارداتىكيا اپتيما جى اف كامل جى تى+رادار
248/428/000286/000/000كيا سورنتو اتاق جديد 2,4 كامل جى تى

162/000/000154/000/000تويوتا پريوس 2017 كامل
......178/000/000تويوتا پريوس 2017+سانروف

398/000/000393/000/000لكسوس تى200 ان ايكس هفت كليد-اف اسپرت 2017
375/000/000375/000/000لكسوس اچ 300 ان ايكس هفت كليد 2017

قيمت انواع خودرو هاى داخلى و وارداتى 

چهار شنبه
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در نخس��تین روزه��ای تی��ر ب��ود ک��ه اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
ضمن بازدید از خطوط تولید ایران خودرو و مرکز 
تحقیقات ایران خودرو در جریان آخرین اقدامات 
و دس��تاوردهای این گروه خودروسازی در زمینه 
توس��عه محصول قرار گرفتند. در آن زمان نگرانی 
اعضای کمیس��یون صنایع و معادن از قراردادهای 
خودروی��ی و بندهای ای��ن قراردادها و در جریان 
قرار گرفتن آنها از جزئیات دلیل اصلی این بازدید 
اعالم ش��د. پیگیری اعضای این کمیس��یون برای 
آگاهی از بندهای قرارداد با خودروسازان در حالی 
بود ک��ه نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرده بود مجلس 
در جزئیات قراردادهای خودرویی دخالت نمی کند 
چراک��ه جزئیات ای��ن قراردادها اس��ناد محرمانه 
تجاری اس��ت! این اظهارات در حالی مطرح ش��د 
که س��ایر اعضا نظر دیگری داش��تند تا جایی که 
به تازگی نیز یکی از اعضای کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به الزامات 
صادراتی قرارداد رنو با ای��درو تاکید کرد: قرارداد 
رنو با س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران 
)ایدرو( الزامات صادراتی داشته و باید محقق شود 
و در ص��ورت رعایت نش��دن این بن��د از قرارداد، 

کمیسیون به آن ورود خواهد کرد! 

دامن��ه ای��ن دخالت ها تا جایی پی��ش رفت که 
خواس��تار شفاف س��ازی بندهای قرارداد ش��دند 
هرچن��د در مواقعی ای��ن قرارداده��ا را محرمانه 
دانس��ته و ب��ر این موض��وع تاکی��د می کردند اما 
هم��واره ای��ن تهدیدها بود ک��ه در صورت تخلف 
خودروسازان احتمال ورود به این داستان از سوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 

وجود دارد. 
با وارد ش��دن موضوع برج��ام به فاز تازه و ورود 
کنگره امریکا و ابهام بر س��ر پایبندی این کشور، 
نگرانی از سرنوشت قراردادهای خودرویی وارد فاز 
تازه ای شد زیرا این ابهام وجود داشت که شرکای 
خارج��ی صنع��ت خودرو ب��ار دیگر پش��ت ایران 
را خالی کنند. بر این اس��اس کمیس��یون صنایع 
و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی در تازه ترین 
اقدام خ��ود با دعوت از مدیرعام��ل گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو ضم��ن آگاه��ی از رون��د قراردادها 
با توج��ه به ش��رایط فعلی سیاس��ی و اقتصادی، 

مباحثی را مطرح کردند. 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در تشریح پرسش های اعضای این 
کمیسیون از هاشم یکه زارع اظهار کرد: قراردادهای 
س��رمایه گذاری مش��ترک، قرارداده��ای جدی��د 
خودروی��ی، هزینه های بخش تحقیق و توس��عه، 
انتقال فناوری، صادرات، وضعیت قطعه س��ازان، از 
رده خارج کردن خودروهای فرسوده، فناوری های 
جدید مانند خودروه��ای هیبریدی و خودروهای 
الکتریکی، منابع تامین مالی خودروسازها و میزان 

کاهش هزینه سربار تولید خودرو از جمله سواالت 
مطرح شده نمایندگان از مدیرعامل گروه صنعتی 

ایران خودرو بود.
س��عید باستانی با اشاره به اهمیت حوزه خودرو 
و تنش های سیاسی منطقه اظهار کرد: با توجه به 
چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ب��ا دعوت از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
ابهامات ذهنی خود را در این زمینه مطرح کردند. 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در تش��ریح نگرانی قطعه سازان با 
توجه به قراردادهای جدی��د خودرویی ادامه داد: 
یک��ی از نگرانی ه��ای قطعه س��ازان ورود خودرو 
جدید با کمت��ر از ۴۰ درصد میزان قطعات تولید 
داخل بود که با توجه به از رده خارج شدن برخی 
خودروها از یکی ، دو سال آینده خودروسازان باید 
قطعات جدید را جایگزین کنند که با این شرایط 
مش��کالتی برای قطعه سازان ایجاد شده و احتمال 

تعطیلی تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
وی یادآور شد: گروه خودروسازی ایران خودرو 
ای��ن اطمینان را داد که در س��ال نخس��ت تولید 
حداقل ۴۰ درصد قطعات در داخل ساخته خواهد 
شد اما برای قطعه س��ازان با توجه به اینکه شروع 
کار با ۲۰ درص��د بوده نگرانی های��ی وجود دارد.  
باس��تانی با اشاره به اینکه قطب سومی برای ورود 
به خودروس��ازی کشور تعریف شده بود، افزود: به 
نظر می رس��د اقدامی بدون کار کارشناسی در این 
زمینه انجام ش��ده بود که با پیگیری های الزم این 
اقدام از مسیر خود و به درستی انجام خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه بحث تحقیق و توس��عه در 
صنعت خودرو کش��ور بس��یار مهم اس��ت، ادامه 
داد: بر اس��اس اظه��ارات مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو ای��ن میزان ب��ه ۰/۶ درصد از حجم 
فروش رس��یده اما تا زمانی که واحدهای تحقیق 
و توس��عه در خودروسازی ش��کل نگیرد و حداقل 
ب��ه می��زان ۲ تا ۳ درصد که در دنیا عرف اس��ت، 
نرسد این عدد برای تولید خودرو در کشور کفایت 
نمی کند و صنعت خودرو کش��ور به رش��د دلخواه 
نخواهد رس��ید.  ای��ن نماینده م��ردم در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات 
مطرح شده در نشست کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو بحث صادرات حداقل ۳۰ درصدی به 
خارج بوده و موضوع دیگر صادرات به هر کشوری 
اس��ت که قراردادی با آن منعقد شده باشد، گفت: 
ب��ه طور قطع ای��ن امر منطقی به نظر نمی رس��د 
چراک��ه از لح��اظ هزینه حمل ونق��ل این احتمال 

وجود دارد که به صرفه نباشد. 
 س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس شورای 
اس��المی با بیان اینکه موضوع ۳۰ درصد صادرات 
خودروهای تولیدی پسابرجامی و تبدیل ایران به 
هاب توزی��ع این خودروه��ا در منطقه پیش بینی 
ش��ده، تصریح ک��رد: امیدواری��م ای��ن قراردادها 
بدون مش��کل ادامه پیدا کن��د و نگرانی تالطمات 
سیاسی اثر سوئی بر این قراردادها نداشته باشد و 

مشکالت چندین سال قبل ایجاد نشود. 

سعید باستانی

قراردادهای 
سرمایه گذاری 

مشترک، هزینه های 
بخش تحقیق و توسعه، 

انتقال فناوری، 
صادرات، وضعیت 

قطعه سازان، از رده 
خارج کردن خودروهای 

فرسوده، از جمله 
سواالت مطرح شده 

نمایندگان از مدیرعامل 
 گروه صنعتی 

ایران خودرو بود

ورود مجلس به روند اجرای قراردادهای خودرو

ترخیص خودرو در گمرک های هوشمند، نیازمند ثبت سفارش
پ��س از آنک��ه خب��ر دپ��و ۱۰ هزار خ��ودرو در 
گمرکات منتش��ر ش��د »گس��ترش صنع��ت« در 
گزارش��ی پیامدهای این اقدام را بررس��ی کرد که 
به گفته فعاالن ای��ن حوزه، مواردی همچون تورم 
تحمیل��ی به بازار از جمل��ه اثرات دپو خودروها در 
گم��رکات بوده که با تحوی��ل آن به مصرف کننده 

نهایی، او متضرر اصلی این اقدام خواهد بود.
 به گفت��ه دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
تعدادی خودرو بدون ثبت س��فارش وارد کش��ور 
ش��ده اند و این در حالی  اس��ت که گم��رک ایران 
روز گذشته با صدور بیانیه ای اعالم کرد تشریفات 
ترخیص خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات 

خودرو بدون ثبت سفارش امکان پذیر نیست. 
در متن این بیانیه آمده که با پیاده سازی سامانه 
جام��ع گمرک��ی و الکترونیکی ش��دن تش��ریفات 
ترخی��ص تمامی کااله��ا به کمک س��امانه جامع 
گمرک��ی، ارتباط گم��رک ایران با ثبت س��فارش 
س��ازمان توس��عه تجارت از طریق پنج��ره واحد 
تج��ارت فرامرزی الکترونیکی ش��ده و پس از اخذ 
مجوز ثبت س��فارش انواع خودرو با در نظر گرفتن 
مجوزهای ورود شامل استاندارد، نمایندگی رسمی 
و دیگر مجوزهای مرتبط با واردات خودرو اطالعات 
ثبت سفارش به تفکیک شماره شاسی خودروهای 
وارداتی ب��ه صورت الکترونیکی در س��امانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی می نشیند. 
 در زمان ترخیص خودرو تمامی مش��خصات هر 

دستگاه خودرو ش��امل نوع خودرو، نشان تجاری، 
تیپ، س��ال ساخت، مدل س��اخت، کشور سازنده، 
تعداد س��یلندر، حجم موتور، تع��داد محور، تعداد 
چرخ، تعداد در، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور 
و نوع سوخت )بنزینی، دیزل، نیمه دیزل، گازسوز، 
دوگانه سوز یا هیبریدی( با اطالعات ثبت سفارش 
که به صورت الکترونیکی از طریق ثبت س��فارش 
س��ازمان توس��عه تجارت در اختیار سامانه جامع 

گمرکی قرار گرفته تطبیق داده می شود. 
الکترونی��ک،  ب��ه کم��ک گم��رک  همچنی��ن 
گواهی ه��ای ترخی��ص خ��ودرو نی��ز ب��ه صورت 
الکترونیکی برای ش��ماره گذاری خودرو در اختیار 

مرکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد. 
گم��رک ای��ران اع��الم ک��رده که مش��خصات 
فن��ی تمامی خودروه��ای واردات��ی در زمان ثبت 
س��فارش ازسوی س��ازمان توس��عه تجارت اخذ و 
به ص��ورت الکترونیکی به س��امانه پنج��ره واحد 
تجارت فرامرزی ارس��ال می شود و در زمان اظهار 
تاییدی��ه نمایندگی های رس��می خودرو به صورت 
الکترونیکی از س��ازمان توس��عه تجارت استعالم و 
تاییدیه نمایندگی ها به صورت الکترونیکی از طرف 

سازمان توسعه تجارت ثبت می شود. 
در زمان اظهار صاحب کاال کد ثبت س��فارش را 
ارائه کرده و تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی 
بر اساس مش��خصات فنی انجام می شود که پیش 
از این مجوز ثبت س��فارش ب��رای همان خودرو با 

مش��خصات فنی کامل از جمله شماره شاسی اخذ 
شده است. 

پس از تطبیق مش��خصات فنی خودرو در زمان 
ترخیص نظ��ر ارزیاب به صورت سیس��تمی ثبت 
و کامال هوش��مند ب��ا اطالعات ثبت س��فارش هر 
دستگاه خودرو ش��امل نوع خودرو، نشان تجاری، 
تیپ، س��ال ساخت، مدل س��اخت، کشور سازنده، 
تعداد س��یلندر، حجم موتور، تع��داد محور، تعداد 
چ��رخ، تعداد در، رنگ، ش��ماره شاس��ی، ش��ماره 
موتور و نوع س��وخت تطبیق داده می شود و همان 
اطالع��ات به صورت الکترونیکی از طریق س��امانه 
جام��ع گمرکی در اختی��ار مراکز ش��ماره گذاری 

خودرو قرار می گیرد. 
بر این اساس و با توجه به حذف گواهینامه های 
کاغذی، همه صاحبان کاال، مراکز ش��ماره گذاری 
خودرو، دس��تگاه های اجرایی و سایر مراکز مربوط 
می توانند برای استعالم رس��ید پروانه الکترونیک 
خودروه��ای واردات��ی ب��ه س��امانه پنج��ره واحد 
 تج��ارت فرام��رزی گم��رک در آدرس اینترنت��ی 
epl. irica. ir/ecl مراجعه کرده و اطالعات مورد 

نیاز را از این طریق کسب کنند. 
در همین ح��ال دفتر مقررات صادرات و واردات 
سازمان توسعه تجارت نیز اعالم کرده که بر اساس 
م��اده ۸ قانون مقررات ص��ادرات و واردات مصوب 
س��ال ۱۳۷۲، واردات کاال مس��تلزم انجام فرآیند 
ثبت س��فارش بوده و واردات بدون پیش شرط یاد 

شده، مغایر ضوابط و مقررات مربوط است. بنابراین 
ورود خ��ودرو به گم��رکات بدون ثبت س��فارش، 
رعای��ت نک��ردن قانون اس��ت و مس��ئولیت ورود 
بدون ثبت س��فارش خودرو یا ه��ر کاالی دیگری 
 ب��ه گمرکات و بنادر کش��ور بر عه��ده وارد کننده

 است. 
همه ثب��ت س��فارش های خ��ودرو دارای مدت 
اعتب��ار ۶ ماهه اس��ت و واردات خ��ودرو از محل 
ثب��ت س��فارش های معتب��ر قبلی در ح��ال انجام 
ب��وده و خلل��ی در واردات خ��ودرو وج��ود ندارد، 
بنابرای��ن توقف موقت ثبت س��فارش خ��ودرو به 
معنی توقف واردات خودرو نیس��ت. این در حالی 
اس��ت که محم��د ش��ریعتمداری، وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت روز گذش��ته در حاش��یه روز 
مل��ی کیفی��ت از اصالحیه ثبت س��فارش واردات 
خ��ودرو روی میز دولت خب��ر داده و اظهار کرده 
 اس��ت که ای��ن اصالحیه هن��وز در دولت در حال

 بررسی است.

صنعت خودرو

تولید خودرو ملی در گرو 
زنجیره تامین 

هم��ه  در  خ��ودرو  مونت��اژ 
کش��ورها مزی��ت اقتصادی به 
همراه ن��دارد از این رو نگاهی 
ب��ه رون��د تولی��د در س��طح 
جهانی نش��ان می دهد همواره 
ای��ده، طرح، تولی��د ابتدایی و 
آزمون ه��ای نهایی در کش��ور 
م��ادر و تولید انبوه در کش��ور 
چین انجام می ش��ود تا ضمن 
کاهش هزینه های تولید بتواند 
ن��رخ خ��ودرو را رقابتی کند؛ 

روندی که در ایران دنبال نمی شود و در بسیاری موارد شاهد 
عملکرد متفاوت در کشور هستیم. 

توس��عه زنجیره تامین خودرو در داخل کش��ور یک هدف 
بس��یار مناس��ب اس��ت و به نظر می رسد در ش��رایط فعلی 
همکاری قطعه  و مجموعه س��از ایرانی با ش��رکای بین المللی 
خروجی مناسب تری نسبت به س��رمایه گذاری های مشترک 
دارد و در بس��یاری از موارد پیوستن قطعه ساز و مجموعه ساز 
ایرانی به همکاران بین المللی می تواند ش��رایط دس��تیابی به 
بازارهای صادراتی طرف خارجی را فراهم کند و از سوی دیگر 
کیفیت قطعات داخلی را ارتقا ببخش��د که این امر در توسعه 
و س��اخت محصوالت با نشان ملی تاثیر بسزایی دارد. به طور 
قطع یکی از اصلی ترین مش��کالت خودروهای ملی، نداشتن 
زنجیره تامین است؛ بر این اساس تا زمانی که صنعت خودرو 
به مزیت اقتصادی کامل دس��ت پیدا نکن��د نمی توان انتظار 

تولید خودرویی با نشان ملی را داشت. 
در روند تولید خودرو در ایران باید به سمتی حرکت کنیم 
که تولید خودرو برای کش��ور ارزش افزوده و مزیت اقتصادی 
به همراه داش��ته باش��د که به طور قطع ب��ا طراحی و تولید 
اولیه می توان به این مهم دست یافت. باید به این نکته توجه 
کرد که تولید انبوه محصوالت دیگر کش��ورها همچون چین 
مزی��ت اقتصادی برای صنعت خودرو و اقتصاد کش��ور ندارد. 
درحال حاضر نرخ تمام ش��ده محصوالت در ایران به واس��طه 
نبود بهره وری باال بوده و این موضوع تبدیل به چالش��ی شده 
تا ش��رکای خارجی آنچنان عالقه ای ب��ه صادرات محصوالت 
تولید مش��ترک در ایران نداشته باشند و تنها به بازار داخلی 

ایران فکر کنند. 
با توجه به این تفاس��یر پیشنهاد می شود به جای توجه به 
تولید و مونتاژ خودرو در زمینه زنجیره تامین سرمایه گذاری 
الزم انجام شود زیرا س��رمایه گذاری بر زنجیره تامین عاملی 
اس��ت تا محصوالت داخلی با کیفیت باالیی در کش��ور تولید 

شود. 

افزایش کارایی و عمر خودرو
 با استفاده از قطعات اصلی

مدیرعامل ش��رکت خدمات فنی رنا گفت: استفاده از قطعات 
اصلی باعث افزایش کارایی و عمر خودرو خواهد شد.  به گزارش 
سایپا نیوز؛ محمدحس��ین مهدی از تهیه و توزیع قطعات اصلی 
توس��ط ش��رکت خدمات فنی رنا خبر داد و افزود: حفظ منافع 
مش��تریان و جلوگیری از واردش��دن صدمات جانی به آنها برای 
خدم��ات فنی رنا از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت و از س��وی 
دیگر مشتریان نیز به دلیل پرداخت نکردن هزینه های بیشتر در 
استفاده از قطعات تقلبی و بی کیفیت، به استفاده از قطعات اصلی 
بیش��تر اهمیت می دهند.  وی ب��ا بیان اینکه تمام قطعات توزیع 
ش��ده از سوی این ش��رکت دارای استاندارد و سطح کیفی مورد 
تایید خودروس��از اس��ت، افزود: با هدف جلوگیری از واردشدن 
هرگونه آس��یب های احتمالی به خودرو، مشتریان قطعات اصلی 
رنا را با برچس��ب اطمینان تنه��ا از نمایندگی ها و عاملیت های 
فروش مجاز قطعه در سراسر کشور و با قیمت های یکسان تهیه 
کنند.  مدیرعامل ش��رکت خدمات فنی رنا گفت: قطعاتی که در 
بس��ته بندی رنا به بازار قطعات یدکی خودروهای تجاری عرضه 
می شوند همه دارای گارانتی ۹ ماهه بوده و مشتریان خودروهای 
س��نگین گروه خودروسازی سایپا هنگام خرید قطعات یدکی به 
بس��ته بندی، آرم و نش��ان رنا روی قطع��ات یدکی توجه و دقت 
کنند زیرا نصب قطعات غیراصلی، بی کیفیت و تقلبی موجود در 

بازار، آسیب های جبران ناپذیری را به خودرو وارد خواهد کرد. 

تغییر مدیرعامل سایپا 
با تصویب هیات مدیره است

ب��ه گفته علیرض��ا بادکوبه، عض��و هیات مدیره س��ایپا تغییر 
مدیرعاملی با تصویب هیات مدیره این گروه خودروسازی انجام 
شده اس��ت و با تصمیم هیات مدیره، محسن قاسم جهرودی به 
عنوان مدیرعامل جدید س��ایپا منصوب ش��د.  به گزارش شاتا، 
بادکوبه با اعالم این خبر افزود: جهرودی دانش آموخته مهندسی 
مکانیک از دانش��گاه امیرکبیر اس��ت که پیش از این در ایساکو 
و س��اپکو س��ابقه مدیری��ت داش��ته و مدیرعاملی ش��رکت های 
ریخته گری آلومینیوم و یاتاقان بوش را نیز در کارنامه خود دارد.  
این عضو هیات مدیره س��ایپا با اش��اره به تجربه و سوابق کاری 
مدیرعامل جدید س��ایپا تصریح کرد: جهرودی آش��نا به فضای 
خودروس��ازی کشور اس��ت و انتظار می رود که بتواند در ارتقای 
کیفی محصوالت، رضایت مش��تریان و بهره گیری از فناوری های 
روز خودروس��ازی ب��ا همدلی ه��زاران کارش��ناس و کارگر این 

مجموعه خودروسازی موثر واقع شود.  

ابوالفضل خلخالی
 کارشناس صنعت خودرو

یادداشت

خبر

گروه خودرو
car@sanatnewspaper.com
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سوخت قهوه
راه حل کاهش آلودگی هوا در لندن

رسانه های محلی انگلیس اعالم کردند با هدف کاهش آالینده های ناشی 
از وس��ایل حمل ونقل عمومی قرار اس��ت از یک نوع بیوسوخت تهیه شده 
از قهوه در برخی از اتوبوس های لندن اس��تفاده ش��ود.  به گزارش ایس��نا، 
»بیو – بین« که کمپانی بازیافت پس��ماند قهوه و یک ش��رکت استارت آپ 
)نوپا( انرژی س��بز در لندن است اعالم کرد توانسته به اندازه ای بیوسوخت 
از روغن قهوه تولید کند که برای مصرف یک سال یک اتوبوس کافی است. 
این کمپانی، پس��ماندهای قهوه مصرف ش��ده در کافی ش��اپ های لندن را 
جم��ع آوری ک��رده و پس از فرآوری، روغن قهوه به دس��ت آمده را با طیفی 
از روغن ه��ای حیوانی و گیاهی ترکی��ب می کند.  ترکیب  نهایی که حاوی 
۸۰ درصد دیزل و ۲۰ درصد بیوسوخت است می تواند حجم کربن حاصل 
از س��فرهای درون ش��هری یک دستگاه اتوبوس را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
ده��د.  به گزارش ش��ینهوا، این کمپانی اع��الم کرده که اتوبوس های فعلی 
می توانند بدون نیاز به تغییر و دس��تکاری فنی از این بیوس��وخت استفاده 
کنند.  سیس��تم حمل ونقل عمومی لندن به طور فزاینده ای به اس��تفاده از 
بیوس��وخت ها برای کاهش آلودگی هوای ناش��ی از وس��ایل نقلیه عمومی 

روی آورده است.  
بر اس��اس این گزارش، معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت ایران در یک 
هشدار جدی اظهار کرده که وضعیت کالنشهرهای کشور به ویژه تهران از 
نظر آلودگی هوا مش��ابه ۶۵ س��ال پیش لندن است و افزایش تاثیر خطرات 
آلودگی هوا بر سالمت شهروندان ایران بسیار جدی تر از گذشته شده است. 
به نظر می رس��د با این ش��رایط باید اقدام هایی از این دس��ت نیز در دستور 

کار مدیران ایرانی قرار گیرد.

 نخستین پهپاد غواص خودکار دنیا
به بازار می آید

یک ش��رکت فرانسوی نخس��تین پهپاد زیرآبی خودکار دنیا را سال 
آینده به بازار عرضه می کند. این گجت می تواند رویدادهای زیر آب را 
ثبت کند و در وضعیت اضطراری روی آب بیاید. به گزارش مهر به نقل 
از ایندیپندنت، نخستین پهپاد زیرآبی بی سیم و خودکار دنیا تابستان 
۲۰۱۸ میالدی به بازار عرضه می ش��ود. این گجت که iBubble نام 
گرفته مجهز به دوربینی است که ماجراجویی های صاحب خود را زیر 
آب ب��ا کیفیت باال ثبت می کند. همچنین از کاربر عکاس��ی می کند. 
غواص��ان حرفه ای و آماتور می توانند از این دس��تگاه اس��تفاده کنند. 
ش��رکت Notilo Plus در فرانس��ه »آی باب��ل« را طراحی کرده که 
با س��رعت ۳/۵ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و تا عمق ۶۰ متری 
آب م��ی رود. این پهپاد هم��راه کاربر خ��ود در آب حرکت و تحلیلی 
از ح��رکات او ارائه می کند همچنین آنچ��ه را که کاربر می بیند برای 
دوس��تانش به اشتراک می گذارد. ویژگی های دیگر دوربین این گجت 
قابلیت ثبت س��لفی های ۳۶۰ درجه و حالت های مختلف فیلمبرداری 
است. همچنین  آی بابل مجهز به یک دستبند است و کاربر به کمک 

آن می تواند گجت را نزد خود فراخواند. 

 سرمایه گذاری چینی ها
 در خودرو پرنده 

پایگاه خبری اسکیفت امریکا اعالم کرد؛ شرکت هلدینگ »زجیانگ 
جیلی« چین، سهام شرکت »ترافوجیا« امریکا واقع در بوستون را که 

قصد فروش خودرو پرنده در سال ۲۰۱۹ دارد، خریده است. 
به گزارش ایرنا، این برجس��ته ترین سرمایه گذاری چین در صنعتی 
است که استعداد و سرمایه برجسته ترین کارآفرینان و سرمایه گذاران 
جهان را جذب می کند و یک گام مهم رو به جلو در فناوری است.  ایده 
خودرو پرنده امروز به لطف مواد اولیه س��بک، باتری ها و نرم افزارهای 
خودروهای خودران )بدون راننده( بسیار به واقعیت نزدیک شده است.  
ش��رکت هایی از جمله اوبر فناوریز و ایرباس در حال توسعه نمونه های 
اولیه هس��تند. همچنین »الری پیج« مدیرعامل شرکت »آلفابت« دو 
ش��رکت خودرو پرنده راه اندازی کرده است.  به تازگی ۱۲ خودروساز 
برتر چین شامل ام جی، بسترن، چانگان، دانگ فنگ فنگشن، جیلی، 
ه��اوال، هانگ کی، لینک اند کو، ترامیچی، روئه، س��نوا و وی خود را 
ملزم به نص��ب فناوری کنترل ثبات الکترونیک��ی )ESC( روی همه 

مدل های جدید تولیدی در چین کرده اند. 

برخی معتق��د بودند که حکم انتخ��اب مدیرعامل 
جدی��د باید ب��ه امضای ریی��س هیات عام��ل ایدرو 
برس��د و برخی دیگر معتقد بودند با برگزاری مجمع 
با حضور س��هامداران و تصمیم هی��ات مدیره امکان 
تغییر رییس هیات عامل سایپا وجود دارد. در نهایت 
اینکه محسن قاسم جهرودی، جایگزین مهدی جمالی 
ش��د تا تغیی��رات در بدنه صنعت خودرو آغاز ش��ود. 
روز دوش��نبه نی��ز تارنمای وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت بعد از س��کوت خبری ای��ن تغییرات را تایید 
کرد. هرچند پس از گذشت ساعاتی این خبر از روی 
خروجی حذف شد اما گفت وگوی جهرودی با یکی از 
س��ایت های فعال در زمینه خودرو نش��ان داد که این 
تغییر با نظ��ر وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، رییس 
هیات عامل ایدرو و اعضای هیات مدیره سایپا نهایی 
ش��ده اس��ت. در ادامه این خبر مطرح شد که هاشم 
یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز بر 
اس��اس تصمیم اخذ ش��ده در راس این گروه صنعتی 

ماندگار خواهد بود. 
از دیگر موضوعاتی که »گسترش صنعت« در هفته 
اخیر در صفحه خودرو به آن پرداخت، دالیل پرداختن 
قرارداده��ای خودرویی و معطوف ش��دن آن به حوزه 
خودروهای سبک و سواری بود. کارشناسان معتقدند 
گردش مالی و حجم مبادالت حوزه خودروهای سواری 
به مراتب بیشتر است به طوری که می توان این دسته 
از خودروها را یک محصول راهبردی دانس��ت چراکه 
نیاز اصلی مصرف کنندگان به شمار می رود و با آنها در 
ارتباط اس��ت. به اعتقاد آنها هم اکنون اقتصاد ایران در 
شرایطی قرار دارد که با مشکالت متعددی مواجه شده 
و یکی از صنایعی که می تواند کشور را تا اندازه زیادی 
از این شرایط خارج کند، خودرو است زیرا این صنعت 
به لحاظ تعداد اشتغالی که ایجاد کرده و محصولی که 

نیاز اصلی مردم به ش��مار می رود از چند بعد می تواند 
عاملی برای پیشرفت اقتصادی کشور و تمرکز ویژه بر 
این حوزه باش��د. به گفته آنها درحال حاضر سیاس��ت 
یکپارچه ای در صنع��ت خودروهای تجاری یا اتوبوس 
و مینی ب��وس اعمال نمی ش��ود و هدف گ��ذاری تولید 
مش��خص و ش��فاف نیس��ت و میزان تولی��د آن چند 
ماهه یا س��االنه رصد نمی ش��ود و مهم نیست که عدد 
تعیین شده قابل دسترس��ی است یا خیر. بنابراین اگر 
قرار است بر اساس هدف گذاری های انجام شده تعداد 
کمی از این خودروها تولید ش��ود بهتر اس��ت نسبت 
ب��ه واردات آن اقدام کرد زیرا توجی��ه اقتصادی برای 

داخلی سازی آن وجود ندارد. 
تولی��د خودروهای برقی از موضوعاتی اس��ت که ۲ 
قطب خودروس��از چندی اس��ت با تمرکز بر آن سعی 
دارن��د فناوری  در صنعت خ��ودرو را وارد فاز تازه تری 
کنند از این رو سومین نشست شورای راهبری برنامه 
مل��ی آینده نگاری علم و فن��اوری در صنعت خودرو با 
موضوع تخصصی »خودروهای برقی و تحوالت پیش رو 
« با حضور نمایندگان ش��رکت های خودروساز و سایر 
ارگان ها و س��ازمان های مرتبط در سازمان گسترش و 
نوس��ازی ایران برگزار و بر ض��رورت حمایت دولت از 
تولید خودروهای برقی و آماده س��ازی زیرساخت های 
مورد نیاز تاکید ش��د. در این نشست تاکید شد نقشه 
راه فناوری در این حوزه تعیین ش��ود. در این صورت 
می ت��وان امی��دوار بود تا ۱۰ س��ال آین��ده به حرکت 
نتیجه بخش��ی در ای��ن زمینه دس��ت یاف��ت. منصور 
معظم��ی، رییس هی��ات عامل ایدرو نی��ز بر ضرورت 
حمای��ت دول��ت از این خودروها تاکی��د و اظهار کرد: 
تولید خودروهای برقی به تنهایی از س��وی بنگاه های 

خودروس��ازی ممکن نیس��ت و به دخال��ت و حمایت 
حاکمیت نیاز دارد. 

از دیگ��ر گزارش هایی که در هفته گذش��ته به آن 
پرداخته ش��د، تداوم روند رش��د تولید خودروسازان 
و چگونگ��ی آن بود. به اعتقاد فع��االن این حوزه، در 
ش��رایط ایده آل و ایستا، نش��انه های زیادی بر تولید 
دخیل هس��تند ک��ه اصلی ترین آنها تقاضاس��ت و با 
درنظر گرفت��ن چنین فاکتوری و براس��اس تقاضای 
بالفع��ل و بالق��وه، میزان تولید در س��ال ی��ا ماه های 
آین��ده برنامه ری��زی و ب��رای آن اقدام می ش��ود. این 
ش��رایط در ایران در حالی اس��ت که در شرکت های 
پیش��رو خودروساز، شبکه تولید براس��اس ساختار و 
ش��بکه کشش��ی تعریف و تولید براساس تقاضا ایجاد 
می ش��ود که زنجیره تامین نیز فعال خواهد شد و این 
ش��رایط عاملی برای مش��خص کردن تولید برمبنای 
تقاضا خواهد بود. به اعتقاد آنها این ش��بکه متعلق به 
شرکت های پیشرو است که تولید آنها براساس شبکه 
تولی��د ناب انجام می ش��ود اما در خودروس��ازی های 
دولتی، برنامه تولید در شورای سیاست گذاری مصوب 
و خودروس��ازان موظ��ف به تحویل گ��زارش عملکرد 
ماهانه در این شورا به همراه مشکالت و محدودیت ها 
می ش��وند و به طور قطع تغییر در میزان تولید ماهانه 

با نقدینگی و جریان بازار در ارتباط است. 
بازدید خبرنگاران حوزه خودرو از شرکت برلیانس، 
شریک تجاری پارس خودرو از زیرمجموعه های سایپا 
نی��ز از دیگ��ر گزارش هایی بود که هفته گذش��ته در 

صفحات خودرو »گسترش صنعت« به چاپ رسید. 
دس��تیار مدیرعامل ش��رکت »ش��ین هوآ« یکی از 
نمایندگی ه��ای اصلی ش��رکت برلیان��س در جریان 

بازدید خبرنگاران ایرانی از این ش��رکت در شانگهای 
گفت: عمده خودروهای س��واری کشور چین با هدف 
صادرات به کشورهای هدف تولید می شوند و چینی ها 
عالقه مند به س��وار ش��دن ب��ر خودروه��ای خارجی 
هس��تند. با این حال جی��م بی- نوع��ی ون تولیدی 
در ش��رکت برلیانس- بیش از ۵۰ درصد س��هم بازار 
خ��ودرو ون چی��ن را در اختیار دارد ک��ه به نوعی در 
بین خودروهای تولیدی در این کش��ور یک استثنا به 

شمار می رود. 
ش��رکت ش��ین هوآ که زمینه اصلی فعالیت آن در 
عرصه خودرو اس��ت و ش��ریک تجاری ش��رکت های 
بین الملل��ی مانند پژو، س��یتروئن، کیا و... به ش��مار 
می رود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر )خورشیدی( 
و انرژی هس��ته ای نیز فعالیت داش��ته و بیش از ۸۰ 
نمایندگی در سراسر جهان دارد. این شرکت در سال 
۱۹۸۶ میالدی )۱۳۶۵شمس��ی( تاسیس شده که با 
تامین مالی برای شرکت خودروسازی برلیانس، تامین 
مالی برای مش��تریان این ش��رکت، ارائه خدمات پس 
از فروش برای مش��تریان و همچنین اجاره خودرو را 

انجام می دهد. 
ش��ین هوآ س��االنه یکصد ه��زار دس��تگاه خودرو 
برلیانس در داخل کش��ور چین می فروشد و در خرید 
و ف��روش خودرو لوک��س ب. ام.و نیز فعالیت دارد که 
فروش س��االنه آن ۱۴ هزار دس��تگاه است. همچنین 
س��االنه ۹ هزار دس��تگاه خودرو از سوی این شرکت 
به صورت اجاره واگذار می ش��ود. در این بین شرکت 
پارس خودرو از ۲س��ال پیش خ��ودرو برلیانس چین 
را در ای��ران تولی��د می کن��د. این ش��رکت در زمینه 
تحقیق و توس��عه مش��ترک داخلی س��ازی قطعات، 
امض��ای توافقنامه برای مش��ارکت انتفاعی )جوینت 
ونچر( بین سایپا و برلیانس و تنوع بخشی به آپشن ها 
برای پاس��خگویی به نیاز مشتریان با شرکت برلیانس 
چین همکاری دارد از این رو شرکت شین هوآ نیز به 
صورت غیر مس��تقیم با این مجموعه در حال تعامل 

است. 

نخستین تغییر و تحوالت حوزه خودرو در هفته جدید و در روزهای تعطیل این هفته سر و 
صدای زیادی به پا کرد. داستان از آنجا آغاز شد که خبر تغییر مدیرعامل سایپا با حکم وزیر 
صنع�ت، معدن و تجارت روی خروج�ی خبرگزاری ها قرار گرفت. خبری که هرچند در تماس 
»گسترش صنعت« با مسئوالن روابط عمومی این گروه خودروسازی تکذیب شد اما چگونگی 

این انتخاب تبدیل به محل بحثی شد.

صنعت خودرو در هفته ای که گذشت

نخستین تغییر پرحاشیه در صنعت خودرو 
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علی اکب��ر کریم��ی، نایب ریی��س 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی اعتقاد دارد اجرای سیاست 
ت��ک نرخی کردن دالر از مولفه های 

مهم در افزایش نرخ ارز اس��ت. وی با اشاره به افزایش 
ن��رخ ارز تا بیش از ۴ ه��زار و ۱۰۰ تومان گفت: برخی 
بر این باورند که س��فرهای خارجی در ژانویه می تواند 
ب��ر افزایش نرخ ارز تاثیرگذار باش��د اما عوامل دیگری 
از جمله سیاس��ت های دولت برای ت��ک نرخی کردن 
ارز تاثی��ر بیش��تری در افزایش ن��رخ دارد. عضو هیات 
رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بی��ان اینکه دولت از ش��رایط پیش آمده اس��تقبال 
می کن��د، ادامه داد: ارز به عنوان ی��ک پارامتر که تابع 
عرض��ه و تقاضاس��ت از قدرت زیادی برخوردار اس��ت 
بنابراین هرچه دولت توان ارزی بیش��تری داشته باشد 
می توان��د نرخ ارز را کنت��رل کند یا بهای آن را کاهش 
دهد. نماینده م��ردم اراک و کمیجان در مجلس دهم 
شورای اسالمی با تاکید بر روند افزایشی نرخ ارز اظهار 
کرد: باتوجه به ش��رایط موجود و میزان تقاضای ارز که 
از عرضه آن پیشی گرفته است در نهایت شاهد افزایش 
ن��رخ ارز و دالر خواهیم بود. وی تاکی��د کرد: افزایش 
نرخ ارز بحران زاست چراکه ارز از مهم ترین مولفه های 
تاثیرگذار در اقتصاد ازجمله هزینه تمام شده تولید به 
ش��مار می رود، بنابراین دولت باید ب��ا کنترل نرخ ارز، 

رونق اقتصادی کشور را رقم بزند. 

محمدرض��ا پورابراهیمی داورانی، 
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه اگر 
ع��دول از قوانی��ن و مقررات در حوزه 

گم��رک ب��رای مجلس محرز ش��ود موض��وع تحقیق و 
تفحص از گمرک در دس��تور کار کمیس��یون اقتصادی 
ق��رار می گیرد، گفت: یکی از موضوع��ات مهم در بحث 
قاچاق حوزه گمرک اس��ت که به دلیل اجرا نشدن کامل 
قوانین و مقررات دچار مش��کل شده است. وی افزود: به 
دلیل رعایت نش��دن قوانین و مقررات ش��اهد نابسامانی 
در وضعیت مدیریت واردات کاال به کش��ور هس��تیم به 
طوری که قوانین مرتبط با فعالیت بخش گمرکی رعایت 
نمی ش��ود. پورابراهیمی با بیان اینکه این وضعیت قابل 
قبول نیس��ت که هرچند وقت یکبار در گمرک کش��ور 
ش��اهد تخلفات باش��یم، ادامه داد: اگر تخلفات ناشی از 
پرسنل و انسانی باشد باید سامانه ها و نظارت های درون 
س��ازمانی بیش��تر ش��ود تا میزان قاچاق به کمترین حد 
ممکن کاهش یابد. گاهی قاچاق ناشی از ضعف در اجرای 
ضواب��ط و مقررات اس��ت، در این بخش باید س��ازمان و 
مدیر س��ازمان پاسخگو باش��د. در این راستا کمیسیون 
اقتصادی، رییس سازمان گمرک را به کمیسیون دعوت 
می کند کمیس��یون اقتصادی نمی پذیرد و در حالی که 
بح��ث مبارزه با قاچاق برای کمک به تولید و حفظ بازار 
ارز بوده و تراز بازرگانی را به شکل مثبتی تعریف می کند، 
حجم عظیمی از کاالها به شکل قاچاق وارد کشور شود. 

نایب ریی��س  کیان پ��ور،  مجی��د 
مجل��س  عم��ران  کمیس��یون 
ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه 
ساختمان های مسکن مهر در زلزله 

اخی��ر پایداری بهتری از خود نش��ان دادند، گفت: این 
واحدها زلزله ای با ۷/۳ ریش��تر که تاکنون در کش��ور 
س��ابقه نداش��ته را تحمل کردند. وی اف��زود: در زلزله 
اخیر در هر س��اختمان شخصی س��ازی بیش از ۷ تا ۸ 
نفر تلفات داش��ته ایم اما درباره مسکن مهر بزرگنمایی 
شده و تنها دیوارهای پیرامونی ریخته و حتی تیغه های 
داخل هیچ آس��یبی ندیده است. کیان پور با بیان اینکه 
براس��اس آیین نامه ۲۸۰۰ س��الم ماندن جان انس��ان 
در وقای��ع و بحران ها در س��ازه ها مهم ترین اصل بوده 
و پای��داری س��اختمان ها را نش��ان می ده��د، تصریح 
کرد: در س��اختمان های مس��کن مهر کرمانشاه نیز بر 
اس��اس بازدیدی که انجام ش��د و همچنی��ن به گفته 
مردم کمترین خس��ارت ها واردش��ده از این رو برخی 
سیاس��ی کاری ها به دور از انصاف اس��ت.  وی گفت: به 
طور حتم نقدهای این چنینی که در چند روز اخیر در 
برخی رسانه ها درباره این طرح مطرح شده بی عدالتی 
است. کش��ور در بخش ساخت وسازها وضعیت بهتری 
نس��بت به سال های گذشته پیدا کرده و باید این روند 
تقویت ش��ود تا هر س��ال با رعایت اصول مهندسی در 
برابر زلزله س��ازه ها از اس��تقامت بیش��تری برخوردار 

باشند. 

 اقتصاد  و صنعت با اهالی بهارستان

پدر: پسرجون اقال اگه معتاد شده بودی حاال یه شغلی داشتی!


