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ضعف بنگاهها ناشی از مالکانیکه مدیر نیستند

گسترش تخصصگرایی و نظارت بر کیفیت از الزمههای توسعه صنعتی هر کشور است .توجه به تخصص و رعایت ضوابط و اصول علمی و همچنین
توجه به بهرهوری و اشتغال تخصصی در هر طرحی از مهمترین ضرورتها به شمار میرود .براساس همین نگاه نیز نظام مهندسی کشاورزی ،معدن
و س��اختمان تش��کیل شده است .کارشناسان معتقدند با توجه به تنوع و گستردگی موضوعها در بخش صنعت ضرورت ایجاد ساختاری که به
هر حوزه با نگاه تخصصی بپردازد و بر کیفیت فعالیت واحدهای صنعتی نظارت کند ،بیش از سایر بخشهای اقتصادی است تا با صدور
پروانه برای واحدهای صنعتی و بررس��ی توجیه اقتصادی طرحها بهرهوری واحدها افزایش یافته و با تحویل پروانه به مدیران هر
بخش مدیریت نوین تخصصگرایی در هر واحد فزونی یابد.
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خبر روز

تجارت بینالمللی امریکا
در سایه «تولید سرزمینی»

عکس :گسترش صنعت

بررسی «گسترش صنعت» از خدماتدهی مراکز درمانی در شهرکها و نواحی صنعتی نشان داد

کمبود مراکز درمانی در مناطق صنعتی کشور

7

دول��ت امریکا در یک س��ال گذش��ته با اعمال مش��وقهای مالیاتی
ب��رای تولیدکنن��دگان داخل کش��ور در صدد تقوی��ت اقتصاد داخلی
برآمده اس��ت؛ البته این موضوع با اجرای سیاستهای محدودکننده
برای محصوالت خارجی دنبال ش��ده اس��ت و بس��یاری از دولتهایی
ک��ه تجارت زیادی با امری��کا دارند واکنش نش��ان دادهاند و معتقدند
دونالد ترامپ بدون درنظر گرفتن قوانین بینالمللی فقط به منافع ملی
کشورش میاندیشد.
به گزارش «گسترش صنعت» دونالد ترامپ نهتنها در همان ابتدای
ریاس��تجمهوری خود بر تقویت اقتصاد داخلی و اعمال سیاستهای
جدید در بخش مالیات و تعرفه تاکید داشت بلکه در ادامه نیز به دنبال
اجرای همین سیاس��ت بود به طوری که در جریان اجالس کشورهای
گروه  ۲۰ترامپ به ش��دت از سیاس��تهایی که به حمایت از تولیدات
داخلی و ایجاد اشتغال در امریکا منجر میشود ،حمایت کرد .در طول
یک سال گذشته سیاستهای امریکا بهویژه در زمینه تجارت خارجی
تفاوتهای قابل توجهی از روند پیش از آن داش��ته اس��ت و «حمایت
از تولیدات داخلی» جایگاهی ویژه در اقدامات دولت این کش��ور پیدا
کرده است.
در امریکا س��اختاری هوش��مندانه برای رس��یدگی به شکایتهای
تولیدکنن��دگان داخلی درنظر گرفته ش��ده اس��ت .در این س��اختار
تولیدکنندگان داخلی میتوانند در صورت ورود ارزانقیمت محصوالت
مش��ابه تولیدی خود به این کش��ور ،به وزارت تجارت خارجی شکایت
کنند .وزارت تجارت خارجی امریکا نیز موظف اس��ت در س��ریعترین
زمان به ش��کایتهای تولیدکنندگان داخلی رس��یدگی کند و به آنها
ترتیب اثر دهد .گرچه این س��اختار سابقهای طوالنی در دولت امریکا
دارد اما دولت ترامپ به طور ویژه به این س��اختار توجه کرد و سرعت
رس��یدگی به ش��کایتها و نتیجه آنها را مطابق می��ل تولیدکنندگان
داخلی این کشور تغییر داد .رسیدگی مجدانه و سریع به شکایتهای
تولیدکنندگان داخل��ی در زمینه واردات کاالهای ارزانقیمت وارداتی
که مش��ابه داخلی دارند ،یکی از مهمتری��ن برنامههای ترامپ در این
زمینه بوده است.
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دیدگاه

سبد حداقل
معیشت مالک تعیین مزد

خبر

 ۶0درصد از تسهیالت طرح
رونق تولید پرداخت شد

از زم��ان آغاز طرح رونق تولید تا پایان دی امس��ال ۱۱۷
هزار و  ۷۵۰میلیون ریال تس��هیالت به واحدهای تولیدی
پرداخت شده که رقمی حدود  ۵۹درصد از تسهیالت ۲۰۰
ه��زار میلیون ریالی درنظر گرفته ش��ده اس��ت .به گزارش
ایسنا ،س��ال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت
تس��هیالتی مع��ادل  ۱۷ه��زار میلیارد تومان ب��ه  ۲۴هزار
واح��د تولیدی ،صنعتی و کش��اورزی در دس��تور کار قرار
گرفت.
امسال نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت
پرداخت تس��هیالت در راس��تای بهبود وضعیت فعلی آنها
تعریف ش��د .در طرحی که قرار اس��ت با عنوان رونق تولید
اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد  ۲۰هزار میلیارد
توم��ان اعتبار برای پرداخت ب��ه  ۱۰هزار واحد صنعتی در
راس��تای بهبود وضعیت فعلی و نیز  ۱۰هزار میلیارد تومان
ب��رای  ۵هزار واح��د صنعتی کوچک ،متوس��ط و بزرگ به
منظور نوس��ازی و بهس��ازی تعریف ش��ده اس��ت .براساس
اطالعات وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تا پایان دی امسال
 ۴۱هزار و  ۶۶۸واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت در
طرح رونق تولید ثبتنام کردهاند که از این تعداد  ۲۰هزار و
 ۵۵۱واحد به بانک معرفی شدهاند.
بنابراین تا پایان دی امسال  ۱۶هزار و  ۱۰۱واحد تولیدی
و صنعتی موفق به دریافت حدود  ۱۱۷هزار و  ۷۵۰میلیون
ریال تس��هیالت بانک��ی از میزان  ۲۰۰ه��زار میلیون ریال
تس��هیالت مدنظر در طرح رونق تولید ش��دهاند که در سال
جاری در دستور کار قرار گرفته است.

تورم ثابت ماند

بان��ک مرکزی نرخ تورم دی را هم مانند آذر  ۱۰درصد
اعالم کرد .به گزارش ایس��نا ،بعد از اینکه آمارهای بانک
مرکزی نش��ان داد که نرخ تورم در آذر دورقمی و به ۱۰
درصد رس��یده اس��ت ،این رقم برای دی نیز تکرار شد و
ثابت ماند .بر این اس��اس ،تغییرات ش��اخص بهای کاال و
خدم��ات مصرفی در  ۱۲م��اه منتهی به دی و به عبارتی،
تورم کل به  ۱۰درصد رسیده است .همچنین تورم نقطه
به نقطه(تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل)
 ۹/۵درصد و تورم ماهانه  ۰/۴درصد ثبت شده است .این
در حالی اس��ت که در روزهای اخی��ر اعالم مرکز آمار در
زمینه تغییرات تورم مانند گذش��ته متفاوت و با اختالف
 ۱/۸درصدی نس��بت به آمار بان��ک مرکزی همراه بود به
طوری که تورم کل  ۸/۲درصد اعالم ش��ده بود .همچنین
آمار مرکز آمار نش��ان داد که ت��ورم نقطه به نقطه  ۸/۵و
ماهانه  ۰/۲درصد بوده است .همچنین جزئیات تورمی در
ماه دهم امسال بیانگر آن است که بیشترین تورم مربوط
به گروه خوراکیها و آش��امیدنیها با  ۱۵/۱و کمترین به
گروه دخانیات با  ۳/۱درصد بوده است.

هر واحد صنعتی به
 ۴مدیر نیاز دارد :یک
مدیر فنی مرتبط با
شاخه صنعتی ،یک مدیر
صنعتی آشنا به ساختار
صنعت ،یک مدیر
بازرگانی برای بازاریابی
و توسعه بازار و یک
مدیر مالی برای امور
حسابداری؛ با ارائه
 ۵درصد از سهام هر
واحد به این مدیران
بهرهوری و اشتغال
واحدهای صنعتی رشد
خواهد کرد

عکس :مهدیکاوهای

براس��اس م��اده  ۴۱قانون
کار ،در بند اول توصیه شده
که حداقل مزد با احتس��اب
ت��ورم افزایش یاب��د که یک
بن��د غیر الزامآور اس��ت ،اما
بند دوم کامال الزامآور است
و در آن تاکی��د ش��ده ک��ه
علی خدایی
حداقل دس��تمزد باید بتواند
ی عالی کار
عضو شورا 
زندگی آبرومن��د یک خانوار
کارگ��ری با تع��داد معین را
تامین کند .به این ترتیب مالک تعیین حداقل دس��تمزد
برخالف روال گذش��ته باید س��بد حداقل معیشت خانوار
باشد.
مع��اون وزیر کار خبری را به تازگی اعالم کرده مبنیبر
اینکه خط فقر ملی  ۷۰۰هزار تومان است ،ما نمایندگان
کارگری براس��اس میزان اعالمی کالری الزم برای زندگی
هر فرد از س��وی انستیتوی تغذیه ایران ،خط گرسنگی را
محاس��به میکنیم که این رقم در سال گذشته  ۸۵۰هزار
تومان و برای س��ال آینده بیش از  ۹۵۰هزار تومان است
و «خط فقر ملی» نیز واژه جدید و تصنعی اس��ت و هیچ
تعریفی از آن وجود ندارد .سبد معیشت در سال گذشته ۲
میلیون و  ۴۸۹هزار تومان تعیین شد و قرار است براساس
قیمته��ای بهمن دوباره آن را بهروز کنیم؛ ما نمایندگان
کارگ��ران خطاب به دولت و نماین��دگان کارفرمایی اعالم
آمادگی کردیم که حاضریم با فرمولبندی دقیق ،ش��کاف
ی��ک میلیون و  ۳۰۰هزار تومانی(دریافتی حداقلی فعلی)
با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.
عالوهبر این ،باید هر س��ال قدرت خرید از دس��ت رفته
کارگ��ران را نیز احیا کنیم .باید عالوهبر لحاظ کردن تورم
محصوالت غذایی و پرمصرف کارگران ،هر سال رقم قابل
توجه��ی حداقل مزد را افزایش دهیم ت��ا به مرور بتوانیم
شکاف یادشده را رفع کنیم.
با توجه به افزایش نامتعادل نرخ دس��تمزد در سالهای
گذشته حتی در برخی سالها شاهد تعیین نرخ دستمزد
کمتر از تورم نیز بودهایم.
منبع :ایلنا

عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و هنر یزد در گفتوگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد

ضعف بنگاهها ناشی از مالکانی که مدیر نیستند
گسترش تخصصگرایی و نظارت بر کیفیت از الزمههای توسعه صنعتی هر کشور است .توجه
ب�ه تخصص و رعای�ت ضوابط و اصول علمی و همچنین توجه به بهرهوری و اش�تغال تخصصی
در هر طرحی از مهمترین ضرورتها به ش�مار میرود .براس�اس همین نگاه نیز نظام مهندسی
کشاورزی ،معدن و ساختمان تشکیل شده است.
کارشناسان معتقدند با توجه به تنوع و گستردگی موضوعها در بخش صنعت ضرورت ایجاد
ساختاری که به هر حوزه با نگاه تخصصی بپردازد و بر کیفیت فعالیت واحدهای صنعتی نظارت
کند ،بیش از سایر بخشهای اقتصادی است تا با صدور پروانه برای واحدهای صنعتی و بررسی
سیدمحمدحسن سیدزاده
industry@sanatnewspaper.com

سید مصطفی صالحی ،عضو هیاتعلمی دانشگاه
علم و هنر یزد و مش��اور عمرانی س��تاد بازس��ازی
عتب��ات عالی��ات ک��ه س��ابقه عضوی��ت در نظام
مهندس��ی معدن ،کشاورزی و ساختمان را دارد از
نخس��تین افرادی است که در دهه  ۸۰این الگو را
مطرح کرده است.
«گس��ترش صنعت» در گفتوگو با وی الگویی
ک��ه معتقد اس��ت براس��اس آن میتوان توس��عه
صنعتی را محقق کرد ،بررس��ی کرده است که در
ادامه میخوانید:
 ضرورت ایجاد نظام مهندس�ی صنایع در
چه بخشهایی احس�اس میشود و در الگوی
توسعه صنعتی چه جایگاهی دارد؟
درحالحاضر در س��اختار اقتصادی کشور نظام
مهندس��ی س��اختمان ،کش��اورزی و معدن وجود
دارد .اهمی��ت هیچ یک از این موارد به اندازه نظام
مهندس��ی صنعت نیس��ت زیرا صنعت زیرساخت
تمام این بخشها را فراهم میکند و بدون صنعت،
معدن و کشاورزی و ساختمان جان نخواهد گرفت
اما متاس��فانه در بخش صنع��ت هنوز این موضوع
شکل نگرفته است.
حوزه فعالی��ت نظام مهندس��ی صنایع از لحظه
تش��کیل ای��ده آغازی��ن طرح ت��ا روز آخ��ر تولید
را دربرمیگی��رد .ب��ا اج��رای این ط��رح عالوهبر
افزای��ش به��رهوری و کیفیت در صنای��ع ،انگیزه
فارغالتحصیالن دانش��گاهی نی��ز افزایش مییابد.
عالوهب��ر ای��ن ،اش��تغالزایی به نحو چش��مگیری
گسترش پیدا میکند.
بر همین اس��اس ،پیش��نهادهای خود را اواسط
دهه  ۸0از طریق اس��تانداری اردبیل که آن زمان
مشاور عمرانی استاندار بودم تهیه کردم و به دولت
و مجل��س تحویل دادم اما با وجود مطرح ش��دن
این بحث در طول س��الهای گذش��ته در دولت و
مجلس ،هنوز به نتیجه نرسیده است.
 درحالحاضر مهمترین چالشهای بخش
صنع�ت چیس�ت و نظ�ام مهندس�ی صنایع
چگون�ه در پی رفع ای�ن چالشها گام خواهد
برداشت؟
چندین چالش توس��عه صنعتی در کشور وجود
دارد متاس��فانه در  ۴دهه پ��س از انقالب به دلیل
اینک��ه در برخی مس��ائل تجربه کافی نداش��تهایم
بیشتر با آزمون و خطا در بحثهای توسعهای گام
برداش��تهایم .در هر پروژهای نخستین فاز اندیشه
است و متاس��فانه در تمام پروژهها به این موضوع
توجه نشده است.
در ای��ران آغ��از ی��ک پروژه همیش��ه هم��راه با
تصمیمهای آنی بوده و برای برنامهریزی و طراحی
زمانی درنظ��ر گرفته نمیش��ود در حالی که یک

توجیه اقتصادی طرحها و بهرهوری واحدها افزایش یافته و با تحویل پروانه به مدیران هر بخش
مدیریت نوین تخصصگرایی در هر واحد فزونی یابد .بیش از یک دهه اس�ت که ایده تش�کیل
نظام مهندس�ی صنایع در بخش صنعت ش�کل گرفته اما با وجود تاکید برنامه پنجم توس�عه و
ارائه الیحه از س�وی دولتیها در این مدت هنوز این ایده به س�رانجام نرسیده است .به تازگی
مهدی فتحاله ،رییس انجمن مهندسی صنایع ایران از تهیه پیشنویس سند ایجاد یک سازمان
تخصصی در حوزه نظام مهندس�ی صنایع خبر داده تا از س�وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تقدیم مجلس شورای اسالمی شود.

طرح خ�لاق و هدفمند در فازه��ای اولیه نیازمند
در نتیج��ه نظ��ام مهندس��ی صنای��ع در حوزه
زم��ان و برنامهری��زی اس��ت و فاز س��اخت باید با
طرحه��ای بخ��ش خصوص��ی فعالی��ت و نظارت
سرعت انجامشود.
میکند.
  نظام مهندس�ی صنایع با چ�ه الگویی بر
دلی��ل هزاران ط��رح نیمهتمام ملی و اس��تانی
رش�د تخصصگرای�ی در صنای�ع و افزای�ش
در کش��ور نیز ب��ه نبود ف��از اندیش��ه در پروژهها
اشتغال و بهرهوری تاثیر خواهد داشت؟
برمیگ��ردد .اندیش��ه در ح��وزه مش��اوره تعریف
یکی دیگ��ر از وظای��ف نظام مهندس��ی صنایع
میش��ود و جزو جدانشدنی مهندس��ی مشاور نیز
تش��کیل یک گروه متخصص مدیریت��ی برای هر
مهندسی ارزش است.
واحد صنعتی است .با ایجاد نظام مهندسی صنایع
کسانی که مهندسی ارزش را از مهندسی مشاور
اش��تغال صنعتی و سهم اش��تغال فارغالتحصیالن
ج��دا کردهاند به طرحها خیانت کردهاند .طرحها و
دانشگاهی در صنعت افزایش پیدا میکند.
پروژههای عمرانی و صنعتی اغلب براساس رانت یا
نظام مهندس��ی صنایع عالوهب��ر اینکه مجوزها
راضی کردن نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
و نظارت بر حس��ن انجام طرحه��ا را برعهده دارد،
کشور شکل میگیرد.
به افراد بر حس��ب تخصصش��ان پروانه مهندسی
صنع��ت ،مادر اقتصاد کش��ور اس��ت به همین
صادر میکند .شرایط آن هم گذراندن کارآموزی و
دلیل در این بس��تر رانت زیاد وج��ود دارد و افراد
گذشت  ۳سال از کسب مدرک است.
بس��یاری از این طریق میلیاردر ش��دهاند .هیچگاه
در مدل پیش��نهادی من ۲0 ،درصد سهام واحد
در صنای��ع برای صدور موافق��ت اصولی از صاحب
صنعتی بای��د دراختیار  ۴مدیری قرار بگیرد که از
واح��د صنعتی درباره تخصصش ب��رای ایجاد یک
سوی نظام مهندسی صنایع پروانه کسب کردهاند.
طرح س��وال نمیش��ود و تنها با داشتن سرمایه به
هر واحد صنعتی به  ۴مدیر نیاز دارد:
آنها مجوز داده میشود.
یک مدی��ر فنی مرتبط با ش��اخه صنعتی ،یک
در اس��تان یزد موردی وجود داش��ت که قصاب
مدیر صنعتی آش��نا به س��اختار صنعت ،یک مدیر
مجوز س��اخت کارخانه قطعات رایانه گرفته است.
بازرگانی برای بازاریابی و توس��عه بازار و یک مدیر
برای س��اماندهی مجوزها و حاکمیت اندیش��ه در
مال��ی برای امور حس��ابداری؛ در نتیجه ،با ارائه ۵
پروژهه��ای صنعت��ی ،نظ��ام مهندس��ی صنایع از
درصد از سهام هر واحد به این مدیران که از نظام
ضرورتهای اصلی صنعت است.
مهندس��ی صنایع پروانه کسب کردهاند بهرهوری و
در اواس��ط ده��ه  ۸۰پیش��نهادی از طری��ق
اش��تغال واحدهای صنعتی به شدت رشد خواهد
استانداری به دولت و مجلس شورای اسالمی داده
کرد زیرا این مدیران خود را در سود واحد صنعتی
شد اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
 در بس�یاری از پروژهه�ای صنعت�ی نبود
ش��ریک میدانن��د و تم��ام ت�لاش خ��ود را برای
مهندس مش�اور باعث خروج طرح از توجیه
سودآوری بیشتر انجام میدهد.
اقتصادی شده است .تشکیل نظام مهندسی
درحالحاضر متاسفانه اغلب بخشهای صنعتی
صنایع در این زمینه چقدر موثر خواهد بود؟
از س��وی مالکان مدیریت میشود که تخصصی در
بزرگترین ضع��ف طرحهای صنعتی در کش��ور
حوزه صنعت خود ندارند.
نب��ود طراح��ی صنعتی و مهندس مش��اور در این
در کنار این افراد یک مهندس ناظر یا مهندس
طرحهاس��ت که باعث ش��ده بازده این طرحها به
مش��اور نیز ب��رای نظارت بر روند اج��رای تولید از
شدت کاهش پیدا کند.
س��وی نظام مهندس��ی صنایع در هر واحد وجود
در گذش��ته ب��ه دلیل مش��وقهای
دارد ت��ا ب��ه ص��ورت فصل��ی گزارش
زی��ادی ک��ه ب��ه تولید داده میش��د
عملک��رد واحد صنعت��ی را برای نظام
در ایران آغاز یک
زی��ان آزم��ون و خطا کم ب��ود اما در
مهندس��ی و وزارت صنع��ت ،معدن و
پروژه همیشه همراه با
ش��رایط کنونی اقتصاد آزمون و خطا
تجارت ارسال کند.
تصمیمهای آنی بوده
گاه��ی به ناب��ودی آن صنع��ت منجر
نظام مهندس��ی صنای��ع ،ضرورتی
در حالی که یک طرح
انکارنش��دنی برای صنعت کشور است
میش��ود .بی��ش از  ۳0درص��د خالق و هدفمند در
س��ود صنای��ع اگ��ر خ��رج واحدهای فازهای اولیه نیازمند که عالوهبر رش��د کیفیت ،استاندارد،
بهرهوری و ...ضامن ادامه حیات صنایع
تحقیقوتوسعه نشود آن صنعت جان زمان و برنامهریزی
نمیگیرد.
است و فاز ساخت باید با ایجاد یک س��اختار قدرتمند خواهد
در کش��ور  ۲دس��ته ط��رح ملی و با سرعت انجامشود .بود.
شخصی وجود دارد .در طرحهای ملی
با اجرای این مدل فقط در اس��تان
دلیل هزاران طرح
دولت پروژهها را به مهندس��ان مشاور نیمهتمام ملی و استانی ی��زد که  ۳ه��زار واح��د صنعتی دارد
میده��د که با نظ��ارت خود عملیات در کشور نیز به نبود بی��ش از  ۱۵هزار نف��ر فارغالتحصیل
را انج��ام دهند اما در بخش خصوصی فاز اندیشه در پروژهها دانش��گاهی متخصص مشغول به کار
برمیگردد
جای خالی مهندسان مشاور احساس
میش��وند و آینده آنها تضمین خواهد
میشود.
شد.

عالوهب��ر این ،در مدل پیش��نهادی م��ن ،نظام
مهندس��ی صنایع با همکاری س��ازمان استاندارد
در ه��ر رش��ته صنعتی ب��ه تدوین اس��تانداردها و
کیفیت الزم اقدام خواهد کرد تا هر رشته براساس
آن کیفی��ت تولید کند .این موضوع بر گس��ترش
صادرات و افزایش کیفیت تولیدات تاثیر چشمگیر
خواهد گذاشت.
بنابرای��ن ه��دف اصلی نظام مهندس��ی صنایع
ایجاد انگیزه برای دانش��جویان و جوانان و کنترل
کیفی سرمایهگذاری ملی به صورت غیرمحسوس
است.
 پیشنهاد شما برای نحوه شکلگیری بدنه
نظام مهندسی و ساختار اولیه آن چیست؟
ش��اکله اصلی نظام مهندس��ی صنایع در بس��تر
وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید ش��کل بگیرد،
هیاتمدیره نظام مهندس��ی صنای��ع نیز همچون
س��ایر نظام مهندس��یهای موج��ود از طریق رای
مردم و متخصصان صنایع باید انتخاب شود.
تش��کیل نظ��ام مهندس��ی صنایع نهتنه��ا باری
ب��ر دوش دول��ت اضاف��ه نمیکن��د بلکه س��بب
کوچکسازی دولت ،کاهش فعالیتهای اجرایی و
نظارت بیشتر میشود.
ب��ه عبارت دیگر ،فرآیند ص��دور مجوز و نظارت
بر کیفیت از س��وی نظام مهندس��ی صنایع انجام
میش��ود اما امضای اصلی صدور از س��وی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است.
 ب�ا توجه ب�ه اینکه این پیش�نهاد در یک
دهه مط�رح و چندینبار نی�ز در قالب الیحه
به مجلس ش�ورای اسلامی ارائه شده است،
چه موانعی موجب ش�ده ای�ن طرح به نتیجه
نرسد؟
حدود یک دهه اس��ت که این موضوع در جامعه
صنعتی کش��ور مطرح ش��ده و هیچ دلیل موجهی
برای ب��ه نتیجه نرس��یدن آن در این مدت وجود
ندارد.
الیحه آن چندینبار به مجلس شورای اسالمی
رفته اما به دلیل رانت و فشار سرمایهگذاران اجازه
امکان تصویب آن به وجود نیامده است.
این موضوع حتی در مجمع تش��خیص مصلحت
نظام نیز مطرح ش��ده و من ای��ن مدل را در یکی
جلس��ههای مجمع کامل ارائه دادم اما متاس��فانه
هنوز این طرح بالتکلیف است.
جلوگی��ری از تش��کیل نظ��ام مهندس��ی تنه��ا
منافع جهل را در کش��ور تامین میکند .بس��یاری
از تولیدکنن��دگان اط�لاع ندارند که با یکس��ری
تغیی��رات کوچک چق��در میتوانند س��ود خود را
افزایش دهند.
اما از ترس نظارت یا واگذاری بخش��ی از سهام
خود به ای��ن مدیران تمایلی به اج��رای این مدل
ندارند در صورتی که با دادن  ۲0از س��هم خود به
این مدیران و ایجاد انگیزه در آنها چندین برابر آن
سهم ،سود کسب خواهند کرد.
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همانط��ور که بارها عنوان ش��د صنعت ایران بهلح��اظ طراحی ضعف داش��ته و این نقاط
آسیبی است که باعث وابستگی آن شده است .ساخت محصوالت بدون طراحی ممکن نیست
و صنعتگ��ران در ای��ن بحث ناگزیر به کپی کردن هس��تند .قطعهس��ازان داخلی به جز تعداد
محدودی که خود ادعای طراحی قطعات را دارند کپیکننده هس��تند و با مهندس��ی معکوس
مبادرت به ساخت قطعات میکنند .بهنظر میرسد توان مالی در این امر میتواند تاثیر داشته
باش��د و بخش تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی را تقویت کند اما همانطور که بارها عنوان

ش��ده صنعت قطعه مش��کل نقدینگی دارد و توانایی س��رمایهگذاری ندارد .این امر حرکت به
سوی تشکیل تییرینگ را ضروری کرده که شرکتها بتوانند توان مالی خود را ارتقا ببخشند.
یک��ی از فعاالن صنعت قطع��ه به این نکته اش��اره کرده که خودروس��ازان جهانی در حال
کاهش تعداد تامینکنندگان خود هستند .این به معنای حذف سورس نیست بلکه اگر پیشتر
۱۰ه��زار تامینکننده داش��تند آن را به  ۴۰۰تقلیل دادن��د و در نهایت این عدد به حدود ۱۰
تامینکننده رسید.
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نوسانات ارزی
دلنگرانی اصلی فعاالن
خودرویی

شنبه

صنعت خودرو

 7بهمن  9 1396جمادیاالول  27 1439ژانویه  2018شماره  316پیاپی 2289

خبر

نوسازی ۶۱هزار تاکسی در طرح
کلید به کلید ایرانخودرو

تقدیر از بازرسان نمونه ISQI
در حوزه بازرسی فنی شهربازی

مدیرکل استاندارد استان تهران با حضور در شرکت بازرسی
کیفیت و اس��تاندارد ایران از بازرس��ان نمونه این شرکت در
خدمات بازرسی فنی شهربازیها تقدیر کرد.
مسلم بیات در این آیین ضمن اشاره به مسئولیت اجتماعی
ش��رکتهای بازرس��ی در بهبود کیفیت زندگی مردم عنوان
ک��رد :هدف و فلس��فه بازرس��یها و نظارته��ا بهبود کیفی
وضعیت موجود ارزیابیشوندههاس��ت که منت��ج به افزایش
سطح کیفیت خدمات و محصوالت خواهد شد.
وی ضم��ن تقدیر از عملکرد ش��رکت بازرس��ی کیفیت و
اس��تاندارد ای��ران در دوران فعالیت این ش��رکت بیان کرد،
همانگون��ه ک��ه این فلس��فه در  ISQIنقش گرفته اس��ت،
اطالعرس��انی و ارائ��ه آگاهیهای الزم به م��ردم و همچنین
ترویج فرهنگ اس��تاندارد میتواند به بهبود روند بازرس��یها
کم��ک ش��ایانی کند چون آگاهی بیش��تر منج��ر به گرفتن
تصمیمهای منطقیتر ازسوی جامعه در زمینه بهبود کیفیت
سطح زندگی آنها خواهد شد.

تغییر تعرفه واردات خودرو
در انتظار تصمیم مجلس

ریی��س انجمن صنفی کارفرمای��ی واردکنندگان خودرو با
اش��اره به اینک��ه تعیینتکلیف خودروه��ای در گمرک مانده
ب��ه توازن قیمتی کمک میکند ،گف��ت :تغییر تعرفه واردات
خودرو در انتظار تصمیم مجلس شورای اسالمی است.
میثم رضایی با اشاره به تعیینتکلیف خودروهای در گمرک
مانده اظهار کرد :دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره
تعیینتکلی��ف خودروهای در گمرک مان��ده که محصوالتی
مانن��د خودروه��ای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶و موارد خ��اص دیگر را
شامل میشد بدون شک موجب افزایش میزان عرضه به بازار
و همچنین اصالح قیمتی خواهد شد.
به گزارش خودروکار ،رضای��ی افزود :در نامه وزیر صنعت،
معدن و تجارت عنوان ش��ده برای هم��ه خودروهای موجود
در گم��رک رعایت حقوق ورودی جدید در نظر گرفته ش��ود
ک��ه به طور طبیعی این امر موجب س��اماندهی بازار و از بین
رفتن حباب قیمتی ش��کل گرفته در ماههای گذشته خواهد
ش��د ،البته نیاز اس��ت در ورود این خودروها و افزایش عرضه
به بازار تسریع شود.

سایپا باز هم رکورد زد

رکورد تولید محصول ماهانه گروه خودروس��ازی سایپا در
دی امسال شکسته شد.
به گزارش س��ایپانیوز ،با تالش کارکنان گروه خودروسازی
سایپا ،همکاری قطعهسازان و در راستای تاکیدات مدیرعامل
گروه درباره افزایش تولید ،این گروه خودروس��از توانست دی
امس��ال با تولید بیش از ۶۸هزار خودرو ،رکورد تولید ماهانه
خود را پس از  ۶سال بشکند.
براس��اس این گزارش ،افزایش تولید در حالی انجام شد که
سایپا در ماههای گذشته توانست با افزایش کیفیت محصوالت
خود گامی مثبت در راه رضایتمندی بیشتر مشتریان بردارد و
ارتقای س��تارههای کیفی محصوالت سایپا در جدول شرکت
بازرسی استاندارد و کیفیت ایران گواه این مدعاست.
گفتنی اس��ت ،توجه به ارتقای کیفی��ت و محور قرار دادن
تولید در گروه خودروسازی سایپا دلیلی بر بهبود شاخصهای
کیفی محصوالت در ماه گذش��ته ب��وده که این موضوع تاثیر
مثبتی بر کسب رضایت مشتریان و سهامداران خواهد داشت.

بهرام شریعت

تامین مواد اولیه در
خودروهای تولیدی
وابسته به نرخ ارز
است بنابراین بهزودی
شاهد افزایش نرخ
خودرو خواهیم بود
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گروه صنعت��ی ایرانخودرو آمادگی خ��ود را برای افزایش
س��رعت نوس��ازی ن��اوگان حملونقل عموم��ی و جایگزینی
خودروهای فرسوده اعالم کرد.
به گزارش ایکوپرس ،در نشس��تی که با حضور نمایندگان
سازمانهای اس��تاندارد ،محیطزیست ،ش��رکت بهینهسازی
مصرف س��وخت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد
افزایش عرضه خودروهای گازسوز مورد استقبال ایرانخودرو
قرار گرفت و درباره قرارداد نوس��ازی ۲هزار تاکسی با اصالح
گنجایش ظرفیت مخ��زن گاز از  ۸۰به  ۱۰۰لیتر و پیمایش
باال مذاکره شد.
براساس این گزارش ،در این نشست گزارشی از پروژههای
مرتبط با کاهش مصرف سوخت و سطح آالیندگی محصوالت
ایرانخودرو ارائه شد.
راهبردهای این ش��رکت در مصرف س��وخت و آالیندگی،
طرحهای توسعه محصوالت و جوانسازی ناوگان حملونقل
سرفصلهای این گزارش بود.
همچنین درباره عملکرد نوس��ازی ۶۱هزار تاکسی در طرح
کلید به کلید ایرانخودرو که از سال گذشته با موفقیت انجام
شده ،توضیحات الزم ارائه شد و مسئوالن ایرانخودرو آمادگی
افزایش سرعت در نوسازی تمامی خودروهای عمومی اعم از
درونشهری و برونش��هری را با هدف نوسازی کامل ناوگان
در یک دوره  ۳تا ۵ساله به مسئوالن کشوری اعالم کردند.
در این گ��زارش طرحهای کوتاهمدت ب��ا هدف بهبودهای
س��ریع و ارزان ،طرحه��ای میانم��دت ب��ا ه��دف ارتق��ای
فناوریهای موج��ود و طرحهای بلندم��دت با هدف انقالب
فن��اوری و جهانیس��ازی از برنامهها و اه��داف گروه صنعتی
ایرانخودرو در کاهش میزان مصرف سوخت و کاهش سطح
آالیندگی محصوالت مطرحشده است.

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو پایان یافت
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چهاردهمین نمایش��گاه بینالمللی صنعت خودرو
اصفه��ان در حالی در آخرین روزهای هفته گذش��ته
کار خ��ود را آغ��از ک��رد که تع��دد نمایش��گاههای
خودرویی در ماههای گذش��ته به ان��دازهای زیاد بود
که شرکتهای خودروساز و وارداتی چندان محصول
جدیدی برای نمایش در این نمایش��گاه نداش��تند و
تنه��ا اقدام به نمایش دوباره محصوالت خود کردند و
ش��اید بتوان تنها رونمایی اصلی را متعلق به تازهوارد
تایوان��ی ب��ه ایران دانس��ت .آنچه در این نمایش��گاه
محور پرس��شهای خبرنگاران از مدیران خودرویی
بود ،نوس��انات نرخ ارز در هفته گذش��ته و چشمانداز
آنه��ا از آین��ده بازار این خودروها ب��ود .در عین حال
تالش برای تولید و داخلیس��ازی برخی خودروهای
کرهای و تایوانی و ورود خودروسازان چینی به تولید
خودروه��ای برقی را باید از دیگر محورهای اظهارات
مدیران خودرویی در این نمایشگاه دانست.

 هیون�دای توس�ان ،داخلیس�ازی
میشود

کرم��ان موت��ور نیز از دیگر ش��رکتهای حاضر در
چهاردهمی��ن نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو اصفهان
محص��والت خ��ود را در دو غرفه مجزا عرضه کرد که
یک��ی از غرفهها محصوالت هیون��دای و غرفه دیگر،
محصوات لیفان و جک را در این نمایشگاه به نمایش
گذاشت .محصوالت شرکت کرمان موتور به نمایندگی
از هیوندای ش��امل اکسنت ،النترا ،سانتافه ،توسان و
هیونداای  ۲۰در معرض دید عموم قرار داده شده اما
در س��النی دیگر کرمان موتور محصوالت این شرکت
همچ��ون لیفان ایکس  ،۵۰لیفان  ۸۲۰و جک  ۴را با
خود به اصفهان آورد .حس��ن اکبری ،معاون فروش
و بازاریابی کرمان موتور در حاش��یه این نمایشگاه از
رونمای��ی آزرا تا پایان بهمن خبر داد و اظهار کرد :در
ح��ال برنامهریزی برای تولید خودرو توس��ان پس از
االنترا هس��تیم .وی با بیان اینکه نمایش��گاه خودرو
اصفهان با پیشف��روش هیوندای االنترا تولید داخل
مصادف ش��د ،گفت :جک جی  ۴نیز بهعنوان خودرو
جدید دیگر کرمان موتور در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته شد تا نظر مردم را درباره آن دریافت کنیم.
او در ادامه با اش��اره به اینکه بعد از نمایش��گاه در
هفته آینده نخستین سری هیوندای اکسنت تحویل
مشتریان خواهد شد ،تاکید کرد :تا پایان ماه هیوندای
آزرا را رونمایی خواهیم کرد .معاون فروش و بازاریابی
کرمان موتور به استقبال از پیشفروش االنترا اشاره و

تصریح کرد :درواقع در این محصول با سونامی فروش
روبهرو ش��دیم و ظرفیتها بسیار سریع تکمیل شد و
س��ری آخر االنترای وارداتی نیز در طرح فروش دهه
فجر عرضه میش��ود .او با بی��ان اینکه درحالحاضر
ش��رایط فروش برای  ۹۰درصد محصوالت باز است،
تصریح کرد :بعد از تولید االنترا ،در حال برنامهریزی
برای تولید خودرو توسان هستیم و به نظر میرسد در
نیمه نخس��ت سال آینده میالدی تولید این محصول
را آغ��از کنیم .معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور
درب��اره تاثی��ر افزایش ن��رخ ارز بر ن��رخ خودروهای
کرمان موتور گف��ت :درحالحاضر در مقابل افزایش
قیمت ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز مقاومت کردهایم و
قیمتها را باال نبردهایم .او همچنین تصریح کرد :در
حال مذاکره برای س��رمایهگذاری هیوندای در ایران
هستیم و نتیجه مذاکرات جدید فروردین سال آینده
به طور رسمی اعالم خواهد شد.

  ۲راهکار تایوانیها برای جبران ضرر

در ای��ران رفع خواهد ش��د .جفری بازار ایران را بازار
تولید دانس��ت و گفت :لوکسژن در مرحله نخست به
صورت سیکیدی وارد ایران میشود و پس از گرفتن
بازخورد مش��تریان نسبت به بررس��ی بازار و تعیین
راهکاره��ای جدید اقدام خواهد کرد .وی با تاکید بر
اینکه مونتاژ نیز در نهایت به تولید منجر خواهد شد،
افزود :به طور قطع برای سرمایهگذاری با هدف تولید
در ایران بازار را سنجیده و براساس نیازهای بازار وارد
حوزه تولید خواهیم ش��د اما ب��ه طور قطع مونتاژ در
حجم سرمایهگذاری بسیار مفید است.
جف��ری ادامه داد :در مس��یر ارزیابی بازار ،قطعاتی
که در مسیر داخلیسازی قرار میگیرند نیز مشخص
خواهد شد تا به بهترین شکل وارد بازار ایران شویم.
وی درب��اره ارائه خدمات پس از فروش مناس��ب این
خودروهای تایوان��ی نیز اظهار کرد :درحالحاضر در
زمین��ه خدم��ات پس از فروش با دو مش��کل کمبود
قطع��ات و نبود کارش��ناس فنی عیبیاب��ی روبهرو
هستیم که این موارد  ۸۰درصد نارضایتیها را شامل
میش��ود که برای رفع این مش��کل سفارش قطعات
احتمال��ی م��ورد نیاز اعالم ش��ده و در عین حال نیز
س در زمینه خدمات پس از فروش
ن کارش��نا 
بهتری 
انتخاب و آزمونهای الزم در این زمینه برگزار ش��ده
است.

مدی��ر بخش بینالملل لوکس��ژن باالترین نرخ ارز
و افزای��ش تعرفهه��ا را در نرخ تمامش��ده محصوالت
تایوانی تاثیرگذار دانست و گفت :به طور قطع جبران
افزایش قیمتها برای این نشان تایوانی بسیار دشوار
است و برای عبور از آن باید بر دو راه تکیه کرد.
جفری در پاس��خ به پرس��ش «گسترش صنعت»
 آمادگی چینیها برای تولید برقیها
مبن��ی بر اینک��ه با افزای��ش میزان تعرف��ه واردات،
بهرام ش��ریعت ،رییس هیاتمدیره مدیران خودرو
برنام ه این ش��رکت تایوان��ی برای عرضه خودروهایی
نی��ز در حاش��یه چهاردهمین نمایش��گا ه بینالمللی
با س��گمنت قیمتی مشخص درست از آب درنیامده،
خ��ودرو اصفهان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بر نرخ
اظهار کرد :مرحله نخس��ت ازخودگذشتگی و کاهش
خودروها تاثیرگذار خواهد بود ،اظهار کرد :خودروهای
سود تا زمان رسیدن به قیمتی با نرخ متعادل است که
تولی��د داخل از افزایش نرخ ارز تاثیر میپذیرند اما به
در این شرایط با افزایش سهم بازار و کاهش هزینهها
دلیل شرایط اجتماعی افزایش قیمتها اعمال نشده
میتوان نس��بت به جبران ضرره��ای احتمالی اقدام
اس��ت .وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تامین م��واد اولیه در
کرد؛ این در حالی است که تولید نیز در بررسی است
خودروهای تولیدی وابس��ته به نرخ ارز است بنابراین
و میتوان بر این موضوع بهعنوان دومین راهکار تکیه
بهزودی شاهد افزایش نرخ خودرو خواهیم بود ،افزود:
ک��رد .وی ادامه داد :ب��ه طور قطع به دنبال کمترین
درحالحاض��ر ارز اختصاصیافته به برخی قطعات از
ضرر هستیم ضمن آنکه با فراهم کردن زیرساختها
ارز مبادلهای به ارز آزاد تبدیل ش��ده و برخی نیز در
و دریافت اس��تانداردهای الزم و پرداخت هزینههای
دس��ت اقدام است و در چنین شرایطی،
هنگفت برای استانداردس��ازی به دنبال
مهمترین مس��ئله وابس��تگی به نرخ ارز
تولید اقتصادی و منطقی هستیم .مدیر
بخش بینالملل لوکس��ژن با بیان اینکه با افزایش سهم بازار اس��ت .ش��ریعت با بیان اینکه تغییرات
و کاهش هزینهها
ن��رخ ارز بر محص��والت تولی��د داخل
هدف این ش��رکت تایوانی رس��یدن به
میتوان نسبت به
تاثی��ر خواهد گذاش��ت ،اف��زود :البته
سوددهی هرچه سریعتر در کوتاهمدت
جبران ضررهای
در ح��وزه محصوالت داخل��ی به دلیل
نیس��ت ،تصری��ح کرد :به ط��ور قطع ما
به دنبال س��ریع پولدار ش��دن نیستیم احتمالی اقدام کرد؛ ش��رایط اجتماع��ی افزای��ش قیمتها
و اق��دام دولت با ه��دف افزایش تعرفه این در حالی است که اعمال نش��ده است .شریعت درباره بازار
واردات بیش��ک افزایش رقابتپذیری تولید نیز در بررسی دس��تدوم خودروهای چینی نیز گفت:
است
بازار دس��تدوم به نشان تجاری ارتباط
تولی��دات داخل��ی بود که این مش��کل
دارد و ب��ا توجه به اینکه جایگاه مدیران
نیز با س��یکیدی شرکتهای خارجی

خودرو در حال ارتقاست ،شاهد هستیم که فاصلهای
بین بازار دستدوم محصوالت مدیران خودرو و سایر
محصوالت چینی وجود دارد .او با بیان اینکه اطمینان
مشتریان به یک برند به زمان نیاز دارد ،تصریح کرد:
برای بهبود بازار دستدوم خودروهای امویام و چری
در ایران وبس��ایتی راهاندازی ش��د تا خرید و فروش
از طریق آن انجام ش��ود ،به عالوه تس��هیالتی برای
خریداران خودرو دستدوم مانند تخفیف در خدمات
در نظر گرفته شده است.
در این نشست خبری ژو ،مدیرعامل مدیران خودرو
نی��ز ب��ا تاکید بر اینکه در ادامه مس��یر خود در ایران
ثابتقدم هس��تیم ،اظهار کرد :در حال ایجاد فاز دوم
کارخانه هستیم.
ژو با بیان اینکه این روزها ایران و چین مش��کالت
مش��ترکی در بخش آلودگی هوا دارند که باعث شده
چ��ری تمام تالش خود را ب��رای تولید خودروهای با
آلودگی کم و حتی بدون آلودگی به کار گیرد ،گفت:
تمام تالش ش��رکت چری تولید خودروهای منطبق
با اس��تانداردهای تعیینشده ازس��وی ایران است به
همی��ن دلیل هماکنون تمام محصوالت تولیدی این
ش��رکت در ایران منطبق با اس��تاندارد یورو  ۵عرضه
میشود .او همچنین با اشاره به اینکه مدیران خودرو
بهعنوان یک ش��رکت پاس��خگوی مطالبات مردم به
دنبال تولید خودروهای الکتریکی است ،تصریح کرد:
تولی��د خودروهای الکتریکی جزو برنامه مهم و کالن
گروه چری اس��ت که مقدمات اجرایی آن نیز فراهم
شده است.
مدیرعام��ل مدیران خودرو با بی��ان اینکه آمادگی
تولید خودروهای صد درصد برقی را داریم و از زمانی
که کار آغاز شود در طول  ۳تا  ۴ماه میتوانیم خودرو
برقی تولید کنیم ،خاطرنش��ان کرد :با توجه به اینکه
تولی��د خودروهای برقی گرانتر تمام میش��ود باید
جامعه آمادگی پذیرش این موضوع را داش��ته باش��د
تا محصوالت برقی به بازار عرضه شود.
ژو گف��ت :بهطور معمول خودروهای برقی قیمتی
بیش از دو برابر خودروهای مش��ابه س��وخت فسیلی
دارد ب��ه همی��ن دلیل در تمام دنیا دولتها مش��وق
و یارانهه��ای قابلتوجهی را به خریداران خودروهای
الکتریکی میپردازند تا بتوانند نظر مثبت آنها را برای
خرید خودرو برقی جلب کنند.
او با اش��اره به هفتمین س��ال حضور خودرو ایکس
 ۳۳در ب��ازار ایران گفت :به دنبال اعمال تغییراتی در
قوای محرکه این خودرو هستیم .مدیرعامل مدیران
خودرو همچنین اضافه کرد :در سال  ۲۰۱۸میالدی
خودرو جدید دیگری را که روی پلتفرم آریزو ساخته
شده به بازار عرضه خواهیم کرد.

آخرین تغییرات طرح ترافیک جدید پایتخت
معاون نظارت ش��ورای ش��هر تهران ،ری و تجریش
جزئیات و آخرین تغییرات طرح ترافیک جدید پایتخت
را تشریح کرد .افشین حبیبزاده در گفتوگو با ایسنا
با اش��اره به تغییرات طرح ترافیکی جدید در ش��ورای
ترافی��ک پایتخ��ت گفت :ط��رح پیش��نهادی معاونت
حملونق��ل ب��ا طرحی که در ش��ورای ترافیک مصوب
شد ،تفاوتهایی دارد .وی در تشریح تفاوتهای طرح
پیشنهادی و طرح ترافیک مصوب با بیان اینکه معاونت
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران پیشنهاد داده بود
مح��دوده زوج و فرد حذف و تبدیل به زون دوم ش��ود،
گفت :بر این اس��اس ط��رح ترافیک نیز به زون مرکزی

تبدیل میشد و هر خودرویی با ورود به محدوده زوج و
فرد باید عوارضی با یک ضریب مشخص میپرداخت و با
ورود به محدوده طرح ترافیک ،عوارضش بیشتر میشد
که این پیشنهاد معاونت حملونقل در شورای ترافیک
تغییر کرده اس��ت .به گفته معاون نظارت شورای شهر
تهران ،در ش��ورای ترافیک پایتخت مقرر شد محدوده
زوج و ف��رد همچنان به قوت خود باقی بماند و تغییری
نکند و پیش��نهاد ش��ده در مرحله نخست تا  ۳ماه طرح
ترافیک جدید تنها در محدوده طرح ترافیک اجرا شود
و در صورت موفقیت به محدوده زوج و فرد هم تس��ری
یابد .وی با بیان اینکه عوارض از خودروها براساس یک

فرمول تعیین میش��ود ،گفت :در این فرمول یک عدد
ثابت وجود دارد که عدد پیشنهادی معاونت حملونقل
 ۲۰هزار تومان است و ضرایب دیگری همچون ضریب
م��کان ،زمان ،آالیندگی و ...نیز وجود دارد .حبیبزاده
ب��ا بیان اینکه یکی از ضریبه��ا در فرمول تعیین نرخ
عوارض ،منطقه ترافیکی است گفت :بر این اساس ورود
ب��ه محدوده زوج و ف��رد ضریب  ۰/۵و ورود به محدوده
ط��رح ترافیک ضریب  ۱/۵دارد .همچنین برای تعیین
ضری��ب زمان ،زمان به  ۳قس��مت قبل از س��اعت ،۱۰
 ۱۰تا  ۱۶و بعد از س��اعت  ۱۶تقس��یم ش��ده و مالک
نی��ز در ای��ن ضریب س��اعت ورود و خروج اس��ت .وی

ب��ا بیان اینکه در تعیین ضری��ب آالیندگی ،افرادی که
معاینه فن��ی برتر دارند ضریب کم و افرادی که معاینه
فنی ع��ادی دارند ضریب باالت��ری پرداخت میکنند،
گف��ت :نرخ ضرایب در بدترین حالت به حدود  ۳۶هزار
تومان میرسد .حبیبزاده با بیان اینکه در تغییر دوم،
پیشنهاد معاونت حملونقل این بود که مجوزهای ورود
یا همان س��همیهها حذف ش��ود ،گف��ت :درحالحاضر
حدود  ۱۰۵هزار س��همیه داده ش��ده که پیشنهاد شده
این عدد سهمیهها به  ۶۳هزار مجوز کاهش یابد هرچند
پیش��نهاد معاونت حملونقل شهرداری این بود که به
طور کلی سهمیهها حذف شود.

شنبه
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یادداشت

صنعت قطعه مصمم
به اجرای استانداردهای جهانی

شهرام آزادی

عکس :مهدی کاوهای

علی جهانافروز

گزارش «گسترش صنعت» از امکان طراحی در صنعت قطعه نشان داد

سهمخواهی در تولید بومی نیازمند تعامل
فاطمه امیراحمدی
car@sanatnewspaper.com

همانط��ور ک��ه بارها عنوان ش��د صنع��ت ایران
بهلحاظ طراحی ضعف داش��ته و این نقاط آس��یبی
اس��ت که باعث وابس��تگی آن ش��ده است .ساخت
محصوالت بدون طراحی ممکن نیست و صنعتگران
در این بحث ناگزیر به کپی کردن هستند.
قطعهسازان داخلی به جز تعداد محدودی که خود
ادعای طراحی قطعات را دارند کپیکننده هس��تند
و با مهندس��ی معکوس مبادرت به ساخت قطعات
میکنن��د .بهنظر میرس��د توان مال��ی در این امر
میتواند تاثیر داشته باشد و بخش تحقیق و توسعه
واحدهای صنعت��ی را تقویت کند اما همانطور که
بارها عنوان ش��ده صنعت قطعه مش��کل نقدینگی
دارد و توانایی سرمایهگذاری ندارد .این امر حرکت
به س��وی تش��کیل تییرینگ را ض��روری کرده که
ش��رکتها بتوانند توان مالی خود را ارتقا ببخشند.
یک��ی از فعاالن صنع��ت قطعه به این نکته اش��اره
کرده که خودروسازان جهانی در حال کاهش تعداد
تامینکنندگان خود هس��تند .این به معنای حذف
سورس نیست بلکه اگر پیشتر ۱۰هزار تامینکننده
داش��تند آن را به  ۴۰۰تقلیل دادند و در نهایت این
عدد به حدود  ۱۰تامینکننده رسید .همزمان با این
اتفاق مسئله طراحی نیز مطرح و طراحی خودرو از
مجموعه قطعات تبدی��ل به مجموعهای از ماژولها
شد و درواقع ماژولها خودروها را طراحی کردند.
با این روند طراحی پلتفرمهای مش��ترک در دنیا
توس��عه یافت و این دو اتف��اق در کنار یکدیگر رخ
داد ضم��ن اینک��ه برای حرکت به این س��مت باید
بس��ترهای حقوقی و ساختارهای اقتصادی کشورها
مناسب باشد.

 حرکت از باال به پایین

علی جهانافروز ،مدیر تولید یکی از کارخانههای
فعال در صنع��ت قطعه درباره طراح��ی قطعات به
«گسترش صنعت» گفت :قطعهساز دایره محدودی
دارد و برای دس��ت بردن در اس��تانداردها اختیاری
ندارد زیرا قطعه در یک مجموعه تعریف میش��ود و
صنعتگر نمیتواند خارج از آن مجموعه قطعهای را

طراحی کند .بهطور نمونه قطعه گیربکس در همان
مجموع��ه گیربکس تعریف میش��ود .در واقع آنچه
تعیینکننده است خود مجموعه است.
وی افزود :همزمان با تولید خودرو و طراحی بدنه
س��ازندگان باید با توجه به طراحی خودرو قطعات
را بس��ازند و نمیتوانند مستقل طراحی کنند .البته
ممکن است در مواد اولیه تغییراتی به وجود بیاورند
و از آلیاژ جدیدی استفاده کنند .این مسئله نیز در
حد پیشنهاد است و خودروساز یا مجموعهساز باید
بررسی و آزمون کند و سپس به سوی تولید صنعتی
حرکت شود.
این فعال صنعت قطعه اظهار کرد :بهطور معمول
طراح��ی مجموع��ه از باال ب��ه پایین میآی��د زیرا
خودروساز طراحی کلی برای مدل خودرو خود دارد
و سپس محل اجزا را به مجموعهساز اعالم میکند
(خودروی��ی با وزن خاص که باید قدرت خاصی نیز
داشته باشد؛ اینکه گیربکس میخواهد اتومات باشد
و قرار است با چه قدرتی کار کند).
وی ادام��ه داد :از کل به جز حرکت میش��ود نه
برعک��س؛ درنتیج��ه نخس��ت خودروس��از طراحی
میکند و آن را به مجموعهسازها میدهد و آنها نیز
قطعات را به قطعهسازان کوچکتر سفارش میدهند
و قطعهسازان در چارچوب آن طراحی کلی ،قطعات
را میسازند و تحویل میدهند.

 بهینهسازی قطعاتی با ظرفیت طراحی

جهانافروز در پاس��خ به این پرس��ش که آیا این
روند برای تمام قطعات خودرویی است ،گفت :برای
بیش��تر قطع��ات اینگونه عمل میش��ود مگر برای
برخی قطعات خاص که استانداردهای ویژهای دارند
بهطور نمونه کمک فنر خودرو قطعهای اس��تاندارد
است مانند پیچ و مهره یا رادیوپخش نیز همینگونه
است.
ش��رکت کمکفنرساز ممکن اس��ت براساس آن
اس��تانداردها قطعات را طراحی کند و به خودروساز
پیشنهاد دهد و خودروساز با آزمون از آنها استفاده
کند.
این کارش��ناس صنع��ت قطعه اف��زود :در اینجا
قطعهس��از و مجموعهس��از میتوانن��د تاح��دودی
طراحیه��ا را بهاصطالح بهینهس��ازی کنند .البته
قطعات محدودی چنین ظرفیتهایی را دارند.

جهانافروز در پایان گفت :س��اخت قطعات پیرو
طراحی خودروساز است و خودروساز از نظر طراحی
مدل خود اعمال سلیقه میکند.

 طراحی قطعات اصلی و برندسازی

ام��ا در ادام��ه ب��رای طراحی قطع��ات در داخل
ش��هرام آزادی ،عض��و هیاتعلم��ی دانش��گاه
خواجهنصیرالدینطوس��ی به «گس��ترش صنعت»
گف��ت :آنچه باعث برندس��ازی در صنع��ت خودرو
میش��ود بح��ث پلتفرم خ��ودرو اس��ت .اگر مدعی
هستیم خودروسازیم طبیعی است باید پلتفرمهای
خود را داشته باشیم اما اینکه قطعات پلتفرم از کجا
تهیه میشود باید گفت قطعات اصلی مانند موتور،
گیربکس و ...به خود شرکتهای مادر متعلق است
بهطور نمونه پژو ش��رکتی به ن��ام پیاسآ ()PSA
دارد که طراحی و ساخت موتور را برای این شرکت
انجام میدهد .اینگونه نیست که سیتروئن یا پژو از
شرکت دیگری این قطعات را تهیه کند.
وی ادامه داد :اما درباره قطعاتی که اس��تراتژیک
نیستند و ش��اید ارزش افزوده کمتری دارند ممکن
اس��ت از هر ج��ای دنیا تامین ش��وند بهطور نمونه
در بحث تولید قطعات الکترونیکی (سیس��تم ترمز،
ایرب��گ و )...تنه��ا چن��د ش��رکت تولیدکننده آن
هس��تند و درواقع شرکتهای بینالمللی برای تمام
خودروسازان دنیا آنها را تولید و تامین میکنند زیرا
در این بحث برای شرکتهای مادر صرفه اقتصادی
ن��دارد که تمام قطع��ات موردنیاز خود را بس��ازند
درنتیجه از این شرکتها تهیه میکنند.
او گف��ت :اما آنچه مس��لم اس��ت یک سلس��له از
قطعات متعلق به خودروس��از است که برندشان را
تشکیل میدهد.

 همکاری قطعهسازان در طراحی

آزادی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با شرایط
ام��روز صنعت خ��ودرو که بهطور عم��وم مدلها را
تح�� 
ت لیس��انس و ...از کش��وری وارد و در داخ��ل
مونتاژ و داخلیس��ازی میکنند میت��وان طراحی
قطعه داش��ت ،گفت :اگر خودرویی تحتلیس��انس
قرار اس��ت به نحوی مونتاژ و بخشهایی از آنها نیز
داخلیسازی شود بهطور مسلم طراحی قطعات آن
پیشتر ازسوی خودروساز مادر و شرکتهای همکار
با آن انجام ش��ده است اما اگر ما خودرویی جدید را

بهطور بومی در دست طراحی داشته باشیم ظرفیت
تامینکنن��دگان داخل��ی ب��رای طراحی و توس��عه
قطعات صد درصد نیست.
او اظه��ار ک��رد :تع��داد قطعهس��ازان ایرانی که
بتوانن��د کار طراحی و توس��عه یک محصول جدید
را انج��ام دهند کم اس��ت .تنها ش��رکتهایی که با
یکی از همتایان خارجی همکاری دارند و تش��کیل
جوینتونچر داد ه و مس��یر تولید را بهکمک شریک
خارج��ی طی میکنند ،میتوانن��د این کار را انجام
دهند اما اینکه بهطور مستقل عمل کنند باید گفت
بس��یاری از واحده��ای صنعتی چنی��ن ظرفیتی را
ندارند.
وی در ادام��ه درب��اره آمار این قطعهس��ازان نیز
گفت :قطعهسازی بهعنوان صنعتگر مستقل شمرده
میشود که جدا از خودروساز تولید قطعه دارد زیرا
در حالت عادی این ش��رکت خودروس��از است که
نقش��ه طراحی را به قطعهساز میدهد بهطور نمونه
وقتی بحث اکس��ل اس��ت آن را خودروساز طراحی
میکن��د و در اختیار قطعهس��از برای س��اخت قرار
میدهد .یا قطعات مربوط به بدنه خودرو بهوس��یله
مراکز تحقیق و توس��عه خودروساز طراحی و آماده
میش��ود اما بهطور نمونه درباره چراغ خودرو طرح
کل��ی آن را خودروس��از میدهد و جزئی��ات آن با
قطعهساز اس��ت .قطعات ریز و عملکرد آن برعهده
قطعهس��از اس��ت ازاینرو قطعهس��ازی که همکار
خارجی دارد ،میتوان��د در این موضوع موفق عمل
کند.
آزادی در پایان گفت :واقعیت اس��ت قطعهسازی
که ش��ریک بینالمللی ن��دارد ،نمیتواند وارد بحث
طراح��ی قطعات ش��ود .اگ��ر بخواهیم ب��رای این
توانمن��دی درص��دی را اعالم کنیم ش��اید کمتر از
۵۰درصد تنها این توانایی را در خود پروردهاند.

 سخن آخر

طراح��ی خ��ودرو و قطع��ه موض��وع پیچیدهای
اس��ت که هن��وز بهطور مش��خص ،معلوم نیس��ت
س��هم هریک از صنعتگ��ران در این دو حوزه چقدر
اس��ت .خودروس��ازی و تامینکنندگان بینالمللی
در مجموع��های پیچیده فعالیته��ا را جلو میبرند
که باعث موفقیت برخی خودروس��ازان بنام جهانی
شده است.

قیمت انواع کامیون و کامیونت
نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

کامیون ایویکو-یورو کارگو

258/000/000

244/000/000

کامیونت هیوندای  6تن

118/150/000

119/000/000

279/000/000

277/000/000

کامیونت آرنا

98/300/000

......

کامیون کشنده فاو جی - 6جفت محور

263/200/900

253/000/000

ایسوز  5تن بدون کاربری

کشنده کاوه  -تک محور کیتی 420

کشنده ایویکو-استرالیس
کامیون ایسوزو  18تن

کامیون کشنده فاو جی -6تک محور
کامیون کشنده اسکانیا  -جی 400

461/000/000

253/200/000

105/000/000

268/000/000

256/000/000

کامیونت ایسوز کمپرسی ( 6تن اتاق جدید)

129/000/000

128/000/000

253/000/000

245/000/000

کامیونت الوند  6تن

86/000/000

213/000/000

210/000/000

کامیونت  5.2آمیکو -ایام 6

473/000/000

480/000/000

فرتون  6.5تن

410/000/000

فرتون  8.5تن

460/000/000

کشنده کاوه  -جفت محور کیتی 420
کشنده فوتون

263/000/000

آریا کمپرسی  1924الکی

کامیون کشنده ولوو افاچ 460

کامیون کشنده ولوو افاچ 500

کامیون دانگفنگ آر 270تک محور باری 4*2
کشنده داف  105ایکساف

242/000/000

کامیونت جک  5.6تن

78/800/000

......

106/000/000

265/500/000

کشنده دنیز

436/000/000

کامیونت هیوندای  8تن

126/350/000

126/500/000

418/000/000
186/200/000

430/000/000

460/000/000

261/000/000

265/000/000

490/000/000
185/000/000

کامیونت ایسوز ( 6تن اتاق جدید)

کامیونت ایسوز ( 8.4تن اتاق جدید)
کامیونت الوند  8تن

کامیونت کاویان K 1052
فرتون  6.5تن  .خوابدار

127/500/000

135/000/000
......

......

78/540/000

126/000/000

137/000/000
86/000/000

100/000/000
65/000/000

78/540/000

103/000/000

101/000/000

106/900/000

105/000/000

104/600/000

103/000/000

مس��ئلهای ک��ه ای��ن روزها
ذه��ن بس��یاری را ب��ه خ��ود
مشغول کرده ،آلودگی هواست.
موضوع ه��وای آلوده در جهان
که بیشتر در ش��هرهای بزرگ
نم��ود پیدا ک��رده ام��روزه به
بحث اصل��ی ح��وزه صنعت و
رضا رضایی
محیطزیست تبدیل شده است.
فعال صنعت قطعه
گفته میشود یکی از علل این
امر ب��ه اس��تاندارد محصوالت
برمیگردد .بخشی از این مسئله به کیفیت خودروها و موتورهای
ساخته ش��ده مربوط میش��ود که امروز به لحاظ استانداردها
بس��یار تغییر کرده اس��ت .با بهبود ساخت موتورها امر سوخت
بهطور کامل انجام میش��ود و کاتالیس��تهای تهویهش��ده در
اگزوز (کنترل میزان خروجی گازهای سمی متصاعد از سوخت
بنزین خودرو) از آلودگیهایی که ممکن است از این امر ناشی
شود جلوگیری میکند اما بهدلیل فرهنگسازی نشدن بعضی
از افراد اقدام به برداش��تن کاتالیس��تها میکنند که مقولهای
جداست و به باور اش��تباه جامعه برمیگردد .موتورسازان برای
بهبود س��اخت موتورها در کش��ور با جدی��ت در حال فعالیت
هس��تند و تولیدات در این راستا بس��یار ارتقا پیدا کرده است.
البته اگر بخواهیم در میزان آلودگی این مورتورها در مقایس��ه
با موتورهایی که در دنیا ساخته میشود قضاوت کنیم ،موضوع
متفاوت میش��ود .یادآور میش��وم امروز آلودگی هوا به عوامل
مختلف��ی برمیگردد بهط��ور نمونه در بحث قطعات س��اخت
داخل یا مشخصات فنیمهندس��ی و مولفههای الزم را دارد یا
نه .قطعهس��از موظف است با توجه به مشخصات فنیمهندسی
استانداردهایی که از س��وی خودروسازان به آنها داده میشود
کار را تحویل دهد.
بر این اس��اس قطعهساز سعی دارد تمام الزامات مهندسی و
انتظ��ارات مصرفکننده را تامین کند و با تایید قطعه موردنظر
تولید انبوه آغاز میش��ود .باید بپذیریم نیاز اس��ت خودروهای
تولی��دی امروز با خودروهای بهروزتر جایگزین ش��وند و اگر با
استاندارد یورو ۴تولید میشوند الزم است به نسلهای جدیدتر
ارتقا پیدا کنند .در مجموع صنعت قطعه مصمم اس��ت با تمام
تحریمها و تهدیدها به اس��تانداردهای جهانی نزدیک ش��ود و
نقش��ی که در آلودگی ه��وا دارد را از بین ببرد .این خواس��ته
صنعتگران اس��ت زیرا برای ماندن نیاز اس��ت در هر دوره خود
را روزآمد کنند.

خبر

بیکاری در کمین قطعهسازان

دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و
قطعهس��ازی کش��ور گفت :هرچند قراردادهای پس��ابرجامی
خودرویی تامینکننده منافع کشور و بهویژه قطعهسازان است
اما در صورت برنامهریزی نکردن برای سرمایهگذاری و ارتقای
قطعهس��ازان ،بیکاری در این حوزه اجتنابناپذیر است .آرش
محبین��ژاد افزود :تاکنون  ۷۷قرارداد با قطعهس��ازان داخلی و
 ۱۲۴تفاهمنامه بین ایکاپ و قطعهس��ازان منعقد ش��ده است.
ب��ه گفته این مقام صنفی ،براس��اس ای��ن قراردادها تولید پژو
 ۳۰۱که مقررش��ده از ابتدای س��ال  ۹۷آغاز شود با ۶۰درصد
داخلیس��ازی و تولید پژو  ۲۰۰۸نی��ز در آغاز راه با ۵۰درصد
داخلیس��ازی خواهد بود که بیشتر از مطالبات وزارت صنعت،
معدن و تجارت اس��ت .وی همچنین با اش��اره به تعهد دیگر
طرف فرانس��وی در این راس��تا که ص��ادرات ۳۰درصد معادل
ارزش تولید داخل این خودروها و قطعات آنهاست ،خاطرنشان
کرد :فرانس��ویها برای صادرات قطعه از کشور حساب ویژهای
باز کردهاند و این مهم ش��امل بازارهای جدی��د مانند الجزایر
و حتی بازارهای اروپایی میش��ود .او یادآور ش��د :از آنجا که
قرار اس��ت در کش��ور الجزایر نیز خودروهای��ی مانند آنچه در
ایران تولیدش��ود ،مونتاژ و تولید شود و الجزایریها از صنعت
قطعه مناسبی برخوردار نیستند ،فرصتی برای توسعه فعالیت
قطعهس��ازان ایرانی است .او خواس��تار شد اگر تاکنون برخی
قطعهسازان توانمند داخلی بابت همکاری با گروه ایکاپ اقدام
نکردهاند از طریق این انجمن به ارائه درخواست خود بپردازند.
ای��ن فع��ال صنع��ت با اش��اره ب��ه اعم��ال اس��تانداردهای
هش��تادوپنجگانه برای خودروها از دی سال آینده یادآور شد:
بس��یاری از خودروهای فعلی ازجمله پژو  ،۴۰۵سمند ،ال ۹۰
و ساندرو با اعمال این استانداردها از دور خارج و خألیی برای
خودروس��ازان و قطعهس��ازان ایجاد میش��ود .وی ادامه داد:
در این راس��تا قطعهسازان باید با ش��تاب برای گرفتن قطعات
خودروهای جدید اقدام کنند زیرا در غیر این صورت ش��رایط
فعالیتشان بحرانی خواهد شد.
محبین��ژاد تاکید ک��رد :در این پیوند ،س��رمایهگذاریهای
جدی��د ازس��وی قطعهس��ازان اجتنابناپذی��ر اس��ت و بای��د
ب��ه تامی��ن تس��هیالت مال��ی و بانک��ی ،س��رمایهگذاری
ثاب��ت ی��ا عق��د ق��رارداد ب��ا س��رمایهگذاران خارج��ی
بپردازن��د ت��ا بتوانن��د نی��از خودروه��ای جدی��د را ب��رآورده
کنند .او به ایرنا گفت :اگر به موقع فکری به حال قطعهسازان
و ارتق��ای توانمندیهای آنها در فراهم ک��ردن قطعات جدید
خودرویی نش��ود چال��ش بیکاری را در ای��ن صنعت بهدنبال
خواهد داشت.
محبینژاد با اشاره به پژو  ۳۰۱اظهار کرد :ساخت این خودرو
با عمق داخلیسازی ۶۰درصدی ،توانمندی باالی قطعهسازان
ایرانی را به رخ کشاند و مطابق تعهد شرکتهای مشارکتی یاد
ش��ده در طول  ۲سال عمق داخلیسازی به ۸۵درصد افزایش
خواهد یافت.

شنبه

خودرو بینالملل

 7بهمن  9 1396جمادیاالول  27 1439ژانویه  2018شماره  316پیاپی 2289

یادداشت

کجرفتاری
در چیدمان صرفه سرمایه

ریچ��ارد تالر ،برن��ده نوبل
اقتص��اد رفت��اری ،اصط�لاح
«پازل صرفه سرمایه» را برای
بررسی پدیدههای رفتاری در
بازاره��ای مالی ایجاد کرد .او
میگوید :هی��چ چیز بیش از
های
نمایش اهمیت سوگیری
حامد هدائی
رفت��اری در بازاره��ای
مالی،
اقتصاددان رفتاری
ب��ه کم��ک اقتص��اد رفتاری
نمیآید.
در بازاره��ای مال��ی نهتنه��ا خطرهای پولی زی��اد ،بلکه
فرصته��ای فراوانی برای بهرهبرداری س��وداگران حرفهای
از اش��تباههای دیگران وجود داد .انس��انهای غیراقتصادی
(ناش��ی) ی��ا رفت��ار انس��انی غیراقتصادی (حتی از س��وی
خبرهها) به لحاظ نظری نباید شانس بقا داشته باشند.
اجم��اع اقتصاددانها بهویژه متخصصان اقتصاد مالی بر
این بوده که احتمال اندکی برای یافتن شواهد کج رفتاری
در بازارهای مالی وجود دارد.
بی��ان اینک��ه انس��انها درب��اره مطالعه اقتص��اد رفتاری
بازارهای مالی چقدر دودل هستند ،دشوار است.
ای��ن ادعا که کارهای عجیب و غریبی از مصرفکنندگان
س��ر میزند تازگی ندارد اما تصور میش��ود بازارهای مالی
جایی هس��تند که رفتارهای احمقان��ه ذرهای به نرخها در
آن دست نمیزنند.
ش��مار زیادی از اقتصاددانها ف��رض میکنند حتی اگر
برخی آدمها با پولشان مرتکب اشتباههایی میشوند ،چند
آدم باهوش میتوانند خالف آنها دس��ت به معامله بزنند و
نرخه��ا را اصالح کنند؛ بنابراین هی��چ تغییری در نرخهای
بازار بهوجود نمیآید.
مایکل جنس��ن ،اقتصاددان رفتاری میگوید :من معتقدم
هیچ قضیه دیگری در اقتصاد نیس��ت ک��ه بیش از فرضیه
بازار کارآمد شواهد تجربی محکمتری پشت سر خود داشته
باشد .اصطالح «فرضیه بازار کارآمد» از سوی یوجین فاما،
اقتصاددان دانشگاه شیکاگو ،ابداع شد.
به گفته او فرضیه بازار کارآمد دو مولفه دارد که تا حدی
مرتبط اما به لحاظ مفهوم��ی متمایزند .یکی از مولفهها به
عقالنی��ت نرخها بازمیگردد و دیگری به این میپردازد که
آیا امکان غلبه بر بازار وجود دارد یا خیر.
ای��ده اصولی نخس��تین م��ورد که کلیف اس��میت ،دیگر
اقتص��اددان رفتاری در دانش��گاه روچس��تر آن را «قیمت
درس��ته» مینامد این است که هر دارایی به «ارزش ذاتی»
حقیقیاش به فروش میرسد.
اگر ارزشگذاری عقالیی یک ش��رکت ۱۰۰میلیون دالر
باش��د ،سهام آن ش��رکت آنقدر دست بهدس��ت میشود تا
سقف بازاری شرکت به ۱۰۰میلیون دالر برسد.
تصور بر این اس��ت که این اصل هم درباره تکتک اوراق
بهادار و هم درباره کلیت آن بازار صدق میکند.
به گفته ریچ��ارد تال��ر ،اقتصاددانهای مالی س��الها با
برداشت نادرستی از اوراق بهادار زندگی کردهاند که حاصل
چنی��ن فکری بوده اس��ت .نمیتوان مولفه نرخ درس��ته در
فرضی��ه ب��ازار کارآمد را مس��تقیم آزمود و یک��ی از دالیل
فرضیه بودن فرضیه بازار کارآمد همین است.
به اس��تدالل آنها ،ارزش ذاتی قابل دیدن نیس��ت .از این
گذش��ته ،چه کس��ی میگوید نرخ عاقالنه یا درس��ت سهم
جنرال موتورز ،مرس��دس بن��ز یا میانگی��ن صنعتی هوندا
بهواقع چقدر است؟ برای اعتمادسازی نسبت به یک نظریه،
راهی بهتر از اعتقاد به آزمونپذیری آن وجود ندارد .یوجین
فاما نهتنها بر این مولف��ه از نظریه تاکید میکند ،بلکه این
مولفه ،در بسیاری از جهات ،بخش مهمتری از فرضیه بازار
کارآمد است.
اگر نرخها درست باش��د ،هیچگاه حبابی پیش نمیآید.
در مولفه دوم فرضیه ب��ازار کارآمد ،چیزی که اصل «ناهار
غیرمجانی» نامیده شد تاکید دارد راهی برای شکست دادن
بازار وجود ندارد.
آن نظری��ه میگوی��د چون اطالعات در دس��ترس عوام
در نرخه��ای جاری س��هام منعکس میش��ود ،پس امکان
پیشبینی موثق قیمتهای آینده و سودجویی وجود ندارد؛
بهعنوان مثال اگر سهامی را فرض کنیم که هر سهم آن به
نرخ  ۳۰دالر فروخته ش��ود و با اطمینان بدانیم بهزودی هر
س��هم به نرخ  ۳۵دالر فروخته خواهد ش��د ،در آن صورت،
با خرید س��هامها به قیمتی کمتر از  ۳۵دالر و فروش آنها
در زمان��ی که پیشبینی به حقیق��ت بپیوندد ،بهراحتی به
ثروتمندی افس��انهای تبدیل خواهیم شد؛ اما اگر اطالعاتی
که برای این پیشبینی استفاده میکنیم در معرض همگان
باشد ،آنگاه احتمال ندارد تنها دارنده این بینش باشیم.
همین که اطالعات در دس��ترس قرار گیرند ،افراد باخبر
به خرید زیاد س��هامها مبادرت میورزند و آن نرخ تاحدی
ناگهانی ب��ه  ۳۵دالر میجهد که بهمعن��ای زودگذر بودن
فرصت س��ود است .مایکل جنس��ن در رساله دکترای خود
قانعکنندهترین تحلیل را فراهم کرد.
جنسن نش��ان داد مدیران حرفهای پول از متوسط بازار
بهتر عمل نمیکنند؛ واقعیتی که هنوز هم صادق است .اگر
حرفهایها از عهده شکس��ت دادن بازار برنیایند ،چه کسی
این توانایی را دارد؟
ب��ه ه��ر ح��ال پ��ازل ص��رف س��رمایه میتوان��د باعث
کجرفتاریهایی در بورس ش��ود که بر تصمیمگیری درباره
سهام شرکتهای خودروسازی نیز تاثیر میگذارد.

مشتریان اغلب درباره
هزینه بیمه هنگام
خرید وسیله نقلیه
جدید یا دست دوم
کمکارکرد فکر نمیکنند
حال آنکه در واقع آنها
باید برای هزینههای
باالتر بیمه که به برخی
ویژگیهای ایمنی
پیشرفته خودرو مربوط
میشود ،برنامهریزی
کنند

نگاهی به روند تغییر صدور بیمهنامه در صنعت خودرو امریکا نشان داد

بیمه خودروها در پیچوخم جاده فناوری
سارا گلچین
car@sanatnewspaper.com

امکان��ات فناوران��ه ش��گفتآوری که ای��ن روزها
در خودروه��ای جدی��د بهکارگرفت��ه میش��وند ،از
دوربینها و صفحه نمایشهای لمس��ی بزرگ گرفته
تا مانیتوری برای نش��ان دادن نقطههای کور هنگام
رانندگی ،همه باعث ش��دهاند رانندگان جهان ،امروز
با خیالی راحتتر و امنیت بیشتر رانندگی کنند.
اما فن��اوری با ارزش افزودهای ک��ه تولید میکند
و امکان��ات باالیی ک��ه ارائه میدهد ،ب��دون تردید
باع��ث میش��ود نرخ خودروه��ا نیز افزای��ش یابد و
ای��ن باعث افزایش نرخ بیمه خودروها نیز میش��ود.
بیمه خودروها از روزگار بس��یار دور وجود داش��ته و
براس��اس قوانین در بسیاری از کشورها هر کس که
خودرویی میخرد مجبور اس��ت خودرویش را بیمه
کند تا هنگام تصادف یا خسارت احتمالی کمتر زیان
ببین��د .اکنون بیم��ه خودروها با افزای��ش امکانات
فناورانه در حال حرکت به سمتوس��ویی تازه است.
بیم��ه کردن امکانات جدید برای ش��رکتهای بیمه
درحالحاضر کار س��ختی بهنظر میرسد زیرا تعمیر
این امکانات بهدلیل حساستر بودن ،مشکلتر بهنظر
میآید.
جیم��ز لینچ ،مدیر بخش حسابرس��ی «موسس��ه
اطالع��ات بیم��ه» (Insurance Information
 )Instituteدراینب��اره گفت« :اگ��ر این خودروها
آس��یبی ببینند ،با هزینهای بس��یار بیش��تر تعمیر
میشوند زیرا ش��ما نمیتوانید به مغازه لوازم یدکی
بروید و یک قطعه قابلتعویض یا تعمیر را از فروشنده
بخواهید و جایگزین قطعه آسیبدیده کنید».
درست کردن سپر دیگر مانند گذشته نیست .برای
نمونه ،تعمیر س��پر یک خ��ودرو لوکس مدل ۲۰۱۶
میتوان��د در پایینترین س��طح قیمت��ی در امریکا
نزدیک ۳هزارو ۵۵۰دالر تمام ش��ود که این ش��امل
خرید قطعه و هزینه کارگر میشود ،حال آنکه همان
سپر برای مدل قدیمیتر همان خودرو یعنی ۲۰۱۴

درمجم��وع هزار و  ۸۴۵دالر هزینه دارد .تفاوت این
دو چیس��ت؟ تفاوت در این اس��ت که مدل جدیدتر
حس��گر فاصله دارد اما در مدل قدیمیتر ،خبری از
این حسگر نیس��ت .در مقایسه قیمتی این دو مدل،
هزینه قطعات  ۱۳۰درصد و نیروی کار  ۱۸درصد با
هم تفاوت نرخ دارند.
ماکس��یم ریمان ،مدیر بخ��ش محصوالت بیمهای
ش��رکت تحقیق��ات مال��ی «»ValuePenguin
ک��ه به مش��تریان در گزین��ش برنامهه��ای بیمهای
کمک میکند ،دراینباره گفت« :تعمیرهای آس��ان
و کوچ��ک اکن��ون میتوانن��د بس��یار پرهزینهتر و
پیچیدهتر انجام شوند».
مش��تریان اغلب درباره هزین��ه بیمه هنگام خرید
وس��یله نقلیه جدی��د یا دس��ت دوم کمکارکرد فکر
نمیکنن��د .ب��رای نمون��ه مش��تریانی ک��ه بهدنبال
خری��د خ��ودرو م��دل  ۲۰۱۵هس��تند و بهش��کل
لیزینگ��ی میتوانن��د در س��ال  ۲۰۱۸می�لادی
(۱۳۹۶-۹۷خورش��یدی) آن را خری��داری کنند ،به
این فک��ر نمیکنند که بیمه خودرویش��ان چگونه
باش��د .حال آنکه در واقع آنه��ا باید برای هزینههای
باالتر بیمه که به برخی ویژگیهای ایمنی پیش��رفته
خودرو مربوط میشود ،برنامهریزی کنند.
تنه��ا نگاه��ی گذرا به مح��ل ق��رار گرفتن برخی
حس��گرها نش��ان میدهد بیش��تر آنها روی سپر یا
کنار آینهها قرار گرفتهاند و این یعنی این حس��گرها
بهس��ادگی میتوانند آس��یب ببینند که این آسیب
میتواند ناش��ی یک تصادف وحش��تناک یا سپر به
سپر شدن ساده باشد.
هزینههای خودرو یکی از خرجهای مالی است که
باید درباره آنها تصمیمگیری ش��ود اما بیمه خودرو
داس��تان جداگان��های دارد؛ از این رو کارشناس��ان
توصیه به بررس��ی هزینههای بیم��ه پیش از خرید
خودرو و نیز مقایس��ه هزینههای بیمه برای مدلها
و مصرفهای گوناگون میکنند.
نرخ بیم��ه احتمال دارد در س��ال جاری میالدی
در سراس��ر امری��کا باالتر ب��رود .ای��ن را پیشبینی
کارشناسان این صنعت نشان میدهد .براساس اعالم

برنامه «بامو» برای شکست مرسدسبنز
آلمان بهعنوان قطب خودروسازی جهان صاحب
نشانهای برتری مانند بامو ،مرسدس بنز ،پورشه
و آئودی اس��ت که در این میان سالهاست رقابت
ش��دیدی می��ان بامو و مرس��دسبنز وجود دارد.
بامو بهتازگ��ی اعالم کرده برنامه س��نگینی برای
تصاحب جایگاه مرس��دسبنز در بازار در  2س��ال
آینده دارد .این شرکت خودروسازی سالها یکهتاز
بازاره��ا بود اما در س��الهای گذش��ته این جایگاه
را به مرس��دسبنز تقدیم کرده اس��ت .با این حال
بامو اطمینان دارد میتواند فاصله ایجادش��ده را
جبران کند و این پیروزی را بار دیگر بهدست آورد.
مسئوالن این ش��رکت میخواهند در ابتدای دهه
آینده با ارائه محصوالت جدید فروش بیش��تری را
تجربه کنن��د .هارلد کروگ��ر ،مدیرعامل بامو در
گفتوگویی اعالم کرد این شرکت در سال ۲۰۲۰
میالدی (۱۳۹۸-۹۹خورش��یدی) بهعنوان برترین
خودروس��از در امر فروش به جایگاه پیش��ین خود
بازخواهد گش��ت .به گزارش خودروکار ،وی اظهار
کرد :من تمام کارمندان شرکت را مجاب به تحقق

این هدف کردهام و میدانیم این موضوع بههیچوجه
آس��ان نخواهد ب��ود .قرار گرفت��ن در صدر جدول
فروش و رضایت مش��تریان کار سادهای نیست اما
کارمندان ما تمام تالششان را خواهند کرد .بامو
نزدیک  ۱۰سال پرفروشترین نشان تجاری لوکس
در جه��ان بود ام��ا در س��ال )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶
این جای��گاه برتر را ب��ه مرس��دسبنز واگذارکرد.
مرسدسبنز این برتری را بهواسطه شاسیبلندهای
اس��تثنایی و همچنین معرفی کالسای بهدس��ت
آورد و همچنان در اختیار دارد .سال گذشته میزان
ف��روش بامو ۲میلیون و ۹۰هزار دس��تگاه بود در
حالی که مرس��دسبنز ۲میلیونو ۲۹۰هزار خودرو
به فروش رس��اند .جدا از رقابت شدیدی که این دو
خودروساز در زمینه مدلهای گوناگون و همچنین
میزان ف��روش دارند ،از نظر صنعتی نیز با یکدیگر
در رقابت هس��تند .دایملر غیر از مرسدسبنز چند
شرکت و فعالیت دیگر را نیز دنبال میکند و بامو
هم در همین راس��تا اقدام به ساخت چند شرکت
جانبی کرده است.

شرکت پژوهش��ی  ValuePenguinشاخص نرخ
مصرفکننده برای بیمه خودرو در این کشور ۲۵/۹
درصد افزایش پیدا کرده که این بیش��ترین افزایش
در مدت  ۵سال از ابتدای سال ( ۲۰۱۲دی )۱۳۹۰
تا ابتدای ( ۲۰۱۷دی  )۱۳۹۵اس��ت .در همین بازه
زمانی ،کل شاخص نرخ مصرفکننده ۶/۷درصد باال
رفت.
در سراس��ر امریکا ،ایالت میش��یگان بهدلیل باالتر
ب��ودن نرخ بیم��ه خودرو نس��بت به س��ایر ایالتها
شناخته میشود .س��ازوکار تعیین نرخ بیمه در این
ایالت منحصربهفرد و بدون خطا است.
ش��رکتهای گوناگ��ون بیمه در امری��کا بهدالیل
گوناگ��ون ن��رخ بیمهه��ا را باال میبرند ک��ه بهگفته
موسس��ه اطالعات بیمه این کش��ور ،غیر از قطعات
گرانقیم��ت ،دالیلی مانند انحراف به چپ و راس��ت
در هن��گام رانندگ��ی ،افزای��ش ش��مار خودروهای
رفتوآمدکنن��ده در خیابانها در س��الهای بازیابی
اقتصادی و س��رعت بیش��تر در رانندگی به افزایش
ن��رخ بیمه میانجامد؛ چنین دالیلی البته از نظر این
موسسه قابلپذیرش نیست.
اکنون میانگین س��ن وسایل نقلیه در امریکا ۱۱/۶
سال است .بسیاری از افرادی که وسیله نقلیه جدید
میخرند حتی به این فکر نمیکنند که فناوریهای
ن��و ممک��ن اس��ت صورتحس��اب بیم��های آنها را
سنگینتر کنند.
کارل بروئر ،یکی از مدیران شرکت معتبر «کوکس
اتوموتیو» ( )Cox Automotiveدراینباره گفت
مردم تمای��ل دارند هزینههای بیمهای با پیش��رفت
فناوری کاهش پیدا کند ام��ا بیمهگذاران هنوز باید
ارزیاب��ی کنند مصرفکنندگان از فناوریهای جدید
چه اس��تفادهای میکنن��د و چه امکانات��ی میتواند
باعث افزایش نرخها شود.
بهگفته او ،برای نمون��ه ،معرفی ترمزهای ضدقفل
در ده��ه  ۱۹۸۰می�لادی ( ۱۳۶۰خورش��یدی) در
ابت��دای کار الزاما باعث کاهش تصادفها نمیش��د
زی��را برخ��ی رانن��دگان تمایل داش��تند تهاجمیتر
رانندگی کنند چون این موضوع که ترمز ضدقفل در

هر ش��رایطی میتواند جلوی تصادف را بگیرد ،ملکه
ذهنشان شده بود.
در ادامه او به شرایط و تصورات کنونی گریزی زد.
براساس اظهارات این کارشناس ،دالیل حواسپرسی
در رانندگی از فرس��تادن پیامک در هنگام رانندگی
گرفت��ه ت��ا کار ک��ردن ب��ا گوش��ی و س��ایر دالیل
حواسپرتی س��نگینی بیش��تری به امکانات ایمنی
دارند و میتوانن��د با همه امکانات پیشبینیش��ده
ب��رای خودروها همچنان باع��ث و بانی تصادفهای
دردناک باش��ند .رانندگانی ک��ه توجهی به رانندگی
ندارند ،حتی با هشدار امکانات فناورانه خودروها نیز
واکنش س��ریعی نش��ان نمیدهند که این منجر به
تصادف میشود.
بهگفته کارشناسان س��امانههای پیشرفته فناوری
هرچن��د وقتی نو و دس��تنخورده هس��تند نش��ان
دادهان��د که توان کاهش آم��ار تصادفها را دارند اما
وقتی تعمیر میش��وند امکان خطایشان باال میرود
که براساس آمار ،این میزان تا  ۲درصد افزایش پیدا
میکند.
در دنی��ای فن��اوری پیچیدگی تعمی��رات افزایش
مییابد زیرا برای نمونه حس��گرهایی که روی س��پر
جلو نصب میش��وند باید تعمیر شوند و ممکن است
پس از تصادف احیا ش��وند یا نشوند .صنعت بیمه در
روزگار کنونی باید هزینههای اینچنینی را حس��اب
کند و روی این نوع فناوریها متمرکز باشد تا بتواند
خ��ود را با دنیای فناوری همس��از کند .در واقع این
فناوریها هس��تند ک��ه روی نرخ بیمهها نیز س��ایه
انداختهاند.
اضاف��ه ک��ردن امکان��ات فناورانه ب��ه خودروهای
ام��روزی بیوقف��ه ادام��ه دارد و صنع��ت بیمه نیز
چارهای جز هماهنگ شدن با شرایط تازه ندارد .این
احتمال وجود دارد که بس��یاری از امکانات پیشرفته
ایمنی در بلندمدت باعث زخمی ش��دن سرنشینان
در تصادفه��ا ش��وند .بنابرای��ن هزینهه��ای تعمیر
ی��ا جایگزینی آنها اکنون نس��بی اس��ت و نمیتوان
دربارهشان با قطعیت سخن گفت.
منبعFreep.com :

نخستین بزرگراه برقی امریکا به بهرهبرداری رسید
س��ازمان مدیری��ت کیفی��ت ه��وا در بخش س��احل
جنوب��ی امری��کا در همکاری با ش��رکت زیمنس آلمان،
از ی��ک بزرگ��راه الکتریکی بین دو بن��در لسآنجلس و
النگبیچ رونمایی کرد .ش��رکت زیمنس در همکاری با
س��ازمان مدیریت کیفیت هوای س��احل جنوبی امریکا
( ،)SCAQMDبزرگراهی با آالیندگی صفر و طول ۱/۶
کیلومتر س��اخته اس��ت .این بزرگراه در منطقه کارسون
کالیفرنی��ا واقع ش��ده و  ۲بندر از بزرگتری��ن بندرهای
ایاالتمتح��ده را به یکدیگ��ر متصل میکن��د .فناوری
برقی بهکار گرفتهش��ده از س��وی زیمنس شبیه خطوط
برقرس��انی اتوبوسهای قدیمی اس��ت اما این س��امانه
درست مشابه فناوریهای بهکار گرفتهشده در خودروها
و کش��ندههای مدرن امروزی ،دیگر خودروها را محدود
به رفتوآمد در مس��یرهای خ��اص نمیکند .به گزارش
زومیت ،درحالحاضر  ۳کامیون بزرگ مس��ئولیت حمل
محمولههای کش��تیها را از مس��یر این بزرگراه برعهده
دارند و هر  ۳از فناوری برقی زیمنس برای تامین انرژی
مورد نیاز خود استفاده میکنند .سامانه برقی زیمنس به
کامیونها اجازه میدهد خارج از محدوده زیرساختهای

موجود نیز توان عملیاتی داشته باشند و به حرکت خود
ادامه دهند .از میان  ۳کامی��ون موجود در این بزرگراه،
نخس��تین نمونه الکتریکی مجهز به باتری ،دومین نمونه
هیبریدی با فناوری س��وخت پاک گاز طبیعی و آخرین
نمونه هیبریدی دیزلی اس��ت .درحالحاضر کامیونهای
باری س��نگین منبع اصلی تولی��د ذرات آلودهکننده هوا
در جنوب کالیفرنیا هس��تند .باتوج��ه به ماهیت پرتردد
بندره��ا و آلودگی ش��دید ه��وا در این مناطق ،توس��عه
سامانههای حملونقل بدون آالینده یا با آالیندگی بسیار
اندک در این مناطق ،س��بب کاهش ذرات معلق کمتر از
 ۲/۵میکرون ،گازهای سمی و گلخانهای خواهد شد .وین
نستری ،مسئول اجرایی سازمان مدیریت کیفیت هوای
س��احل جنوبی امریکا ،درباره ساخت این بزرگراه گفت:
این پروژه به ما در ارزیابی امکان س��اخت س��امانههای
ب��دون آالینده بهمنظ��ور حملونق��ل محمولهها کمک
میکند .در نهایت این پروژه میتواند منجر به س��اخت
بزرگراههای الکتریکی در بندرها شود تا میزان آالیندهها
کاهش یابد و س��طح س�لامتی افرادی ک��ه در نزدیکی
بندرها زندگی میکنند ،باال برود.

کوشهرکهای صنعتی
صنایع کوچ 
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تهدیدهای زیرساختی
«شمسآباد»

همایون توفیقی

مسعود ولیپور

عکس :مهدیکاوهای

مهدی فیروزی

بررسی «گسترش صنعت» از خدماتدهی مراکز درمانی در شهرکها و نواحی صنعتی نشان داد

کمبود مراکز درمانی در مناطق صنعتی کشور
زینب عبدی
s.industrial@sanatnewspaper.com

مراک��ز ط��ب کار در ش��هرکها و نواح��ی صنعتی
کش��ور به منظور برقراری امنیت جانی سرمایهگذاران
و ش��اغالن در این بخش ایجاد ش��ده است .به گفته
کارشناس��ان ،خدم��ات ای��ن مرکزها مح��دود بوده و
نیاز هس��ت با نزدیکتری��ن مراکز درمانی ب��رای رفاه
س��رمایهگذاران ،کارکن��ان و خانوادهه��ای آنه��ا در
ش��هرکهای صنعتی ارتباط برقرار شود .اکنون بیش
از  ۳0واح��د طب کار در ش��هرکها و نواحی صنعتی
راهاندازی ش��ده که با درنظر گرفتن  ۷۸0ش��هرک و
ناحیه صنعتی در حال بهرهبرداری رقمی بسیار ناچیز
است.
همانط��ور که در منطق��ه جنوب ته��ران با وجود
جمعی��ت بیش از یک میلی��ون و  ۵00هزار نفری به
 ۲هزار و  ۵00تخت بیمارس��تانی نیاز اس��ت که فقط
 ۳00هزار تخت بیمارستانی موجود است .بخش قابل
توجهی از جمعیت ساکن این منطقه در صنایع بزرگ
از جمله س��یمان ری ،پاالیش��گاه ری ،ش��هرکهای
صنعتی شمسآباد و ...اشتغال دارند.
ش��هرک صنعتی ش��مسآباد به عن��وان بزرگترین
شهرک صنعتی خاورمیانه در جنوب استان تهران قرار
دارد که بیش از  ۱۴00واحد صنعتی را در خود جای
داده اس��ت و بیش از  ۳0هزار اشتغال مستقیم و ۱۵
هزار اش��تغال غیرمس��تقیم در آن ایجاد شده که رقم
قابل توجهی اس��ت ضمن آنکه در این ش��هرک فقط
یک مرکز درمانی با خدمات محدود وجود دارد و نیاز
هس��ت به این کارگران ،سرمایهگذاران و خانوادههای
آنها خدمات درمانی مناسب داده شود.
براس��اس آمار موجود ،حدود ۲میلیون و  ۶۹۰هزار
نفر در بخش صنعت و معدن ش��اغل هس��تند که به
طور تقریبی  ۳۲/۵درصد از شاغالن کشور را تشکیل
میدهند .همچنی��ن برپایه آمار س��ازمان بینالمللی
کار ،س��االنه  ۳۱۷میلیون حادث��ه در جهان به وقوع
میپیوندد
 .این در حالی است که شناسایی زودهنگام حوادث
موجود در کار عالوهبر تضمین سالمت ،جامعهای پویا
را توس��عه میدهد .همچنین اگر ضوابط ساختوساز
در واحدهای صنعتی رعایت ش��ود ،هزینههای ایمنی
کاهش پیدا میکند.

 خدمات ارتوپدی به کارکنان صنعتی

در حاش��یه بیس��ت و دومین تور صنعتی ش��رکت
ش��هرکهای صنعتی اس��تان ته��ران از مرکز درمانی
محدود حضرت فاطمه زهرا(س) در ش��هر ری بازدید
شد .این مرکز قرار است به کارکنان در بخش صنعت
جنوب تهران خدمات درمانی دهد.
آنطور که مهدی فیروزی ،عضو هیاتمدیره مرکز
جراح��ی محدود حضرت فاطمه زه��را در گفتوگو با
«گسترش صنعت» با اشاره به اشتغال بیشتر ساکنان
ش��هر ری در ش��هرکهای صنعتی جن��وب تهران از
جمله شمسآباد ،پایتخت و ...اظهار کرد ،سرانه فضای
درمانی در ش��هر ری با توجه به پیشرفت در سالهای
گذشته از نظر وسعت و جمعیت نمیتواند پاسخگوی
نیازهای درمانی در منطقه باشد.
هرچن��د مراکز درمانی در این مح��دوده با چندین
براب��ر ظرفی��ت خدم��ا 
ت میدهن��د اما نتوانس��تهاند
رضایت مورد نظر را ب ه دس��ت آورن��د بنابراین تالش
داری��م تا با برقراری ارتباط با بخشهای صنعتی برای
خدماتدهی درمانی در این بخش گام برداریم .وی با
اشاره به اینکه نبود  ICUو  CCUعمده تفاوت مرکز
درمانی محدود با سیار مراکز درمانی است ،ادامه داد:
 ۱۷کلینی��ک درمانی در منطقه جن��وب تهران فعال
اس��ت اما تالش داریم تا با توجه به جمعیت کارگری
ساکن در این منطقه که در شهرک صنعتی شمسآباد
و صنایع بزرگ این منطقه اش��تغال دارند با کمترین
هزینه خدمات دهیم.
در این راستا ،با صاحبان صنایع مستقر در منطقه و
مسئوالن دولتی بخش صنعت ارتباط الزم برقرار شده
است .فیروزی تاکید کرد :در مدت راهاندازی این مرکز
از آغاز اردیبهش��ت  ۹۶تاکنون بخش ارتوپدی مستقر
در این مرکز درمانی بیشترین خدمات را به کارگران و
شاغالن در بخش صنعت داده است.
ای��ن بخش از پرتقاضاترین بخشهای مرکز درمانی
اس��ت ضمن آنکه با بخشهای مختلف اورژانسی نیز
قرارداد بس��ته ش��ده ت��ا در کمترین زم��ان به بخش
صنعت مستقر در محدود خدمات داده شود.

 بخش خصوصی مجری خدمات درمانی

مسعود ولیپور ،رییس هیاتامنای شرکت خدماتی
ش��هرک صنعتی شمسآباد در حاشیه بازدید از مرکز
درمان��ی محدود حضرت فاطمه زهرا در ش��هر ری به
«گسترش صنعت» اظهار کرد :خدماتدهی به سطح
ش��هر از مراک��ز درمانی و آتشنش��انی ش��هرکهای

صنعتی در وظایف تعریفش��ده و خدمات تامینشده
وجود ندارد و امکان انجام این امر از س��وی ایس��تگاه
آتشنش��انی و مرکز درمانی شهرک صنعتی نیست .با
این حال ،بخش خصوصی میتواند برای خدماتدهی
درمان��ی به عنوان مجری اقدام کند و با ش��هرکهای
صنعتی به توافق برس��د .ولیپور تاکید کرد :ش��رکت
خدمات��ی براس��اس قان��ون نح��وه واگذاری رس��الت
نگهداری از زیرساختهای ایجادشده در شهرکهای
صنعت��ی را دارد ک��ه بخش��ی از آن زیرس��اختهای
خدماتی اس��ت که ش��امل مرکز درمانی-اورژانسی و
آتشنشانی میشود .شرکت خدماتی در این دو حوزه
موظف به تکمیل زیرساخت است .رییس هیاتامنای
ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی ش��مسآباد ادامه
داد :براس��اس قانون این زیرس��اختها شامل ساخت
س��اختمانها ،خرید تجهیزات مورد نی��از ،نگهداری،
راهبری و اس��تفاده درست از امکانات در خدماتدهی
به صنعتگران شاغل در واحدهای مستقر شهرکهای
صنعتی است.
ب��ه گفت��ه ولیپور ،ب��ه عنوان ش��رکت خدماتی و
نماینده صنعتگران این ام��کان وجود دارد تا خدمات
و امکانات مرکز درمان��ی محدود حضرت فاطمه زهرا
در شهرک صنعتی ش��مسآباد اطالعرسانی شود و از
امکانات ش��رکت خدماتی برای این منظور اس��تفاده
خواهد ش��د زیرا ظرفیتشناسی این مرکز انجام شده
اس��ت .با این حال ،باید صاحبان واحدهای صنعتی به
ای��ن مرکز مراجعه و امکان اس��تفاده از خدمات آن را
برای کارکنان خود فراهم کنند.
وی تاکی��د ک��رد :بی��ش از  ۱۳0نفر در ش��رکت
خدماتی شهرک صنعتی شمسآباد شاغل هستند که
در صورت موافقت س��ایر اعضای هیاتمدیره شرکت
خدماتی به عنوان گام نخس��ت ب��ه این مرکز درمانی
معرفی خواهد ش��د ضمن آنکه  ۱۳00واحد صنعتی
با ظرفیتهای مختلف فعال اس��ت و اشتغال بیش از
 ۴۵هزار نفری را به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم
ایجاد کرده است.
رییس هیاتامنای شرکت خدماتی شهرک صنعتی
ش��مسآباد گف��ت :اکنون مرک��ز اورژانس ش��هرک
صنعت��ی ش��مسآباد در حال خدماتدهی اس��ت .با
این حال ،امکانات آن در حد خدمات س��رپایی اس��ت
و آس��یبدیدگان حادث��های که در روزه��ای اخیر در
ش��هرک صنعتی ش��مسآباد رخ داد به مراکز درمانی
تهران منتقل شدند.

 استقرار  ۳0واحد طب کار در شهرکها

پی��ش از این نیز همایون توفیقی ،مدیر بهداش��ت،
ایمنی ،محیطزیست و انرژی( )HSEEصنایع کوچک
با مقایس��ه ضریب آس��یبپذیری در بی��ن واحدهای
صنعتی به «گسترش صنعت» گفته بود که واحدهای
کوچک صنعتی از لحاظ  HSEEب ه دلیل س��اختار و
کمبود دانش آس��یبپذیرتر هس��تند تا جایی که ۸۲
درصد آس��یبها در بنگاههای کوچک اس��ت .توفیقی
با اش��اره به اینک��ه افزونبر  ۵۰درصد آمار اش��تغال
مرب��وط به صنای��ع کوچک در ش��هرکهای صنعتی
اس��ت ،تصریح ک��رد ۸۰۰ :هزار نفر در ش��هرکهای
صنعتی کش��ور مشغول به کار هستند .بنابراین تامین
امنی��ت جانی و ایمن��ی هن��گام کار در این بخشها
دارای اهمی��ت اس��ت .از این رو ،مراک��ز طب کار در
ش��هرکها و نواحی صنعتی ایجاد ش��ده است .مدیر
بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی سازمان صنایع
کوچ��ک با بیان اینکه بی��ش از  ۳۰واحد طب کار در
شهرکهای صنعتی مش��غول به کار هستند ،تصریح
کرد :در سال  ۹۵افزونبر  ۲۵۲حادثه در شهرکهای
صنعت��ی و نواحی صنعتی کش��ور رخ داده که حدود
 ۵۰درصد آن آتشس��وزی بوده است .مدیر بهداشت،
ایمنی ،محیطزیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و
ش��هرکهای صنعتی ایران بیان کرد :از ابتدای امسال
تاکنون نیز  ۱۰۹حادثه اتفاق افتاده که  ۴۰درصد آن
آتشسوزی بوده است؛ این آمار نسبت به سال گذشته
 ۱۰درصد کاهش داش��ته است .توفیقی با بیان اینکه
درباره حوادث جانی مربوط به سال  ۹۵در کل کشور
 ۱۴۸۰مورد حوادث کار منجر به فوت در سال  ۹۵در
کل کش��ور است ،گفت ۳ :درصد از این آمار مربوط به
حوادث داخل شهرکها بوده است.

 سخن آخر

به گزارش «گسترش صنعت» رقمی که ساالنه برای
خسارتهای ناش��ی از حادثه پرداخت میشود بیش از
 ۳۰هزار میلیارد تومان است در حالی که بیش از ۱۴۰۰
نفر ب��ر اثر همین حوادث از دنی��ا میروند .اگر مدیران
و مس��ئوالن بهداش��ت ،ایمنی ،محیطزیس��ت و انرژی
ماموریت داش��ته باشند تا  ۲۰درصد از حوادث کشور را
کاهش دهند ،نهتنها جان  ۳۰۰نفر را نجات دادهاند بلکه
 ۶هزار میلیارد تومان نیز صرفهجویی کردهاند .بنابراین
باید عوامل خطر شناس��ایی و کنترل ش��ود ،همچنین
با اطالعرس��انی از مس��ائل روز و تجربههای دیگران در
پیشگیری از وقوع حادثه تالش شود.

صنایع کوچک با همراهی بانکهای کشور رونق میگیرد
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نشس��ت ش��ورای
هماهنگی بانکها با اشاره به طرح رونق کسبوکارهای مستقر
در ش��هرکها و نواحی صنعتی کش��ور از اعطای تسهیالت به
واحدهای صنعتی برای ایجاد اش��تغال پایدار در س��طح کشور
خبر داد و گفت :بانکها میتوانند با تس��هیالتدهی مناس��ب
برای نوسازی ،بازسازی و افزایش ظرفیت و سرمایه در گردش
صنایع کمک بزرگی در ایجاد رونق در صنایع کنند.
به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابطعمومی س��ازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران ،صادق نجفی ،مدیرعامل س��ازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این نشست با اشاره به اینکه
برخی از صنعتگران مس��تقر در ش��هرکهای صنعتی با کمبود نقدینگی
روبهرو هستند ،گفت :بانکها با اختصاص تسهیالتی با نرخ سود مناسب به
طرحها و واحدهای صنعتی نقش تعیینکنندهای در ایجاد رونق در صنعت
کشور و رفع مشکل بیکاری برعهده دارند.

نجف��ی در ادام��ه نوس��ازی و بازس��ازی واحده��ای صنعتی و
افزایش ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت مس��تقر در ش��هرکها و
نواحی صنعتی را از برنامههای اصلی سازمان برشمرد و افزود :به
بهرهبرداری رساندن طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی
 ۵0درصد مس��تقر در ش��هرکها و نواحی صنعت��ی نیز از دیگر
اولویته��ای این مجموعه اس��ت که با هم��کاری بانکها محقق
خواهد ش��د .مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعتی ایران خاطرنش��ان کرد :براساس برنامهریزی انجامشده ،در صورت
ایجاد بس��ترهای الزم نوسازی و بازس��ازی  ۸هزار واحد صنعتی ،افزایش
ظرفیت پایدار  ۱۲هزار واحد صنعتی و تسریع در به بهرهبرداری رساندن ۹
هزار و  ۵00طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی  ۵0درصد مستقر در
ش��هرکها و نواحی صنعتی کشور در دستور کار همه شرکتهای استانی
قرار گیرد .نجفی همچنین ایجاد  ۲هزار استارتآپ و شرکت دانشبنیان
در ش��هرکها و نواحی صنعتی کش��ور را از دیگر برنامههای مهم سازمان

اعالم کرد و افزود :در صورت تحقق طرح رونق کس��بوکارهای مستقر در
ش��هرکها و نواحی صنعتی کشور شاهد ایجاد رونق در فضای کسبوکار
بهویژه صنعت کشور خواهیم بود.
معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه کل اعتبار مالی
مورد نیاز طرح  ۵۷۲هزار میلیارد ریال پیشبینی ش��ده است ،اعالم کرد:
تسهیالت سرمایه در گردش برای اجرای این طرحها  ۲۸۴/۵هزار میلیارد
ریال و تسهیالت سرمایه ثابت  ۲۸۷/۵هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
نجفی تحقق این طرح را مستلزم تامین منابع مالی با همکاری بانکها
و س��ایر نهادهای اجرایی برش��مرد و افزود :با توجه به اینکه الگوی مورد
نظ��ر در این طرح برای تامی��ن نقدینگی واحدها ،تامی��ن مالی مبتنیبر
زنجیره( )SCFاست ۳0 ،درصد از تسهیالت سرمایه در گردش به صورت
نق��دی دراختیار واحد قرار خواهد گرفت و  ۷0درصد از آن در قالب برات
از طریق زنجیره تامین ،به کل زنجیره تزریق خواهد ش��د که مزیت اصلی
آن کاهش هزینههای تامین مالی و پایداری آن است.

مشکالت ش��هرک صنعتی
ش��مسآباد از جمل��ه کمبود
منابع آب��ی و تخصیص کمتر
از می��زان تعریفش��ده آب به
ای��ن ش��هرک به ط��ور عمده
زیرساختی است و هرگز تغییر
نمیکند؛ این مش��کالت بارها
داود ولی
مطرح ش��ده اما برای رفع آن عضو هیاتمدیره شرکت
اقدام نش��ده است .هرچند که خدماتی شهرک صنعتی
مس��ئوالن بارها اعالم کردهاند
شمسآباد
از حفر چاه قرار است آب مورد
نیاز این شهرک تامین شود اما
در عمل انجام نش��ده اس��ت .تامین آب مورد نیاز صنایع در
شهرک صنعتی ش��مسآباد زمانی از منابع آبی قنات شوش
عباس��ی مطرح ش��د اما بعد از  ۲س��ال مطالعه مشخص شد
این قنات خشک ش��ده است .بعد از آن کانال محمدیه برای
جبران این موضوع انتخاب شد اما هزینههای باالی این طرح
بار دیگر مانع تامین آب در ش��هرک صنعتی شمسآباد شده
اس��ت .اکنون آب شهرک صنعتی شمسآباد با  ۱۲0لیتر در
ثانیه از  ۱۶حلقه چاه تامین میشود که  ۴0درصد از تعهدات
ش��رکت شهرکهای صنعتی به تامین آب صنعتگران است و
صنایع مس��تقر در شهرک صنعتی شمسآباد به تامین ۱۵0
لیتر بر ثانیه آب نیاز دارند .با این حال ،ساخت شهرک صنعتی
پوش��اک تهدیدی دیگر برای ش��هرک صنعتی ش��مسآباد
خواه��د بود .اکن��ون آب ،ب��رق ،گاز و مخابرات در ش��هرک
صنعتی شمسآباد تامین است؛ هرچند کم باشد و جوابگوی
نیاز صنایع نباشد اما ساخت شهرک جدید به عنوان شهرک
پوش��اک با وج��ود تکمیل نبودن زیرس��اختها در ش��هرک
صنعتی ش��مسآباد نمیتواند اقدام مناسبی باشد .میتوان با
توس��عه و تکمیل زیرساختها در شهرک صنعتی شمسآباد
برای جذب سرمایهگذار در ناحیه تخصصی پوشاک در همین
زمینه��ای خالی در این ش��هرک اقدام ک��رد .درحالحاضر
بیش از هزار و  ۴00واحد صنعتی با اش��تغال مس��تقیم ۳0
هزار نفر و  ۱۵هزار نفر غیرمس��تقیم فعال است .بیکاری این
اف��راد میتواند تهدیدی برای جامعه و بروز مش��کالت دیگر
باش��د بنابراین الزم است برای حفظ و توسعه اشتغال تالش
شود .جدای از این مش��کالت زیرساختی ،ورودی و خروجی
ش��هرک صنعتی شمسآباد اکنون با شهر حسنآباد مشترک
اس��ت و ترافیک بس��یار در آغاز و پایان روز مش��کالت تردد
ایجاد کرده است درحالی که طرح ورودی و خروجی مجزای
ش��هرک با اتصال مس��تقیم به آزادراه تهران -قم ارائه ش��ده
اس��ت که هیچگونه معارضی برای زمین آن نیز وجود ندارد و
باید برای ایجاد و تجهیز آن به س��امانههای پالکخوان اقدام
ش��ود .همچنین جمعآوری نخالهها و زبالههای انباشتهشده
در معابر ش��هرک مشکل دیگری اس��ت .صدور سند مالکیت
زمی��ن در ش��هرکهای صنعتی نیز مش��کل دیگری اس��ت
که ب��رای امنیت س��رمایهگذاری و اس��تفادههای مالی برای
صنعتگران دارای اهمیت اس��ت .همچنین خوداظهاریهای
مالیاتی مش��کل دیگری است که از سوی صنعتگران مستقر
در شهرک صنعتی شمسآباد عنوان میشود اما از سوی اداره
مالیات پذیرفته نمیشود .اکنون موضوع مالیات ارزش افزوده
و دریاف��ت چندمرحل��های آن تهدیدی دیگر ب��رای صنعت
اس��ت در حالی که بنابر قانون ،مالی��ات ارزش افزوده باید از
مصرفکننده نهایی دریافت ش��ود .حال موضوع بازگشت ۳0
درصد از محل دریافت همین مالیات به تکمیل زیرساخت در
ش��هرکهای صنعتی نیز مطرح است در حالی که اگر نظارت
بر اج��رای قانونی مالیات ارزش افزوده انجام ش��ود نیازی به
بازگشت یک س��وم منابع مالیاتی به شهرک نخواهد بود .در
این مورد با نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی نیز رایزنی
شده اما هنوز نتیجه مورد نظر صنعتگران حاصل نشده است.

خبر

صنایع کوچک ،راه رونق اقتصاد

عضو هیاتمدیره س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعت��ی ای��ران گفت :با توجه ب��ه ویژگیه��ا و قابلیتهایی
که اس��تان گیالن دارد ،باید به دنبال جذب س��رمایهگذاران
صنعتی باشیم.
به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابطعمومی
شرکت شهرکهای صنعتی اس��تان گیالن ،غفار اسماعیلی،
عض��و هیاتمدی��ره س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعت��ی ایران در نشس��ت با مدیرعامل و کارکنان ش��رکت
ش��هرکهای صنعتی اس��تان گیالن درباره اهمیت و جایگاه
ش��هرکهای صنعت��ی و ج��ذب س��رمایهگذار بی��ان ک��رد:
شهرکهای صنعتی نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی
دارند و با توجه به قابلیتهای اس��تان بای��د به دنبال جذب
سرمایهگذاران صنعتی باشیم.
وی در زمین��ه شناس��ایی و جذب س��رمایهگذاران واقعی
بیان کرد :جذب س��رمایهگذار بسیار مهم و بااهمیت است اما
س��رمایهگذاری که از جنس و بدنه صنعت باشد ،به عبارتی،
س��رمایهگذار واقعی باش��د و تمام توان خ��ود را برای احیای
صنعت استان به کار گیرد.
اس��ماعیلی اظهار کرد :با توجه به ویژگیها و قابلیتهایی
که اس��تان گیالن دارد ،باید به دنبال جذب س��رمایهگذاران
صنعتی باش��یم .این در حالی است که صنعتگر مورد حمایت
همهجانبه مسئوالن استانی قرار گیرد و درحالحاضر صنایع
کوچک بهترین را ه رونق اقتصاد است.
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عضو انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی
عضو انجمن مدیران رسانه

عضو تعاونی مطبوعات

کارتون روز

ضرر چند میلیارد دالری
مایکروسافت در روسیه

وزیر ارتباطات روسیه گفت :در صورتی که تحریمهای جدید امریکا
باعث کاهش فروش محصوالت مایکروس��افت به شرکتهای روسی
شود ،مایکروسافت با چندین میلیارد دالر ضرر روبهرو میشود.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،نیکوالی نیکوفروف ،وزیر ارتباطات
روس��یه گفت :اگر شرکت مایکروس��افت به دلیل تحریمهای امریکا
مجبور به کاهش فروش محصوالت خود در روس��یه ش��ود ،چندین
میلیارد دالر ضرر خواهد کرد.
همچنین دو ش��رکت رسمی توزیعکننده محصوالت مایکروسافت
محدودیتهای��ی را برای فروش نرمافزارهای این ش��رکت به بیش از
 ۲۰۰شرکت روسی به دنبال اعمال تحریمهای جدید امریکایی علیه
روسیه که از چند ماه پیش اجرا شده است ،ایجاد کردهاند.
امری��کا محدودیته��ای اقتصادی خود را علیه روس��یه س��فت و
س��ختتر میکند و به طور کلی به دنبال مناقش��ه روسیه در منطقه
کریمه اوکراین تحریمهای غرب علیه این کشور کلید خورده است.
محدودیتهای جدید امریکا شامل کاهش دوره وا م به شرکتهای
مالی روس��ی اس��ت که به دلی��ل تحریمها از  ۳۰ب��ه ۱۴روز و برای
ش��رکتهای ان��رژی روس��ی از  ۹۰ب��ه  ۶۰روز کاهش پی��دا کرده
است.
اعم��ال محدودیت علیه روس��یه روی وامدهی بانکهای غربی به
ش��رکتهای روسی تاثیر بسزایی گذاشته است و میتوان گفت که با
چین دوره کوتاه فاینانس ،تامین کاال و خدمات از سوی شرکتها به
مشتریان روسی با مشکل جدی روبهرو میشود.

خبرنگار :ممکنه بگین رمز موفقیت شما در رقابت با دنیا چیه؟

مسئول :مدیریت عالی ،برنامهریزی فوقالعاده و تالش شبانهروزی!

طرح :هادی اشرفی

مواد غذایی در دنیا ارزان میشود ،در ایران گران

گزارش «گسترش صنعت» از سیاستهای رییسجمهوری امریکا برای تقویت اقتصاد نشان داد

تجارت بینالمللی امریکا در سایه «تولید سرزمینی»

گروه صنعت
industry@sanatnewspaper.com

دولت امریکا در یک س��ال گذشته با اعمال مشوقهای
مالیاتی برای تولیدکنندگان داخل کش��ور در صدد تقویت
اقتصاد داخلی برآمده اس��ت؛ البت��ه این موضوع با اجرای
سیاستهای محدودکننده برای محصوالت خارجی دنبال
ش��ده است و بس��یاری از دولتهایی که تجارت زیادی با
امریکا دارند واکنش نشان دادهاند و معتقدند دونالد ترامپ
ب��دون درنظر گرفتن قوانین بینالمللی فقط به منافع ملی
کشورش میاندیشد.
به گزارش «گس��ترش صنع��ت» دونالد ترام��پ نهتنها
در همان ابتدای ریاس��تجمهوری خود بر تقویت اقتصاد
داخلی و اعمال سیاس��تهای جدی��د در بخش مالیات و
تعرفه تاکید داش��ت بلک��ه در ادامه نیز ب��ه دنبال اجرای
همین سیاس��ت ب��ود به ط��وری که در جری��ان اجالس
کش��ورهای گروه  ۲۰ترامپ به شدت از سیاستهایی که
ب��ه حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اش��تغال در امریکا
منجر میش��ود ،حمایت کرد .در طول یک س��ال گذشته
سیاس��تهای امریکا بهوی��ژه در زمینه تج��ارت خارجی
تفاوتهای قابل توجهی از روند پیش از آن داش��ته اس��ت
و «حمایت از تولیدات داخلی» جایگاهی ویژه در اقدامات
دولت این کشور پیدا کرده است.
در امری��کا س��اختاری هوش��مندانه برای رس��یدگی به
ش��کایتهای تولیدکنن��دگان داخلی درنظر گرفته ش��ده
اس��ت .در این س��اختار تولیدکنندگان داخل��ی میتوانند
در ص��ورت ورود ارزانقیم��ت محصوالت مش��ابه تولیدی
خود به این کش��ور ،ب��ه وزارت تجارت خارجی ش��کایت
کنن��د .وزارت تجارت خارجی امریکا نیز موظف اس��ت در
س��ریعترین زمان به ش��کایتهای تولیدکنندگان داخلی
رسیدگی کند و به آنها ترتیب اثر دهد .گرچه این ساختار
س��ابقهای طوالنی در دولت امریکا دارد اما دولت ترامپ به
طور ویژه به این س��اختار توجه کرد و س��رعت رسیدگی

به ش��کایتها و نتیجه آنه��ا را مطابق میل تولیدکنندگان
داخلی این کش��ور تغییر داد .رس��یدگی مجدانه و سریع
به ش��کایتهای تولیدکنندگان داخل��ی در زمینه واردات
کاالهای ارزانقیمت وارداتی که مشابه داخلی دارند ،یکی
از مهمترین برنامههای ترامپ در این زمینه بوده است.
به گ��زارش مهر به نق��ل از  ،CNBCراب��رت الیتایزر،
نماین��ده تج��ارت امری��کا اعالم ک��رد که دونال��د ترامپ
اعم��ال تعرفههای��ی را بر واردات صفحههای خورش��یدی
و انواع ماش��ینهای ش��وینده ،تایید کرده اس��ت .درواقع
ای��ن تعرفهه��ای محافظهکارانه برای هر دو ن��وع واردات
یادش��ده در سال نخست نرخ باالتری خواهند داشت و در
سالهای بعد کاهش مییابند .برای سال نخست بر واردات
صفحههای خورشیدی تعرفهای  ۳۰درصدی اعمال خواهد
شد.دفتر الیتایزر اعالم کرد که نماینده تجاری توصیههای
خود را براس��اس یافتههای مستقل و فراحزبی کمیسیون
تجارت بینالمل��ل امریکا ،به رییسجمه��وری ارائه کرده
اس��ت .طبق اعالم این دفتر ،از این نهاد خواسته شده بود
که بررس��ی کند آیا واردات خارجی ماش��ینهای شوینده
و صفحههای خورش��یدی تاثیر مخ��رب بر تولیدکنندگان
داخل��ی دارد یا خیر .الیتای��زر در بیانیهای گفت :اقدامات
رییسجمهوری بار دیگر نش��ان میدهد که دولت ترامپ
همیش��ه از کارگران ،کش��اورزان ،دامداران و تجارتهای
امریکایی دف��اع میکند .هرچند برخی دیگر معتقدند این
حرکت برای اقتصاد امریکا بد خواهد بود .همچنین مایک
بلومبرگ ،میلیاردر و شهردار سابق نیویورک در توییتر خود
نوش��ت :تعرفه بستن به پنلهای خورشیدی تا  ۳۰درصد،
مشاغل امریکایی را نابود خواهد کرد ،هزینه الکتریسیته را
در امریکا باال خواهد برد و به محیطزیس��ت آسیب خواهد
رساند .کنگره باید از کارگران و مصرفکنندگان امریکایی
دفاع کرده و این تصمیم مضر دولت را لغو کند.

 واکنش کرهجنوبی به تعرفههای امریکا

در این راس��تا ،ایرنا نیز با انتشار گزارشی به این مسئله
پرداخته و آورده اس��ت :امری��کا تعرفههای جنجالآفرینی
را ب��ر برخ��ی واردات از چی��ن و ک��ره جنوب��ی اعم��ال

اینفوگرافی

 تقابل امریکا و چین در دامپینگ

ک��رده که در راس��تای سیاس��ت تج��اری «امری��کا اول»
رییسجمهوری امریکا گرفته ش��ده اس��ت .برمبنای این
تصمیمه��ا ،تولیدکنن��دگان صفحههای خورش��یدی در
چین و سازندگان ماش��ینهای لباسشویی در کرهجنوبی
بیش از همه تحت تاثیر این تعرفهها قرار گرفتهاند .از این
رو ،وزارت تجارت کرهجنوبی در بیانیهای با اش��اره به این
تصمی��م دونالد ترامپ ،رییسجمهوری امریکا تاکید کرده
است :کرهجنوبی قصد دارد در این زمینه ،شکوائیهای علیه
آن کش��ور در سازمان تجارت جهانی طرح کند .همچنین
کی��م هیونگچ��ون ،وزیر تجارت کرهجنوبی خاطرنش��ان
کرده اس��ت« :تعرفههای س��نگین امریکا علیه محصوالت
کرهای مصداق بارز نقض مقررات س��ازمان تجارت جهانی
است .امریکا به جای توجه به مقررات بینالمللی و مراعات
موازی��ن جهانی ،به دنب��ال تامین منافع داخلی اس��ت و
وضعیت بازار خود را درنظر میگیرد .اگر ما این موضوع را
در س��ازمان تجارت جهانی طرح کنیم به طور قطع برنده
خواهیم ش��د .ما باید با کش��ورهای دیگ��ری هم که مورد
چنین تعرفهای قرار گرفتهاند یک جبهه متحد باز کنیم».
رواب��ط تجاری امریکا و کرهجنوب��ی از زمانی که ترامپ
قدرت را دراختیار گرفته پرفرازونش��یب و مملو از چالش
بوده و وضعیت پیمان تجارت آزاد دو کشور همچنان مبهم

است .این مهمترین تصمیم تجاری ترامپ از زمان تصمیم
برای خروج از پیمان شراکت تجاری فرااقیانوسیه()TPP
و مذاک��ره دوب��اره در زمین��ه «نفتا»(پیمان تج��ارت آزاد
امریکای شمالی) است.
برخ��ی مدی��ران صنعت��ی کرهجنوبی ه��م در این باره
معتقدند اعمال چنین تعرفههایی عالوهبر اینکه مشتریان
امریکایی را با محدودیت انتخاب روبهرو خواهد کرد باعث
خواهد شد کارخانههای این شرکت در امریکا نیز با تعدیل
نیرو مواجه شوند.
براس��اس مقررات جدید امریکا ،برای نخستین محموله
شامل یک میلیون و  ۲۰۰هزار ماشین لباسشویی وارداتی
از کرهجنوبی در س��ال نخس��ت ۲۰ ،درصد تعرفه درنظر
گرفت��ه میش��ود و اگ��ر از این فرات��ر برود تعرف��ه به ۵۰
درصد افزای��ش خواهد یافت .همچنی��ن برای محصوالت
خورشیدی و تجهیزات مرتبط با آن و ژنراتورهای  ۲و نیم
گیگاوات��ی به باال که از کره به امریکا صادر میش��ود برای
س��ال نخس��ت  ۳۰درصد تعرفه اعمال خواهد شد .ارزش
ص��ادرات محصوالت خورش��یدی کره به امریکا در س��ال
گذشته میالدی به یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر رسید
و پس از مالزی و چین این کش��ور در رده سوم بزرگترین
صادرکننده به امریکا قرار گرفت.

امری��کا پیشت��ر نیز ب��ه دنب��ال اعمال سیاس��تهای
ضددامپین��گ بر تولیدات آلومینیوم��ی چین بود .درواقع،
دول��ت امری��کا ب��رای جلوگی��ری از واردات بیرویه ورق
آلومینیوم چینی به خاک این کشور که با هدف دامپینگ
و زمی��ن زدن بازار ای��ن صنعت در ای��االت متحده کلید
خ��ورده ،از ح��دود  ۲ماه پیش ع��وارض گمرکی برای آن
وضع کرده بود .دامپینگ عبارت اس��ت از فروش یک کاال
در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزین ه تمامش��ده یا
ب��ه عبارتی ،فروش کاال در خارج ب��ه قیمتی کمتر از نرخ
داخلی.
در پاس��خ به اقدام ضددامپینگی امریکا وزارت بازرگانی
چین ضمن ابراز نگرانی از این اقدام امریکا تاکید کرده بود
هر تدبیری الزم باش��د برای حفاظت از منافع شرکتهای
چینی اتخاذ خواهد کرد .در مقابل ،وزارت بازرگانی امریکا
اع�لام کرده اس��ت که تعرف��ه اولی��ه واردات را روی ورق
آلومینیوم چینی بین  ۹۶تا  ۱۶۲درصد اعمال خواهد کرد
تا جلوی فروش این کاال با نرخ ناعادالنه بس��یار پایین در
بازار امریکا را بگیرد.
اقدام اخیر نش��ان میدهد که دولت ترامپ قصد دارد با
اعمال فشار بیشتر به چین ،شکاف کسری تجاری امریکا را
با این کشور کاهش دهد که پیش از این ،تالشهای ترامپ
با موفقیت اندکی در این عرصه روبهرو ش��ده اس��ت .این
نخستینبار اس��ت که امریکا در  ۲۰سال گذشته تصمیم
میگیرد تا سیاس��تها و تدابی��ر ضددامپینگ روی برخی
محص��والت وارداتی آلومینیومی از چی��ن اعمال کند .در
صورتی که این برنامه ادامه یابد و مشخص شود که واردات
این فرآوردهها به شرکتهای امریکایی لطمه میزند تعرفه
روی فرآوردههای یادش��ده چینی افزای��ش خواهد یافت.
البته چین بارها به امریکا هش��دار داده اس��ت وارد جنگ
تجاری با این کشور نشود و خالف مقررات سازمان تجارت
جهانی ،دس��ت به اقدامی نزند .پکن همچنین واشنگتن را
متهم میکند که در حال اجرای سیاس��تهای یکجانبه
تجاری حمایتی است.

خبر

بازگشت  ۲۱خط کشتیرانی بینالمللی به بندر شهید رجایی در پسابرجام

منبع :ایرنا

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :در
دوران پس��ابرجام و با استقبال خطوط کشتیرانی
برتر دنیا ۲۱ ،خط کشتیرانی الینر(خطوط منظم)
بینالمللی به بندر شهید رجایی بازگشتند.
به گزارش ایلنا ،اهللمراد عفیفیپور در نشس��ت
با معاونان توس��عه مدیریت و طرح و توسعه بنادر
کش��ور در منطق��ه وی��ژه اقتصادی بندر ش��هید
رجایی ،اظهار کرد :این بندر دروازه طالیی اقتصاد
ایران اس��ت که  ۵۳درصد صادرات و واردات۷۰ ،
درص��د ترانزی��ت و تخلیه و بارگی��ری حدود ۸۵
درص��د کااله��ای کانتینری در س��طح کل بنادر
کشور را پشتیبانی میکند.
وی ادام��ه داد :در دوران پس��ابرجام خری��د
تجهیزات راهبردی کانتینری شامل  ۱۲دستگاه
گنتریکرین و  ۱۵دس��تگاه ترانستینر با اعتباری
افزونبر  ۱۷۵میلیون یورو ،آغاز عملیات س��اخت
 ۳پس��ت اس��کله  ۱۰۰هزار تنی وی��ژه صادرات
فرآوردههای نفتی س��بک با ظرفیت عملیاتی ۳۴
میلیون تن و اعتب��اری افزونبر یک هزار و ۶۵۰
میلیارد ریال انجام شد.
این مق��ام مس��ئول خاطرنش��ان کرد :رش��د
 ۳۵درص��دی در بخ��ش درآمده��ا و کاهش ۳۷

درص��دی مطالب��ات مع��وق بده��کاران تجاری
ب��ه عنوان بخ��ش دیگری از دس��تاوردهای بندر
ش��هید رجایی در دوران پس��ابرجام است .وی با
اش��اره به نامگذاری س��ال  ۹۶به عنوان «اقتصاد
مقاومتی؛ تولید ،اشتغال» افزود :از ابتدای امسال
تا پایان دی تمامی تعهدهای بندر ش��هید رجایی
در زمینه اش��تغالزایی به ص��ورت  ۱۰۰درصدی
محقق ش��د .عفیفیپور اظهار کرد :تاکنون برای
جمعیتی افزونب��ر  ۱۳۷۰نفر در قالب طرحهای
سرمایهگذاری و عمرانی شغل ایجاد شده است.
براساس این گزارش ،بندر شهید رجایی دروازه
طالیی اقتصاد ایران است که  ۵۳درصد صادرات
و واردات ۷۰ ،درصد ترانزیت و تخلیه و بارگیری،
حدود  ۸۵درصد کاالهای کانتینری در سطح کل
بنادر کشور را پشتیبانی میکند.
بن��در ش��هید رجای��ی ب��ا  ۱۸دس��تگاه
گنتریکرین(جرثقی��ل غولپیکر ب��رای تخلیه و
بارگیری کانتینر) و  ۴۰پست اسکله ،بزرگترین و
پیشرفتهترین بندر کانتینری ایران است.
عملی��ات کانتینری در حوزه بن��دری از جمله
شاخصهای مهمی اس��ت که مدتهای بسیاری
ب��ود خبری از رش��د این عملی��ات در بزرگترین

بندر تجاری ایران وجود نداش��ت .اما خوشبختانه
با تالشهای دولت تدبیر و امید و به دنبال توافق
برج��ام و اس��تقبال خطوط کش��تیرانی برتر دنیا
برای حضور در بندر شهید رجایی و افزایش تردد
خطوط کشتیرانی الینر به این بندر ،این عملیات
رشد قابل مالحظهای یافته است که در نوع خود
نشان از رشد اقتصادی در کشور دارد.
بن��در ش��هید رجای��ی در  ۲۳کیلومتری غرب
بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
پیش از این ،تحریمها موجب شده بود خطوط
کش��تیرانی بزرگ خارجی به جای ورود به بنادر
ایران به بنادر کشورهای دیگر حاشیه خلیجفارس
بروند و کاالهای متعل��ق به ایران را در این بنادر
تخلی��ه کنند که این موض��وع هزینههای زیادی
ب��ه ایران تحمیل کرده اس��ت .ام��ا دوران پس از
برجام امکان حضور دوباره کشتیرانی را در تجارت
بینالمل��ل فراه��م ک��رد .پس از رف��ع تحریمها،
کش��ورهای تحریمکننده برای دستیابی مستقیم
و بیواس��طه به بازاره��ای ای��ران ،وارد مبادالت
تجاری ش��ده و عرضه مس��تقیم کاالهای خود را
ب��ه ایران آغاز کردند و اکنون  ۱۷خط بینالمللی
توآمد میکند.
کشتیرانی به ایران رف 

